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Předmluva.
dyž počal slovutný dějepisec města Prahy V. V. Tomek psáti na konci r. 1858
místopisnou část v druhém díle svého Dějepisu, poznal záhy, že mu jest
dříve odhodlati se k sestavení zpráv o všech nemovitostech městských, aby
získal bezpečnou 'púdu pro své vypravování, jaká byla dávná Praha. Práci tuto,
Základy starého místopisu Pražského od nejstarší doby až do r. 1436, vytiskl v letech
1866-1875. Jest to výsledek práce a píle úžasné. Když pak nastala Tomkovi úloha
vypisovati místopis v době pohusitské, přikročil ku pokračování Základú, kde však
nelítostná smrt nedopřála mu, práci skončiti. Počátek náčrtku dosud dochovaný, pracovaný již ve vysokém stáří slavného dějepisce, nemohl by vydán býti bez četných oprav.
Jak známo, použil Tomek k této práci jen část pramenú zachovaných, položiv
si za úkol sestaviti řadu zpráv jen, pokud se jimi určuje a lokalisuje některá nemovitost
v obvodu zdí městských. Ač již tím mnoho bylo podáno veřejnosti zpráv archivních, předce
mnoho zústalo nevydáno. I pojal jsem úmysl, když byl jsem jmenován ľ. 1896 adjunktem
archivu města Prahy a když zároveň v ten čas přeneseny byly. do téhož archivu pře
vzácné rukopisy gruntovních knih městských, do té doby chované u zemského soudu,
v práci To mkově nejen pokračovati, ale učiniv si ji úlohou životní, ji značně prohloubiti.
Jednak byl jsem k práci v oboru dějin Prahy veden již povinností úřední, kterou jsou
zavázáni dle instrukce úřední úředníci archivu, jednak bylo mi patrným, že zpúsobem
Tomkem naznačeným možno poměrně velmi hospodárně vydati velké množství zpráv
v pokladech archivních zachovaných, i zároveň, že práce v rozšířeném programu s úspěchem
pracována býti múže jen tím, kdo stále a stále při práci své pohodlně múže používati
všech rukopisú jmenovaného archivu, a tuto výhodu má ovšem v prvé řadě úředník
archivní.
I položil jsem si za úlohu dle vzoru Tomkových Základú sestaviti a vydati
všechny zápisy archivu městského srovnané chronologicky a dle jednotlivých náměstí, ulic,
budov církevních, veřejných i soukromých atd. z let 1437-1620, tedy z doby české
staré Prahy. Pro dobu pak starší podati doplňky, tak jak bych je právě v ruce měl.
Z nesmírného materialu otiskl jsem dle toho vše, co jsem považoval z vyššího stanoviska
h'istorického významným, tedy nijak pouze v ohledu vlastním místopisném, nýbrž i zápisy
_ neb části zápisú - významné pro dějiny země, města, míst venkovských 1), osob význam1) Poněvadž jmenovitě v letech 1420-1547 měly obce Pražské i měšťané Pražští mimo zdi
městské mnoho statků a četné zprávy o nich jsou zachovány, abych nerozšířil příliš objem těchto Základů,
odhodlal jsem se vydati je samostatně. Vyšly pod jménem Zprávy o statcích venkovských z archivu

města Prahy od r, 1338-1550 v svazku XXVI a XXVIII Archivu Českého. Věcně tvoří však s těmito
Základy celek, i jest proto používati stále obou těchto publikací navzájem se doplňujících.

ných, pro dějiny mravu, práva i jazyka atd. atd. Zkrácení ~ vždy s ponecháním vlastních
slov pramene ~ dělo se pak dle váhy takového významu i dle stáří pramene, takže
zprávy dúležitější a starší podány jsou úplněji neb zcela doslovně. Vše pak srovnáno
jest dle vzoru Tomka k jednotlivým realitám v pořadí Tomkem naznačeném.
Na této práci pracoval jsem dnem, a v prvních letech i nocí, od r. 1897. Jako
Tomek mohu říci i já, že na ni zajisté vynaložena jsou nejlepší a do jisté míry nejšťastnější léta mého života. Nejsem nijak neskromný, připomenu-li, že podávám výsledek
práce úmorné. Uvedu zde jen svědectví Tomkovo napsané v předmluvě k Základům:
"I smím říci, že jsem při žádném jiném bádání svém nezkusil tolik trapných chvílí,
jako při tomto předsevzetí." Jsouť obtíže, určiti, kde má s~ který zápis umístiti, často
veliké a ducha i čas mořící. Nebylyť domy ovšem ani ještě v 15. a 16. století číslovány,
o;mačení místní jest jen dle jmen štítních, která nebyla při všech domech, neb dle sousedi'! a to v době starší majících jen jména křestná, takže málo pomohlo, když dům
určen byl, že nalézá se ku př. mezi domy Jana bednáře a Václava ševce, když Janů bednářú
i Václavů ševců v týž čas v městě bylo několik. Však ne dosti na tom. Jmena se mění
zpúsobem pro nás moderní až nepochopitelným. Jednou zove se soused Jan Pačkoza,
později Jan vážný a ke konci života Jan Šmerhovský. 2) Nutno tu ~ po ohroml1ých
ztrátách času ~ uhodnouti, že by tato jmena mohla vztahovati se k tétéž osobě, nutno
ale i identitu dokázati. Tyto obtíže jsem si ještě valně rozmnožil snahou, dokázati vždy,
jak přešla realita z jedné ruky do druhé, tedy uvésti příslušný zápis trhový, věnování
manželské, odkaz, nález soudní atd., což se mi na štěstí jen v málo případech nepodařilo. Jak
ale mi tím úloha se ztížila, vysvítá z příkladu, že potřeboval jsem celý týden na nalezení
dokladu, že Bartoš z Hradiště kupující jest totožný s Bartošem zlatotepcem prodávajícím.
Jsou zde tedy vydány více méně plným textem zápisy týkající se jednotlivých
míst i osob s nimi spojených. Při tom nerozpakoval jsem se uvésti i zápisy i nepřímo se
dotýkající. Pravidelně označeny jsou takové, jaksi mimoprogramní zprávy, jakož i doplňkové z doby starší než 1'. 1437 hvězdičkou. Poněvadž se jimi někdy jen vysvětluje
zpráva jiná, nejsou vždy uvedeny v pořádku chronologickém, nýbrž při zprávě, kterou
mají objasniti. Před každou zprávou jest uvedeno datum přeměněné dle nynějšího kalendáře, ač pi'!vodně chtěl jsem se spokojiti pravidelně pouze s uvedením roku. Při novějších
zápisech slova datující v zápisu již neotiskuji, v textu uvedená nepřevádím na nynější
kalendář pro úsporu místa. Jeť publikace tato, obsahující texty v řeči původní staročeské,
německé i latinské, určena především pro odborníky, kteří si, zajímajíce se o ten neb
onen zápis, datum nynější snadno najdou. Za datem následuje vždy označený pramen,
odkud pochází zpráva. Pravidelně jest to číslo rukopisů archivu města Prahy a folio.
Že jsem při tom hleděl dosíci úplnosti, netřeba zvláště dovozovati. Leč i tu jsou
hranice. Jednak nedivno, že při spoustách zpráv dochovaných a při obtížích, o kterých
jsem se jen z daleka zmínil, .,) něco bylo mnou přehlédnuto. Ale i úmyslně něco též
~) Jan Pačkoza stal se totiž vážným v ungeltě a konečně majitelem domu Šmerhova.
B) Ještě zmíním se i o nedostatcích v příčině zachovalosti pramenů. Při veškerém bohatství
rukopisném marně hledáme knihy kšaftů z let 1490-1518, knihy obligační z téže doby; několik knih
nálezů i svědomí jest ztraceno, na Starém Městě nedochovala se ani jedna kniha šestipanská z let pfectcházejících spojení měst Pražsk)"ch r. 1518 atd. A pak i kde rukopisy zachovány jsou, nemizí QQtí~e.
Nebyloť vše vůbec zapisováno. To ku př. zajímavě dokazuje zápis uvedený v tomto svazku na str. 400
pod čÍs. 6., kde jedná se o přední dům na rynku Staroměstském a o rod pánů ze Šternber~él'
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chal Stalo se že v j' ednotlivy' ch případech nakupilo se nekolik zpráv chudého
jsem vyne.
,
' . 1 ž'
", h
obsahu takže jsem jen jednu vzal a druhé pominul. Uvaha o tom" ja co I o jmyc
věcech' v díle tomto, jsouc subjektivní, může býti v jednotlivých přIpad~ch nalezena
pochybenou. To ovšem plně vyznávám, jakož i to, že i jinak nevyvaroval jsem se chyb.
Leč dílo dokonalé podati údělem jest jen vyvolených.
,
y.,
Označuji práci tuto jako pokračování v Tomkových Zakladech,y a~ j,est hm
jen po stránce časové, majíc jinak program značně rozšířený. Jako v pok:aco~a\1l z~cho
vávám i formu knihy Tomkovy i tisk, který, ač se jeví býti pro okoy~a~:ahavym: ~re~ce
ponechal jsem nejen z piéty ke vzoru, ale i pro úsporn~st. Neb pnm;reně :~hkYy,h~k,
jako jest ku př. v Archivu Českém, rozšířil by objem knihy :~to t,~~{'. zve by její u~lvan!
bylo nesnadné a počet svazki'! vzrostl nad míru slušn~u'y~lus~ ~vazIÍl, ze zde pr~vl~elne
čísti se mají jen jednotlivé zprávy nalezené pomocí rejstr~ku, I ze takové drobne plsmo
bez nářku čítáme i denně v novinách i v knihách popularních..
,
Nemohu míti naději, ba ani úmysl, vydati takto zprávy o cel~ stare pra:e. ~po
kojuji se ovšem, kdybych ~ pokud zdraví mi dopřeje ~ zpracovaÍl mo~l ~tare ~e~to:
jehož první díl zaujímající domovní ochozy kolem staroměstského VelIkeho namestl
i Malého tuto ~eřejnosti předkládám. Druhý díl obsahoval by asi dle pořadu Toymkova
Staré Město od sv. Mikuláše až asi k Prašné bráně a třetí zby:.ek . za T~~em ,az k sv.
Duchu s Židovským městem. K tomu ve zvláštním svazku ynpojen byÍl ma sva:ek
obsahující přílohy a podrobný rejstřík, kterým teprva publikace ,t~to nabt~de sveho
užitku. Tím ~budovány budou bezpečné základy pro budoucí vypsam místopiSu Prahy,
jak jej načrtl Tomek v díle II. a VIII. svých Dějin.
,
.'
K této úloze vítanou pomůckou jest též zde přiložený pIan Prahy, ktel y zh,otovil 1'. 1729 mlynář Václav Jos. Veselý k vi'!li vyznačení sítě potru bí vodního na Starem
Městě a jehož originál chová se v městském archivu.
y
' . '

Velmi značný náklad na tuto publikaci velkomyslne d~rov~l. slavny s~o, ~be:l1lch.
starších usnesením svým v sezení dne 5. prosince 1904. Obetavynu ochrancl myml bylz
tehdejší i nynější slovutní páni starostové k,:ál. h,lav. n;,.ěsta v!:~a:lY) pp.
Dr. ,vl. Srb a
jUDr. K. Groš. jim všem uctivý tuto skládam dlk. Tez vdecne Jmenovati !est ,ml blahovule
ředitele hospodářského referátu J. B. p. mag. rady K. Tumpacha a speclell1lho referenta
ma.f!. komisaře p. jos. Maliny.
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V PRAZE, dne 2. listopadu 1909.

Josef Teige.
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DVŮR RADNICE A PŘILEHLÉ ČÁSTI ŠMERHOVA.
SKIZZA Z R.

1610.

1.
Radnice.
ewic1ichen gehoren, als vor ist begriffen. Des czu einem
geczellgnuss so haben \Vir von rechtem \Vissen unser stat
sigel an diesen briff lassen hengen, der geben ist czu
Prage, clo man czalte nach Cristi gepurd dreyczenČíslo 1. st. 708 a.
hundert jar und cl.mach in dem sibenundachczigesten
iare an der nehesten mit\Vochen noch unser Fra\Ven tag,
1. 1387, ll. zarl. Líb. ve/usl. privilq[. č. 993.
Nativitatis Marie, der hymmel ktmigynne.
fol. 76. \Vir Procop des Langen Niekel son, burgenneister
2. 1413, 19. pros. Lib. lercius Č. 992 J. 61. In
czu den czeiten, Francis Camerer, Johel Slillgel, Sigmund
nomine domini amen. Ego Anna relicla, quondam conthoralis
HiUer, Hensel von Zaraw, Fridel Kussenphenning, Jurge
Crucis 'institoris, - tenore prescncium recognosco uniVODl Chum,
Cristoff goltsmid, Frana Bisschoff, Stephan
versis, qllOd quamvis eger corpore ct in leclo infirmitalis
Froweyn, Vlellczlaw Swach, Rzehors vVladars, Mathes
decumbens, sana tamen mente et compos omnimode
sneyder, Heinrich Schauffie r , Mathes R:tdniczer, Blaha
racionis, bona el matura deliberacione prehabita, testaS\Vlk, :Machuto gewantsneyder und Cristan Helm, ges\Vomentulll mcum ultimum de omnibus bonis meis - post
rene burger und schepfcll und clíe gancze gemeine cler
morte Itl meam remanendis, a deo a\lissimo mihi cJIlcessis
Grossern Stat czu Prage, bekennen offenlich und tun
et collatis, ne pretexttl huiusmocli, me defuncto, inler
kunt mit diesem briefe allen den, díe in sehen, horen
posteros, amicos sen consanguineos meos alíqua lis seu
oder lesen, das czwischen uns und clem bescheicleti
dissensionis materia suscitari valeat atque p03Sit, conclo,
manne Crzisch cr,tmer, unserm mitpurger, mit seinem
ordino et facio isto modo: Primo enim clispono et lacio
guten willťn eine sulche vorrichtungc ist geschen, das er
huiusmodi mei testamenti tutores, gubernatores et pooben uff seiner mauer neben seinem clache anczuheben
tente; executores discretos viros Andream Krajsa et Johandie mauer forne am markte i'tber unseru brotpenken uncz
nem Mugliczer, cives diete Mai. Civ. Pr., amicos meos
hinhincler under die kreme der híher nnd oben neben
dilectos, petens eos, ut ipsi hoc presens meum testaunser stat rathause uns erlaubet hat czu mauern eine
mcntum sic dirigant fideliter et exequantur, prout de ipsis
mauer eines czigels dicke, alg lang díe vorgenante mauer
fiduciam pre celeris hominibus gero laciorem. Demum
\Vendet, die mauer eines czigels dicke wir hoher mtlgen
volo, quod omnia debita, in quibus obligor, que iure
lassen machen uml ball\ven abe des not geschiet czu becivil i possint demonstrari, ante omnia de bonis meis
\Varen vor feu\Ver uncl czu befriden claz egenante unser
persolvantur. Tandem Elisabeth, filie mee, triginta s. gr.
rathaus, daran der obgenante Crzisch, seine erben und
lego et deputo, sed hoc adiecto, si bona mea se ultra
nachkomen, des egenanten seines hauses besiczer, uns
persolucionem debitonull alcius, quam ad triginta s. gr.
und unser nachlwmen, schepfen uncI gemeine, unsers ratexlenderint, extunc valo, quocl antedicte filie mee adllatur
haus vorweser, nicht hindern oder irren si\llen e\Viclichen
plus, prout dietis commissariis meis videbitur fore conve.in cheiner \Veise. Darumb haben lVir clem obgenanten
niens. Eciam volo et intencionis mee existit, quocl Anna,
Crzischen erlaubet CZll machen und CZlt haben von seinem
mater mea, in domo mea, ([tlam inhabito, ad vite ipsius
hause durch dic vorgenante mauer in unser rathaus vir
dumtaxat tempora pacince manere debet et residcre
fenster in si\1cher hohe, das von seinem hause nymand
E\isabeth, n1iam meam pretactam, secum fovendo. Si vero
in das rathaus \Vol sehen mag, als die fenster íCZlllld sein
filia mea ante annos vere discrecionis resignarel vitalia,
gemacht Ulili die fenster sal er mit eissen \Vol lassen
ex tunc bona sibi pet me delegata ad tutores meos
vorgettern, das durch die in das rathaus cheyn schade
pretactos devolvi debent omni iure ct eadem bona
llluge geschen, do ch in sulcher weise, wenne \Vir oder
in opera misericordie convertere debent ob anime
unser nachkomen der fenster nicht welden gestaten, oder
mee, mariti Illei predicti et predecessonun ac progenitoľUm
dem rate und der gemeine clie nichl gefielen oder ntlCZmeorum animarum remedio salutari. Tenentur quoque
lichen \Veren, so sltllen wir dem obgenanten Crzischen,
commissarii mei antedicti Ilulli viventi persone in iudicio
sein erben Lnd nochkomen, des obgenanten seines hauses
quocunque, spirituali allt seculari, de bonis meis aliquam
besiczern, geben und bcczalen fumfczehen schok grosser
rac~onem facere neque prestare, sed pocius ipsos racione
prager pfenninge mit bereithem gelde tmd si su\len denne
bonoruťri meorum manere et persistere volo pacificos et
die egenante vier fenster mit steinen und kalche \Vol
quietos. In hOl'um robur et perhennem evidenciam sigilla
lassen vormauern, das dem r"lhaus chein schacle dav Ol}
'prudentum virorum Georgii Sinye iudicis, Stephani de
enstee. Abcr mit der obgenanten mauer su\len \Vir
Glacz et Johannis Bechynie consulum, civium dicte Mai.
lmden (?) uncz auff in die hohe nicht czuschaffen haben,
Civ. Prag., ad spcciale, preces meus presentibus suet
ausgenomen, was wir rechtens von der egenanten unser
appensa. Datum l'rage feria tercia ante festulll s. Tholllu
brolpenken \Vegen davan haben, sunder die obgenante
ap. anno ~c XIII.
mauer ob;1l eines czigels dícke ·sal CZll dem rathaus
1

Na náměstí (proti ulici Melantrychově)

2

J. Na lIalllcslí (proti ulici Melantrychově).

J. YI7 l/alJ/Cs!í (proti ulici Melanlr)'chovt\).

3. 1419, 2? ,září. Talll/éž.f. 99. Ve jméno božie
~iel:~ Pán~ Boh~ c~aného, u p6jčeného, aby mezi přátel)'
amen. Já Ješek recený Pehem zlatník měštěnín Velikého
d I)1,lbu;uyml ll1yll11 {) Inc- zbOZle z:.ídní. sě svárové po Jné
Měs,ta .P~aZsI:~ho, vyznávám obecně listem tiemto všem,
smr~l ~ t' ll~dály alli: kleré róznice, cinÍm a zjedtlávám
kdoz, Jej uzne nebo ctúce uslyšie, že zdravým tělem,
obyceJeru ~IClllto takově, Ze ustavuji tohoto poručenstvie
dObrym., rozmyslem a dobní pamčtí spatl:iv a znamcnav
svého pant, Annu! matku sVtÍ, porllcllici, jic nade všecky
~]e?stavlcnost. svěl,a tohoto mylného a minulého, lak že
t~;lO dOllfaJlc. Nalprvc chci, Zádám a tímysl mój jest aby
~ J~?~é. hodmy clověk svým zdravím bezpečen nenie,
vSlChm
dluhové,
kter)ichz
b)'ch co I,olnlt dlu'ZIla 'I)y IH,
- ,
~. ,
, .
I UCIllll. Jsem a mocí listu tohoto činím porucenslvie své
J~zto b~'. radem ,:t obyccJclll práva l\Iěstského mohli dokáposlechne ze všeho sbozie mého movitého i nemovitého
zatll1/ by, tl, z zbozle
mého byli zaplaceni. Poton1 oe11-,"
v·
•
.... IZUJl
kteréž má~n anebo mi Pán Buoh z své milosti pújcí ab;
a e av~m pll~l.tnehcho sta kop gr. věna mého na mč
o to v sbo,ze .P? I~é, sr~l'ti mezi přátely m)imiktcrÝmi!.po. mem v'~1UZI s\'l'chupsaném spravedlivě 'padlého na
kolIv~k se lllz~dne rozn~ce ~ledály ani kteN svárové byly
vŠlem "bOZI Inuze mého jiz [n1llcnovaného movitém i ncII z(~vlhly." Najprv; chcI a Jest úmysl mój pln)i, aby dlu~novi.téln, v Iuěstě :-1vrchupsanénl nebo na zemi kteréi
ho~e mOJI, kteréz bych věř-itelóm svým dl uzen zuostal
Jest. JIn~l, ,Lukášovi ,a Janovi, syllúnl mim, na ro,:n)~ cliel.
II tI d;n;lOvé ~edle práva, fád.u a obyčeje městského byli
A,. JestlI z,e. by Pan BUDh kterého z nich ncuchoval
dokáz~lll, napred prede vsemI věcmi byli zpraveni a za~ncve,. neziJ by k lctóm svým rozumným přišel tehda
placenI bez ~dpory a ,.nesnázie v}elikakej a zvláště sto
Jeho ,hel ,. I~a d,ruhé dietě zivé típlně má spadnút{ I'akli
kop gr. pocllvému mUZI Pešíkovi Satk"vi ze všeho zbožie
b)' obc dC,tJ ~llych napl'cdpsaných před léty urnl:elo, tehda
mého mo,:itého, i nemovitého a druhých sto kop gr. za
tech pllol~retteho sta kop gt'. s\'l'chupsaných na paní Annu
ten ,dluh, Jcšto zena má dobře vie, aby těch ona zaplatila;
n~.atk;l, tllU ~.,'rchupsalltí, pravÝtll pl ávern má spadnúti be;
a }ech ,~to k?p gr. odkazuji jí na tom druhém domu,
prekazky vŠlech lnlí. Také ponícicm a dává'll mateU mé
Jezto leZl mezI domcm Prewsovým z strany jedné a dosVI;.chupsané blány kunie, Anllii, scstl:e své vlastnie, blány
mem Darmopychovým z druhé strany proti ~vatému Klicl,lrebcové., Nez jiné rúcho Illé a muže mého to pl'i
mentu, aby ten prodadtící i zaplatila a což by sě jí nedctech m)'ch svrchupsan);ch ostati má. A p'lIlí l)"rotě
dostalo v.na tom domu, ale má sthebra za ctyl:ideeti kop
mate}'i ~ného muze, těch bez jedné dvadcc;i kop gr.'
a t~. stnebro aby jí dáno bylo ihned v moc její a t~
J~koz nu dluzna ostává, odptíštiem. Toho na jistotu pro:
~,apred rozdad~c, ostatek, ;,ož by po domu a po střiebru
~I1: senl \opatrn)ích muzóv Bartoše rychtáre, Jeronyma
zU,ostalo, po tech st, kopach gr. svrchupsaných, aby to
receného Srol a Tyburcic, přísežných konšelóv města svrchllb; 10 ,."íno na ?omoc ku plac~ní druh)ich sto kop gr.
psa~]ého, z~ js~ své !~CCeb vlaslnic k tomuto listu přivěsili.
~' I chuJm~llo~anych pallu PešJ!wvl. Potom po1'účiem, dávám
J cnz Jest dan leta bozlCho 1421, ten pondelí na sv. Maurycie.
I o'!kazu!, vsechno ,:b~zie mé movité i nemovité,
kte1'éž
,. 5. 1425, 6. srp. Lib. /erc. č. 992. fol, 99. Ve jméno
l~ell1C }Ua/ll1; an~b? 1l11etl bvu~~, Janovi, ,synu 111énlu luilélllU,
bozl~ amen .. Já Dorota, dobré paměti Ješkova zlatníkova
lvu pozl,:,atll mleti a k dedlcnému ddení bez pl:ekáz[ky]
manzclk~, mlo!;tka Stal'ého i\Ičsta Prazského, tiemto listem
všec~l pnHel mých. }aké d~vám a odkazuji paní Dorothě,
ozn.a(~nJl ysem a n,a včdomie dáYám, ze ackolivěk jS1Ícj
manzelc~. ~ué, máte!:l Janove svrchupsaného, pět kop gr.
obtJe~.?n~,nemocí na těle, "šak proto s dobrým r"zmy~lel\l
plah: rO,ctll~ho d vecného na domu Hylbrantově konváře
a pozlvaJlCí svol.Jody zdravého l'Ozomu zc všeho zhozie
proli »zábc,. po stlll·~i. mé, aby těch pět kop gr. platu
mého n;o~"tého I nemovitého, kteréhoz mi jest Pán Buoh
mohla pr,odalI, zastavIli a s tiem učiniti coz sě jí líbiti
vš?mohu?, z ~vé štědrosti p6jciti ráci!, ab)' si; o II i; po
bude bez zmatku všelikterakého. A b; chci ab)' ona
~~1; s~nrtl meZI přálely a příbuznými m)imi svárové nedáli
, II<a ma' sv1'cI
' po smrti mé mocná "hospodyně
manze
mpsana,
lzad,,:~, tot~ ~vé ~oslcdnie pornecnstvie zjednávám a zp(,byla s Janem, s)'nem mým, v domu mém vklerémž
sob~J1 ob)'ceJcm tlemto. Najprve odkazuji veškeren statek
nY',lie bydlím, bydlela ~o s~rti své. A pal;li by s UÍl 1
l
SVÓ] moviti i n~moYit)í, nic n~vynÍInajíc i také tčch
zb~tJ ~~emohla, ~ehda chCI a Jest úmysl m6j, aby Jan, syn
pade,s,átel:op gro~. anebo pět kop gr.' platu ročnieho
mOJ, )' "dvadcet, kop gr. platu ročnieho z komory do žikte,l:ez. mam na dOlllu nebozce Hilbrantovu, Jankovi'
vota J~Jleho z sbožie mého všeho platil a vydával ročně
vnucey .~v~Inu, a v-?Ol'otč, nevěstě své, k lnění, k držení
I~~ kazdé léto ~ez, n~eškánie všelikakého a k tomu jí dal
a .dcdlcnem~ pOZ;V~lIlí. Potom ,těch .sto kop gr., kterýchz
luch~ to, kt~rehoz J~st .sama požívala, chodiecí neb pom! Jest dov~~e pamelJ Jcšek, rnuz m6J, z svého slatku cdstelm.e. A Vlcce chtelah by sama býti, aby jí postúpil
kaza~ a svenl, odkazuji rnocněo patl'llým Václavovi Strabosvětmce a komory, a col. by jí potřebie bylo zde na~hov~ a\, ~?enkovi svie?l~íkovi, aby oni f' nimi ucinili,
hoře v d~nlu, [v] kterémž já bydlím, bez nesnáze všelikej,
Jakoz sc JIm bude zdali za podobné. Odkazuji také
t.o na Jistotu svtí jsem peceť vlastní k tomuto listu při
Dorote, s)'novkyni nebožce páně
dl'adceti loop gr
ve,~nl a}la svědomie lllUdří lnužové Duchek rimer a
Janovi, služebníku svému, desct kop 'gr. a Lidmil; sirolk~;
Vaclav Stl'aboch, přísdní měšťané a konšelé Velikého
také deset .kop gr.; ktel'ížto penězi svrchupsaní aby jim
.Města Pražského sl'l'chupsaného, své jsú také pečeti k mé
v(dám byh od porncníkóv, kteříž vlásti budtí Jankem
prosbc k tomuto listu přivěsili. Jenž dán v Praze tu st;'cdu
~Irotk~rn a statke~1. ~ t~ltOto svého poslednie!w pOl'ltrl'e,:~ svatým Václavem léta od narozenie bozieho tisíc
censh le nsta~l~vuJI mudre a opatl'llé Václava Strabocha
ctyl'lsta v devatenádctém letě.
a Sdenka sVlecníka, měšťany nadepsaného města PrazT
.4. 1421',.22, září. ~ib. cOI/trac!. Č. 2102. f. 422.
ského, mocné "právce a !Jomčníky. Toho na svědectl'ic
\ e Jmél;o bozle amen. Ja Dorota, dobré paměti Janova,
prosila sern 'Iltídrých a opatl'llých VaJlka "ečeného Rak
syna J esko va Peh mova, měštěnína Velikého Města Prazrychtáře, .Matěje "d hřebenóv a Vallka Holce konšeÍú,:
sk~h~ manžel}ca, vyz,tl~v~m tiemto listem obccně před
svrchup,sanél~o 1l1ěsta ~ra7'ského,
jSlÍ pečeti s~ré vlastnie
!wZ(lrn~ ;l~brym~ ktoz Jej uzřie nebo čtúce slyšeti bucltí,
s, dobrym vedomírn pl-ivěsili k tomuto listu. Jenž jest dán
ze, ,ac JSUCl na tele neduz,ivá, však s zdravtí myslí a s doleta ~d ll,.al:.ozcllle sy.ua Bozieho tisíc ctyH sta v pětmez
blym rozt!,~nenl svobodI1~~ a dobrovolně, nejslíci žádn)~ln
cetmem lete I' l'0ndeJí dell svatého Sixta.
k t~tlIU ~l'Ipuzena! pOl'u.censtvie své poslednie ze všeho
, G. 142Ď! 9. h. Liber. ob/ff[. i'. 2099. fal. 158.
zbozle meho mOVitého I nemovitého, mně od v'šemolllíPall)' purgll1lstrcm a konšel)' Velikého Města Pražského
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stalo sie rozslÍzenic H slÍdelll v plné radě vyrčcnie 111ezi
stranami SdCllkem sviecníkem, ujccným bratrem, a Václavcm Strabochem, sesthncem Doroty I' dole psané,
jakozto poručníky dobré paměti Doroty, někdy Ješka
zlalníka, i'ečeného Pchm, manzclky, z jedné a Mikulášem
sestl:cncem svrchupsané!to Jcšb Pehmu, táhmícicho sě na
Janka, sirotka svrchupsaného Je~kal vnnce po pNbuzcnství,
z druhé a Dorottí, synovkyní téhoz J eška, z strany tl:etie,
takéz sl' táhmící na téhoz sirotka a to takovéto:
Najpne poslednie l'ozkázánie svrchupsaného Jcška
úplne a i'ádem došlé a v celosti zachované potvzují, moc
jemu plntÍ dávajíce ve všech jeho kusiech. Druhé, 1'0slednie l'Ilzkázánie svrchupsané Doroty I' tom, coz jest
měla moc rozkázati svého statku vlastnieho, potvrzují,
jakož na to list z týchž pánóv pl-ikázáuie poslednieho
I'ozkázanie učiněn jest Sdenkovi, ujčenému bratru, a Václavovi scsti.:cnci) svrchupsaným, niCernétl1uz jinému v svrchupsané Doroty rozlmzání moc dávajíce. Ti'etic, vyřkli stÍ a
vyhekají Sdenkovi a Václavol'i svrcllllpsaným o šedesát
kop gr. tčch sta kop, jakož svrchupsaného Ješka rozkázánie svědCí pod těmi slovy, jakoz by svrchupsaná Dorota,
mauzelka téhož J eška, dobře věděla, aby hleděli k statku
sirotka svrchupsaného, a ct)'l-idceti kop gr. osta~ních těch
sta kop, jeZto měli na střicbře J cš ke tll os tavené na ten
dluh zdvihmíti, kteréž syn téhož Jcška a otec svrchupsaného sirotka k sobě vzal a utratil, aby k sirotku hleděli,
když let rozumných dojde a on jim z toho odpoviedaj.
Také vyl'ldi jsú o služební, icch, jimi svrchupsaná Duora
lozkázánic učinila z' sirotčieho statku, aby otázána byla
k jejl svčdomí mátic téhož sirotka, jestli jim lla každý
rok za sluzbn ciněno, tehdy sirotCi statek nemá v tom
hymíli. Pakli sezná, že nenie, tehdy má jim za sluzbu
z sirotcicho statku t:ciněno býti.
T~ké vyl'ldi stí, aby osmdesál kop gr. dluhu Pešíkova Satky těch sta kop, jakoz témuz J eškem svrchupsaným odkázaný, úieno bylo k statku sirotka svrcllllpsaného, neb dvadccti kop Pešíkovi jest zaplaceno. Dálc
sirotka svrchupsaného ostavnjí pH matel'i jeho, dokudž
v božie kázni leZí. A kd)'z zdrála bude, tehdy budeli
právem napomenuta, má jim odpoviedati a pH čemJ. páni
ji ostavie, při tom zuostati má. Také v této mieře do
}(onecllého rozslÍzcl1ie statek svrchupsanéhu
~irotka,
aby sč nerozmrhal a nestrávil, porúcejí opalrovánie a
sirolkeul vládánie svrchupsanÝlll Sdcnkovi, lÍjccnéluu
bralru, a Václa"ovi, sestl:enci, tak jakož jim sVl'chnpsaná
pan~ l)orot~" babl~a s~,:~I\ttpsané~1O sirotka" a ~ýchž Sdenk~
a Vaclava pnbuzna, svenla; rozsuzelllc daBlI napadn, dolmdz
sirotek ziv, svrchupsaní páni pl'i sobě a sv)ich bndtÍcích
zuostavujíc a svrchu psané Mikuláše, sestl:ence J eškova, a
Dorotu, synovkyni tého), Jeska, pl'i jich právu, ae by které
mčli, k nápadu, ncuchoval-li by Buoh svrchupsaného sirotl"" zuostavují. Aclum fcl'. lIlI post Stanislai anno
8C XXV.
7. 1425, 12. h. Liber. /erci/ls Č. !l92, fol. 113. Ve
jméno hozie a'"cn. Já Dorota, dobré paměti mlazšieho
Ješka manzelka, mglka Starého lvlěsta Prúského, tiemto
listem oznamuji VŠClll a na vědolnie cláválll, že ačkolivěk
jstíci obtieicnu nemocí ua těle, všal, proto s dobrým rozmyslem a pozívající svobody zdravého rOZI\ll1n, ze všcho
zbozic mého movitého i nemovitého, kteréhoz mi jest
Pán Huoh z ,,'é štědrosti pójciti 1'ácil, ahy sě o ně po
mé smrli "czi pl'átel)' a pi'lbuzllými m)illli nedáli svál'ové
iZádnÍ, toto slé poslednie poručenstvie zjednávám a zpósobuji obyccjelll ticllIto. Najprvc po smrli slé veškeren
statek RVUOj movitý i llemovil)~, nic nevynímajíc, i to všecko,
k čemu), jsem spravcdliva a právo mám, buď to kš"ftelll
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a po1'uccnstvím, kteréž jest dobré paměti paní Dorota
Ješková, svekmše má, učinila, aneboli kterak Iwlivěk
jinak, bud tll dielem, nápadcm anebo věnem, poctivé paní
Anně Truxové, matce mé milé, odka"uji a mocně dávám,
aby ona s tiem učinila jakožto s svým vlastním a v tom
aby jí nebylo překážicno obycejem ižádným. Dále úmysl
mój jest a zádám, jestlize to budc moci býti s přivolením
přátel a porucníkum;, aby nadep-aná matk'a má chovala
u sebe na ztravě Janka mého svrchupsaného, dokudž by
k létóm svým rozumným nepl:išel, ktcrémuzlo Jankovi
aby z jeho vlastnieho dědictvie bylo vydáno na ztravu a
na oděv na každé léto, což by bylo hodného a spravedlivého. A jestli ze by Pán Buoh neuchoval matky mé nadepsané prve ndli Janka, syna mého, pi'ed jeho léty rozumnými, tehdy aby veškeren statek mój po ní zuostalý
spadl na Janka jol: jmenovaného plným právem. Pakli by
Janek, syn m6j, prve uml:cl neZli matka má nadepsaná,
tehdy aby ona s tiem se vším statkem ucinila jakozto
s svým vlastním a jakož sě jí bude zdáti za podobné.
Pakli by jich obtí Pán Buoh neuchoval a zemřeli, tehda
aby to jisté zbozie mé po nich zuostalé spadlo na poruč
níky mé v dole psané a to aby oni obrátili na almuzny
chudých a na jiné skutky milosrdné za mtí du~i a za
mých pl:cdších s radtí mistra Krištana a kněze Rehol:e,
kaplana na"eho, jakož já jim toho plně svěřuji a doufám.
Tornu na svědectvie prosila jsem opatrných Vaňka Raka
rychtáře, Jal>ka Kbclského a Jakuba železníka, lronšeluov
~vrchupsaného města Pražského, že sú své vlastnie pečeti
pi-ivěsili k tomuto listu. Jenž jest dan léta od narozenie
syna Božieho tisícieho ctyrstého dvadcátého pátého tu
sobotu po svatém Stanislavu.
8. 1434, 18. Hj. Lib. terc. č. 992. f. 165. Ve jméno
bozie amen. Já Janek, nebozce Ješka Pehma mladšieho
syn, oznamnji tiemto listcm všem lidem nynějším i budúcÍnl, že ackolivěk jsa nemocen a neduziv na těle, však
proto s dobrým ro"ll1yslcm a s dobrú paměti, ze všeho
jměnie svého, jehoz mi jestPáll Buoh všemolnící z své
fitědroly popl:ieli r:'Ícil, nechtě by sě o ně po mé smrti
mezi přátely a pl:íbuznými mými !<tel:í svárové dáli, toto
své poslednie porucenstvie zjednávám, činím a zp6sobuji
obycejem tiemto dolepsaným: Najprve ustanovuji tohoto
svého porucenstvie i všeho jměnic svého, kteréž mám
zde v Praze nebo vně na ze.mi, mtÍdrého a opatrného
muže Mikšc kozišníka, strýce svého, měštenína nadepsaného města Pražského, mocného poručníka. Potom
témuž Mikšovi kozišníkovi odkazuji a mocně dávám po
své slnrti všecko jlněnie své a zbožie lllovité i nenlovité 1
kteréz mám zde v Praze budto na domiech neboli vnč
na zemi na dědinách a na platiech i také na nábytciech
- a jluellovite v Zižiciech, v Dolankách a v Peruci ke
jmění, k držení u ku pokojnému pozívání. Ncž z toho
zbozie a statku aby vydal na chudé a nuzné lidi tl:idccli
kop gr., \]a dielo mosta Pražského I) patnádcte k. gl'. a
na dielo Spitalské podle mosta téhož deset k. gr., J enišovi, mistru mélllu, pět k. gr., ",uostane-li živ a bude-Ii
knězem, aby jemu druhých pět k. gr. bylo phdáno.
A pl:átelóm mým příbuzným aby patnádcte k. gr. vydal
- a z ostatku aby pomněl na chudé pro spasenie duše
mé i jiných pi'iedšich. - Tomu na svědecstvie pečeti
múdrých a opatrných muzóv Matěje Drdáka rychtál:e,
MaNka sedlál:e, a l\Ialhiáše z Rtídnice, konšeluov přísei
ných Stal'. M. nadepsaného Pražského, k mé prosbě přiI) Vykonání toholo legátu kvitují Pešík od stl:íbrné
a Jan Recek jako úl:edníci mostu ve středu po
sv. Vítu r. 1409 (ib.).
hvězdy

4

I. Na uamesl; (proti ulici Melantrycliově).

I. Na I/tÍ/l/ěslí (proti nlici Melantrychově).

věseny jstí k tomuto listu. Dán léta od narozenie syna
zuji
manželce mé, lak aby ona z toho živnosl mi cli
Bozieho tisícieho čtyl'stého třidcátého čtvrtého v pondělí
molníc, také za nní a mých pl'edšfch duše almnzny a jiné
po sv. Havle.
~k~tky milosrdné činila, jakož jic i toho a svědomie
9. 1435, 24. bl'. Lib. terci/ls Č. 992. j. 164. My
Je)!emu mimo jiné věřím zvláště. - Datum fer. III post
purgmistr a konšelé Stal'. M. Pr. všiem tiemto zápisem
Benedicti.
oznamujeme, že, jakož jest pře byla mezi paní Anmí,
13. 1458, 10. iistop. Lib. testamel/t. č. 2119 Jol. K. 2.
řečemí Milevská, z jedné a Mikšem kožišníkem z strany
Ve jméno božie amen. J1í Kacka, vdOl a po nebožci Mikšol'i
druhé o zbožie neb statek Ješkem Pehmem zlatníkem
kožišníku dobré paměti, měštěnínu Starého 11'1. Pr., zuostalá,
zuostavený, i slyševše žaloby i odpory oblÍ stran svrchuvyznávám tiemto listem, že ačkoli z dopušlčnie božieho
psanlÍ s jich právy II zvláště kšeft Doroty, dobré paměti
nemocná jsem na těle oc, - takze všeckeren stKtek muoj
Jana, syna Ješkova Pehmova, manželky, dcery svrchupsané
- porlÍciem v moc a ruce králově milosti a panu
Anny, a jie bedlivě rozvázivše i pl'iřldi sme a mocí
Samuelovi, lehdáž pllrgmistru St. ]'1'1. Pr., tak aby z toho
tohoto zápisu vypoviedajíce přiřiekáme třetinu toho všieho
všeho statku po mně zuostalého za mtí a mých pl'edších
zbožie svrchupsllného J eška Pehma zde v městě neb
duše činěno bylo chudým buďto Imězílll, pannám, vdovám
kromě města položeného svrchupsané paní Anně i\Iilevské.
neboli jiným kterýmkoli chudým l-emeslníkóm i kostelóm,
Actum pleno in consilio fer. V. dominice Oculi.
s radú však a vědomím mistra Jana z Rokycan a zvláště
10. 1436, 20. říj. Lib. terc;us Č. 992 J: 171. Stala
pak na dielo kostela Matky božie v Týně, ktcriž sč nynic
sě jesti dobrotivá a pl'átelská smlúva mezi l\Iikšem kožišdělá, chci i tak porúčiem, aby z toho statku po mně
níkem z jedné a paní AnnlÍ vdovtí l'ečenú Milevská
zuostalého znamenitá pomoc ueiněna byla a dána. _
z strany druhé - o rozdělenie zboŽÍ po J eškovi Pehm
Potom pak že páni konšelé i obec jil: pověděného St.
zlatníku zde v městě Pražském nebo kromě města zuostalé
M. Pl'. nebožci Mikšovi, muzi mému, vždycky až do smrti
takováto, že to jisté. zbožie strany svrchupsané rozdělili
j~ho i také mně do sie chvíle vuoli jsú dobrú okazovali
na tré, totiž ves l'ečená Žižice i což k ní pl'islušie a
a na nás, ježto vskutku to i očitým duovode1l1 shledali
dvuor tudiež s jeho příslušenstvím jeden diel, plat v Pesme, laskaví byli, mezi nimižto v takovém mezi mm!
ruci druhý diel a Dolanky ves s jejím přislušenstvím třetí
pHeznivém obývání jSlÍc i statku toho, kterýž jsme s často
die!. Kterážto ves Dolánky, tl'etie diel, s jejím pl'íslupsaným mužem m)im meli a já po něm ješlě mám, došli
šenstvím, dostal sě jest paní Anně svrchupsané a k lomu
jsme a dosáhli, i nechtiec toho také bez zvláštnie vděč
duom u sv. Klimenta, jenž leží mezi domy Michala illunosti pomimíli, s dobrým mým rozmyslem a dobrovolně
tninatora s jedné a vdovy Darmopychové z strany druhé
k tomu hnuta jstíc duom muoj, v němž bydlila sem, jenz
vedle dřevniech pánuov purgmistra a konšelóv ortele
ldí podle ratlnízu Staroměstského z jedné a podle domu
rozkázáním, jakož v lmiehách městských jasnějie jest
u Kokotnov z strany druhé, kterýžto s dopuštěním bozím
• položeno a zapsáno; A Mikšovi kožišníku dva diely svrchuz tajného SlÍdu jeho nynie vyhořal jest, ten takový duom
psaná, totižto ves Zižice s dvorem a s jich pHslušcnstvím
s měštištěm jeho, s sklepy, kotcemi chlebnými pod tÝlllZ
a plat v Peruci a k tomu dl/om vedle ratho/lztl s jeho
domem - dala sem - a dávám pánóm purgpl'íslušenstvím i s platem na chlebných kramiech pod
mistru a konšelóm i obci St. M. Pr., nynějším i budtlcím,
týmz domem vysazených. Také jest to znamenitě umlua tomu městu - tak vždy však, aby z toho také památka
veno a vypovčdčno, že Mikeš kožišník má z Žižic a
za mlÍ a mých pl'eclších duše chudým almužnami a jinými
z dvoru tudiež tř'idceti kop gr. phdati k Dolankám paní
skutky milosrdnými, s vědomím vždy a podle rady prvcAnně Milevské. - Actum pleno in concilio sabbato post
psaného mislra Jana z Rokycan sč dála. - Datum fer.
diem s. Luce ev.
Vla ante Martini.
11. 1437, 26. bl'. Lib. var. obliJ{. č. 2099 f 443.
Anna relicta dicta Milevska fassa est - se a Nicolao
pellifice in illis triginta s. gr., prout idem Nicolaus debet
ei addere de honis Zizicz ad villam dictam Dolanky,
decem s. gr. suscepisse. Actum fer. III ante Pontecostes.
Číslo 1. st. 709.
12. 1457, 22. bř. Lib. testa/l/ent. č. 2119 fal. J.1.
Ve jméno božie amen. Já Mikeš kožišník - ačkoli z do1. 1206, 2. června. Lib. vetllsliss. é. 9:-;U. J. 6.')
puštěnie bozieho nemocen jsem činím a ustanovuji
Nos Franciscus illclex, Jacobus, filius quondam \Nolllini,
paní Kaeku, .manželku mtí millÍ, pravú a mocmí porucníci
vVolframus, filius quolldam Meinhardi, Philippus, filius
všeho zbožie a statku mého a po mnč zUtlstalého. _
quondam Joilannis, Sypoto de BenessolY, Heinricus dictus
Potom phk též manželce mé ponlčiem a rozkazuji, aby
Herstul, Perchtoldus Pullus, Otto, filius Chonradi, Otto,
z toho statku
každému, jakož komu co rozkazuji, vyfilius Symonis Stuckonis, Otto de Lapide, Heinricus
dala po mé smrti: Najprve mistru Janovi z Rokycan a knězi
scriptor, Jacobus Fridingeri, il1rati et cives civitatis PraJakubovi, farát'i u sv. Mikuláše, olkazuji - po X s. gr.
gensis, notnm fieri volumus univcrsis tenorClll presenciuIll
Item panie DllOl'e Ziglové, bralraně mé, otkazuji X s_ gr.,
inspccturis, guod CUlll ql1idam ex 1I0bis e<sent electi
Jírovi Pelechuvi a Dorolě ženě VI s. gr., Hedvice, sestl'e
una eliln aliis honestis viris, civíbus, de cOllsi1io lnaturo nostro
též Doroty, Vs. gr., Vítkovi lesah Vs. gr., panie Margretě
et communitatis, videlicet [CUlU] Lutoldo de Tun-i, Conrado
Bohunkové, bratraně Illé, lIlI s. gr. - Item na opravenie
de Ryczano et ByllullgO, ad collectal1l domin i regis et
kostela Matky božie I' Týně otkazuji X s. gr. Dále často
civium fideliter colligendam, Cjue se extendebat ad sumpsané manzelce mé poníčicm a rozkazuji, aby XX s. gr.
mam millc marcarum argenti, q uos super eadem col1ecta
s rachí a vědomím svrchupsaného kněze Jakuba mezi chudé
fideliter colligenda oportebat sU]Jcr crucem in ecclesia
a nuzné lidí ve jméno božie za mlÍ a mých pl'edších
s. Nicolai preslare corporale iuramentum, ut eandem
duše rozdala, komuž a kdci se jie i jemu najlépe a najcolleclam colligere fideliter cleberent absqtie omni doli
užitečnějie bude zdáti. Což pak kol i po naplněnie
svrcl.lllpsaného rozkázánie mého zuostane, jakožto duom
') Otištěno též v CelakOl'ského Privilegiích měst
muo), v němž bydlím, i jiný všeckeren slatek - otkaPražských (1886) č. 7.
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capcione cl ipsam in usus laudabiles pro re publica
ipsius civitatis nec non pro honore et commodo tam
divitum quam pauperum omni, quo possent, studio pertractare, consideratis diversis defectibus civitatis, qUOi'um
unus fuit, quod civitas tam a nobilibus, quam civibus
regni ipsam civitatem visitantibus 1I0tam ruboris et
verecundie passa fuisset per multa tempora non modicam
ex eo, quod non haberet doml1m consilii el maniloquii.
sicut alie civit~tes capitales consveverunt habere, in qua
cause super diversis negociis civitatis et consilia civium
tractarentur et oporteret ipsos cives seplimanis singulis
querere diversa locorum diverticula, ipsorum honori minus
de cen cia, pro causis civitatis et negociis pertra?tandis.
Alter defectus civitatis fuit, quod cum notarii nostn certos
non haberent redditus, sicut notarii aliarum civitatum
capitalium consveverunt habere, per quos possent habcre
et sustentacionem honorificam et decentem, et insuper
in domo aliqua honesta1l1 residenciam corporalem, in qua
invenirentur semper parali ab omnibus ipsorum servieium
pro litteris vel pro aliis civitatis ne'gociis requirentibus
et ob dictum defectum iidem notarii nostri forsitan
libenter viderent, ut annis collecte colligerentur singulis
in preiuclicium civitatis. Ad removendum hos prescriptos
defectus nos, predicti cives, qui ad dictam collectam
suscipiendam sub iuramento corporali prestito fueramus
clecti, iuxta idem iura1l1entum per nos factum domum
Jaeobi Cubkonis, civis pragensis, sitam in foro et contiguam domui Burchardi de Egra, de modica parte dicte
collecte residua, n'ee non de pignoribus et emendis a
transgressoribus mandatorum, que cil'es statuerant, receptis
ad honorem et commodum tam divitu1l1 quam pauperum
pro domo consilii ipsorum civium matura deliberacione
prehabita emendam duximus et solvendam sub huiusmodi
empcionis et soluci oni s forma, ut iurati civitatis, quicunque
pro tempore fuerint, in dicta domo causa' et negocia
ipsius eivitatis habere clebeant et perpetuo petr>actare. Et
magister Petrus, notarius nosler, de cuius sciencia, fidelitatc et honesta morum conversaeione laudabile testimonium perhibemus, et sui successores in eadem domo
cOl'poralem habebunt residenciam ct omnes usufmclus,
ccnsum et utilitates, que de eadem domo provenire poterunt, ista vice vel in futurum, debent percipere et habcre
ipsosque officio notarie gaudere volumus, quamcliu se
circa cives lideliter gesserint et decenter, collectas et
litteras civium fidelilcr conscribenclo, secreta et occulta
tam principis quam civium, ex quibus malum posset accidere, nulli communicando eciam vel tradendo, et quamdiu se ab istis enormitatibus iam prescriptis custodiverint
et non convicti ipsorum iuratorum teslimonio fuerint
enormitatibus de eisdcm, ipsos, ut diximus. gaudere volumus oflicio notaJÍe et graciis prenotatis. Statuimus eciam
ordinantes, quod si dictus magister Petrus et sui snccessores dictum' notarie officiu1l1 resignarenl, SUUlU statum
in melius ex adÍLltorio dei et civium commutanles vel
eciam si decederent, ex tunc nullus ex ipsis civibus ad
hoc debet dare operam et pl'estare, ut suus cognatus vel
consanguineus in civitalis notariulll eligatur propter partem
snonun mnicorUIll lnagis qual11 civium prOlnoycndarn, sed
llOmo communis, litleratus et fidelis, qui suffieienter civium
sciat dictare litleras et ipsorulll negocia pertraclare et
qui omnibus civibus benivole et libenter serviat, per
ipsos iuratos ct alias 11laiores cives in civitatis notariUlll

eligatur sub singulis condieionibus superius prenotatis. Ut
igilur empcio seu exsolucio dicte domus facta pro honore
et commodo civitatis a nobis ct nostris successoribns,
iuratis civibus Pragensibus, quicunquefuerint, rata et
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grata permancat et perpetuo inconvulsa, presens privilegium conscribi dc certa sciencia nostra fecimus et sigilli
civitatis munimine communiri. Actum Prage anno d.
milIesimo ducentesimo nonagesimo sexto, 'luarto nonas
Junii.

2. 1299, 18.

září.

Lib. vetl/st. statut.

Č.

986 f. 6.

Nos vVencezlaus, dei gracia rex Bocmie, d"x Cracovie cl
Sandomirie marchioque Moral'ie, notum facimus universis
presentes litleras inspectul'is, quod dilecti -nobis Frnnciscus,
olim iudex, Jacobus, filius quondam vVolflini, \Volframus,
lilins quondam Meinhardi, Pllilippus, filius quondam Johannis, Henricus scriptor nec non ceteri iurati civitatis nostre
Pragcnsis ex parte sua et communitalis civitatis eiusdcm
nobis exhibuerunt quoddam instrumentum super proyisione
facta per ipsos dilec!o nobis magistro Petro, publico iam
dic!e civitatis notario, et suis successoribus conscriptum,
petentes, ut idem instrumentum et in ipso contenta ratilicarc et confirmare maiestatis nostre gracia dignaremur.
Erat aulem ipsum inslrumentum non abolitum, non abrasum, non cancellatum nec in aliqua parle sui viciatum,
sigillo civitatis predicte munitum et cle vcrbo ad verbum
per omnia continencia eius talis (viz předešlou listinu).
Nos vel'O ob,equiorum fideliulll promptitudinem et grate
conversacioni, habilitatem, 'luibus predictus magister
Petrus tam nostre celsitudini, quam civitati predictc conplacere studuit, intuenles, gloriosum quoque et condecens
fore reputantes, ut talis ci vitas, que capilale,!, in. regno
nostro dignitatem obtillel, sic suo notario in cert!s p1'oventibu, et retribucionum prcmiis providcal, que ipsum
notarium ad sufferenda conlinui laboris onera ct ad obsequendum fideliter tam nobis, quam civitati prefate dulcius
alliciant et invitent, prcfatum instrumentum et universa
et singula in ipso content" rata gerentes et grata, eidem
magistro Petro et suis snccesso1'ibus omnibus, quibus
. iurati, qui pro tempore fuerint, et alii pociores cívcs
nostri Pragenses de unanimi consilio et Qeneplaci to eivitalis iam dicte notariam publicam, ClilU vacaverit, committendam et concedendam duxerint, ex certa nostra scíencia
tenore presencium auetoritate 1'egia confirmamus. ln cuius
rei testimonium presenles conlirmacionis nostre litteras
fieri et sigillis maiestatis nostre iussimus communiri.
Datum in iVJysenburk per manus venerabilis Petri, Basyliensis episcopi, vVissegradensis prepositi el regni Boemie
cancellarii, principis nostri clilecti, anno domini millesimo
ducentesimo nonagesimo nOTlo, XllIIo kalendas Octobris
duodecima indiccione, regni nostri anno tercio.
3. 1301, O. srp. Liber vell/sl. privileťiortllll Č. 993.
f. 9. Nos Hey"ricus iudex, Conradus Cznomerus, Nyc.olaus Tafel1'unge, Matheus de Egra, Iohannes de GaliIs,
Conradus de Riczano, Sypoto de \Venesaw. Bechlehemus,
I-leynricus scriptor, Nycolaus Geunheri, Billungus, Hilmarus Fridingeri, Heynricus Neglini, iurali civitatis 1'1'agensis, fatenlur universis tenOl'enl presellcium inspccturis

quod cum domus in area Franconis de Lacu, civis Pragensis, in foro sita, ex quodam iure a temporibus retroaetis civitati observato constructa esse taliler dinosc~tur,
ut omnes inhabitatores elusdelll domus duclum aque
fluentis, qui vulgariter aylueh dicitur, a slatua in medio
foro si ta, in 'lua homines malefacientes puniri pro snis
excessibus consueverunt, per institas usque ad aciem inferiOl'em domus Franconis sartoris, quondam civis Pragensis, duxerint, correxerint ct cmcndaveriut, quandocunque hoc neccessitas requirebat, ne ex ductu aque
predicte possent ali'lua <lamplla vel dispendia vicinis
circumsedentibus genet'ari, honesti viri Eberlinus, Conradus et HeynI'ÍQ\ls, fratres dicti de Lapide, civ es Pra-

6

I. Na lIa/l/ěsli (proti ulici Melantr)'chovl').

gense" llui diclam domllm "pud diclllm Frankonem pro
<luadarn summa emerunt pecunje , conHll no vis pro miseIllllt, ut dllclllm a'luc prcdicte de predieta ,talua usque
ad prcsrriplulll locum dllcere, corrigere et emendare,
quandocunque hoc necesse fucrit, debcant >ine vicinorum
circlllllscdencium clispendio atque dampno. Et si aliquis
ex vicini. circumsedentibus ex cluetu aque I'redicte aliquod
dampnum vel dispcndiurn rcceperit, de hiis satisfaccre
sibi lenebitur ille, quicunque inhabitator clicle domus
[uerit atque hospcs. El 'lllod prcmissa a quolibet inhabita.
lore diete clomus fieri debeant, hoc ipsi civitati a quodam
iure consreto essc dilloscitur perpetua observatull1. In
cuius rci tcstillloniurn et robur perpetuo valitururn prc.
sCllles lltleras ex certa sciencia I10stra conscribi fecirnus
sigilli eivitatis nOSTe muniminc communilas. Datum I'rage
per manus 1'etri, publici notarii clicle civitatis. a. d. mille.
simo lreccntesilllO primo V'I idus Augusti. [In marginc:]
XXII. Litlera super ductu aquc de prangerio.
4. 1;338, :'3. srp. Liber velltstissi/l/lts č. 993 f. 41
a (;3. 1) In dci nomine amen. Acciones, quas mUHl!"s
labilis ordillat, sepe delet oblivio et successus tcmporulll,
1lisi tinl1ClItur vlva voce llstiulll aut cfn"aci caraclerc
liltcrarum. Hillc est, quod nos \Yenczeslaus dictus Rok.
czallcr iudcx ct Nicoluus Albus, Andrcas dictus Goldner.
1'esoldus camifex, Se)'cllillus dc Pieska, I-Ieinricus dictus
~lelllikcr,Frcllczlillus dietus Kornpilhel, Nicolaus CZlloimcr,
Nicolaus Clelllcllteri, Ulricus (clictus) Silberczeiger, Jeklinus
RUl'erti, Ulricus l'lc)'er etJohlinus dictns Robaner, inrati et
uuivcľsÍta;, ci"iuIll i\laioris CivÍtatis Prag., l10tUln fieri VOhlll1US
universis tenorenl presenciulll inspecturis, quod nos eUlU
sellioribus civitatis einsdem m .tura dcliberacione prehabita
divcrsos dcfcctus civilatis prediclc prélenclentes, quorum
maior [uit, quod ipsa civitus tam a nobilibus quam u ci.
vibus rcgni !3ocmie ipsam civilatem visitanlibus notum ru.
boris ct vcrecllndie passa fui"et per lllulta tempora nOIl
mudicam ex eo, quod Ilon haberet domum cOllsilii ct
nutlliloqnii, sjcul alic civitat s capitalcs COllsucverunt habcre,
ill 'lua cause super diver.,is llcgociis civitatis et consilia
ch huu lraclarentur et ojJorterct ipso .., cives SCpliIl1aI1IS
singlllis qucrere diversa locorulll diverticula ipsorum hOllori
minus decellcia pl'l' causis civitalis et negociis pcrtractandis.
Ad removelldum hunc dcfectulll, 1l0S predicti civcs,
domum cum area quondam \Yolfl.ini de Lapidc, civis PLl'
gensis, et censibus preselltibus et futuris, si 'lui adaucti
fuerint, ac aliis perlinellciis ad ipsam domulll et aream
spectantibus universis, silal11 in acie medii fori conlra
dulllum Johlini Jacobi ill ipsa civitate Pragcnsi, de ungelto
vi"i ad hOllorell1 et COllllllodum tum divilUllI qualll pau.
pcrulll pro domo cOllsilii ipsorum eivium mutura delihe.
racione prehabita emendam duxiulUS ac eciam exsolvcndam
sub huiuslllodi ClllpCiOllis el solnciollis forma, ut illl'ali
civitatis predicte, qnicullquc pro temporc fllerillt, in dictu
domo causas et ncgociu ipsius ci vitatis ae collectas habere
debeanl et perpetuo perlraclure illlpedilllenlo cuiuslibet
nOIl obslanle. Statuilllus ccialll sub pellU infrascripta,
volelltes, ne aliqui::i I10biliulll seu ci"iulll cllill'iCllllqlle
digllitati"" preemillcllcic, condicionis, ~tatu~, vel officii
cxislat, dOllllun ipsam vel CCllsum ci us in to!o vel in parte
ex l-Idiutorio uI)[uill i Ilustri reg-is vel snccessorum snorUl1l
siiJi vel hereuibus aut alllicis s-ni!'> llsurpar~ vel alicnare presumat, audeat vcl de beat 'luolllodolibet ill futurum. Sed
acl ipsalll civilatclIl pro hOllore et cOlllmodo spectare
debet ln elernulll. Si quis vero vel si qui st"tutis nostris
predictis ad dOlllinulll nostrulll regcm, herecles vel suc.

J). Otišlěno téZ v Čelakovského 1. c. C. 35.
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cessores ipsius pra usurpacione seu alienacione diete
dOlllus vel census eius in toto vcl in parte laborando
contrairc vellet aut ve!lent, hic vel hii per nos aut suc.
cessores noslros el a 'luolibet fidedigno periurus ct fide.
fragus debet esse ac eciam violator sui honoris ubili bet
appellari CUlil amissione rerulll cl corporis, quorum bonorum lIl",lietas fisco domini nostri regis, reliqua vero
pars civitati ccdcre dcbet alltedicte, COl'pUS autem Imius.
Illocli trunsgrcssoris per iuratos iuxla graciam ipsorum
extat iuclicandum. Volumus eciam, ut nullus a!Ler diclam
domulll inhabitet, nisi hic, qui per nos aut successorcs
noslros, iuratos, pro tllnc inibi [ucrit collocatus. Il'super
est cxpressum, quod si alique liltere successu temporis
in preiudiciulll clictc domus aut census cius in loto vel
in parte invente \'Cl ostense fucrint quibuscunque sigillis
sigillate, tales litteras preter has nullills vigoris dicimus
de cetera seu momenti cssc. Ut igitur cmpcio seu exso.
lucio dictc domus facta pro bonore et commodo civitatis
predicte a nobis ct nostris successoribus, iuratis civibllS
Pragensibus, 'luicunquc fuerint, rata et grala perlllaneat
ct perpetuo inconvulsa, presens privilegium scribi ct de
certa nostra sciencia [ecimus (ct) sigilli civitatis predicle
munimillc cOlllll1ulliri. Actum el datlU\1 anno domini' mil:c.
simo trccentesimo lrices:lIIo oetavo Xl) kalendas Septembris.
D. 1338, 20. lín. Líber ve/list. č. 986 f. 2S9 I). Nos
Johannes, clei gracia Boemie rex ac Luccmburgensis
COIllCS, nottun facirnus univcrsis prcsentes litteras inspectuds, quod dilecli nobis . . iudex '.. iurati ac . . 11Iliversi tas civium Maioris Civitatis I 'ragensis pro parte sua ct
comlllunitatis civitatis eiusdelll nobis exhibuerunt copiam
cuinsdan1 illstrllll1enti super provisione per cos diete civÍtatis facta, petentes, ut idem inslrumelltum et omnia in
il'su contenta ratificare et cOll6rmarc maiestatis nostre
gracia cligllarenlllr. Copia autcm sive tenor ipsius instru.
mellti crat talis: Jn dei nomine [viz lislinu pÍ'edcšlou
C. 4.] Nos vel'O peticionibus ipsorum civium pie an.
nuentes ipsum instrumcntum et Clll1uia in ipso contenla
super ipsa provisione bcta ratificamus, approbamus et
sigillo lIlaiestalis' nostre confirmamus. Datum Amb)'amis
sexta feria ante festulll b. Mathei apostoli ct cvangelisle
anno cl. millesimo trecentcsimo tricesimo octavo.
6. 1338, 23. pros. Lib. w/. č. 993 f. 69. No,
\Venczeslaus dictus Rokczaner iudex et Nicolaus Albus,
Andreas dictus Goldncr, Pezsolclus carnifex, Se)'dlinus
dc Pieska, Henricus l\felniker, Frenczlinus Kornpuhcl,
Nicolaus Cznoillleri, Nicolaus Clcmenteri, Ulricus Silber.
czeiger, Jeklinus Ruperti, Ulricus Ple)'er et Johlinus Rok.
cLaner, iurati et uni,'ersitas civium lvlaioris Civ. Prag.,
recognoscilllus tenore presenci um et ad publicam tam
presencium, quam futurorum dcferimus' nocionem, quod
matura inler nos delibcracione prehabita, ne succes,u
temporis clomui consilii sive maniloquii civitatis preclictc,
'lue fuit olím Woll1ini de Lapide, civis 1'ragensis, site in
acie in medio fori ill ipsa civitale Pragensi, illcommodum
sivc pel'iculum pcr circumsedentcs coneivcs llostros oriatur, sie statuill1u~ olllllino volentes, ne aliquis eonciviurn
1l0slľorull1, hcredulH vcl succcssorum SUOrtlln circumcirca
domum prerlictam contiguam sive in vicinatll residencium
rlebcant vcl "'Ideant lucem fenestrarum tam in domo
predicta, qualll in hutlis si ve gasis testudinatis, in quibus
stant pannicidc, obstruere vel obumbrare quomodolíbet
in futurum. Prelerea hutte liguee pannicidarum non
debenl per quempiam in futuro, si concreinabuntur vel
putredine cOnSUll1elltur, alcius erlificari, sed in ca altitucline,
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sicut stant isla vice. lnsuper Johlinus dietus Thasner, in·
stitor, heredes vel succe'8ores sui debent teela tcsllldinulll,
sub qUlbus slmt staciones pannicidarull1 predictorull1, semper
reparare, si per ignis incendium fucrint. un'lllam concre·
matc et hoc infra sex septill1anarum spacium continuum,
aut si putrcdine vel ulio modo quocunque fuerin' dcstructa,
debenl ca reficerc et rcpararc, ne ipsis pannicidis vel
alicui eorUln per pluvias sive nÍvcs dampnurn vel i11C0111modum in huttis ipsis contiugul. Debet eciam irse Jo·
hlinus, heredes et successores sui procurarc, ue ligna
super tcsluclines istas per inhabitantes super ea; secceutur
vel alia Gant ex 'l'lÍbus tesludines ipse diruantur vel
dalllpnum aut incolllmodum ipsis pannicidis vel alicui eorum
inde conlingat. Adicimus eciam volcntcs, ut ipse Johlinus,
heredes ct snceessoref; sui cum pannicidis, vicinis snis,
qui stalit in hultis ligneis cum pannis ipsorum, sive 'luorum
sunt hulte in ordinc pen es hnttas testudinatas retro ipsurn
Johlinum, inter se unUlll canale loe'cnt, ill quod still~ sil:e
gutte pluviales de tectis hincindc defl.u:lIlt ct IIllenns 111
c10acalll ipsius Johlini transcant ct decurallt, quandocunque
ct quocienscunque necesse fuerit, impcdill1cnlo el con·
tradiccione cuiuslibet nOIi obslanle. Jn <]norulll onmium
testilllonium presentes lilteras sigillo cil'ium Pragcnsium
seu cÍvitatis Pragcnsis predicte fecimus communiri. Actulll
ct datum anno domilli millesimo t ecclllcsimo tricesimo
octavo XO kalendas Januarii.

7. 1348, 28. čce. Liber vetl/st. privileg-.

č.

993 f.10.

Nos Borsula iude" elJohlinus Jacobi, Frenczlillm Tausent·
march, Nicolaus Albus, Ula Negel, Nicolaus de Ju~nte)'n,
Ula Fle)'er, Merklinus Stach, Me)'nlinus Dubcz, NlColaus
Geunher, Ula Rokczaner, Albertus quondam Woll1iui Ca·
lllerarii, et S)'dlinus, Otlonis pannicide filius, iurati, totaque
universitas civium Maioris Civitatis Pragensis notum facimus
tcnore presenci um universis, quocl qllia triginta sexageJ)e
grossorum prag. denar., 'lue in satisfaccionem seu pro
emenda homicidii in persona olim Cunczlini pie memorie,.
quoudam Johannis pannicicle propc s. Leohardum famuli,
prach dolor; perpetrati date fuerant quasque antiqui iurati
a predicto Johanne pannicida in anno domini millesimo
trecentesimo quaclragesimo tercio pro indigencia preclictc
civitatis Pragensis sub tali condicioHC reccpcrant, nt sin·
gulis "nnis dietas trigínta sexagenas cum tribns sexagenis
grossornm nomine census annni augmentare easdemque
simui cum augmcnto dicti census pro ipsius Cunczlini
animc remedio disponcre deberent, quando, ubi et sicut
eis mclius ac ulilius I'ideretur. Verum quia pretaete triginta sexagenc gr. ex parte preclicti tri\lm sexag. census
in qllÍndecim scxagenis clictorum grossorum exislunt hu·
cusque augmentate, ita 'luod nunc snmma tocius huiusmodi
pecunic acl quadraginta q\linque sexag. gr. predictorum
se extendit, icleoque matnra super eo clelibemcione pre·
habita diligenter iam dictas quadraginta qninque sexagenas
gross .. acl capellam in domo consilii pro ipsius Cunczlini
anime, nt prcdicitur, remeclio clisposuimus, dedimus ac in
perpetuum donuvimus testamentnm. Ita videlicet, quod
nos iurati supradicti et iurati, qui pro tempore fuerint,
viro idoneo, qui ad dictam in domo consilii capellam
pro eapellano per iuratos elcclus ct per venerabilem in
Christo patrem et dOlllinum, dominum s. 1'ragensis ecclesie
archiepiscopum eonfinl1atus fuerit, quatuor cnm dimidia
sexagenas gross. prag. clen ar. perpetui census, medietatem
huius in festo s. Galii et meclietatem in festo s. Georgii,
ex nunc singulis "nnis de bursa seu pecuuia cil'itatis,
ubicunque eam habuerimus, persolvere et dare absque
contradicciolle 'lualibet clebeamus. Cum autem eidem
capellano alins equivalens quinte dimidie sexagene gr.
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ccnsus loco et vice hníns census prcdicti super domo seu
Ireredilate aliq ua ad hoc certa intra vel extra civitatem
ClllptuS et prefale eivitalis Pragensis litteris palenlibus
roboratus fuerit, extunc iurali et civitas antcdicta ab huius·
modi census solllcione crunt et esse rlebent liberi de
cetero cl exempti. I" cuius rei testimonillm ct robur perpetuo vallturum prcselltes litteras cx Ilostra certa sciencia
fieri fecimus sigilli civ tatis Pragensis predicte muuiminc
roboralas. Datum anuo domini mi lcsimo treccntesimo
'luadragesimo octal'o feria IIa post festum s. Jacobi ap.
8. 1360, 15. ccrv. Liber ve/usl. Č. 993
8. [Pre·
sentacio facla per plebanulll arl a!ture in clomo consilii.]
Rel'crcndissim'o in Christo palri ac domino clomino Ar·
nesto, s. Pragensis ccclesie archiepiscopo, domino suo
gracioso Dltricus, plcbanus ecclcsie s. Nicolai in foro
pullorum in Praga, cum debita reverencia oraciones in
filio virgini, hnmiles el devotas. Revercncie vcstre duxi
presentibus declarandum, 'luod ex ercccione a!taris in
domo consilii in 1'raga in plcbe mea iam facla conside·
rans michi et n\ee anledicte ecclesie nullllm delrillleutum
scu preiuclicillil1 posse gCllerari ad instanciam prudenlum
virortul1 ,. iudicÍs el iuratorum civiul11 civitatis Pragens:s
meum ad hoc plcnc cle(1i cOlIsensulll, ut (],scretus vir
Gallus, eiusdem civitalis Pragellsis subnotarius, exhibitor
prescllcium, a,1 predictulll a!tare confinl1etur, palel'llilati
vcstro supplicans toto posse, quatellus c\lndem Gallulll ad
predictum a!tare purc praptcr de\lm dignemini confirmare.
Datum in die s. Viti glorlOsi martrris aUllo domini mille·
simo trecentesimo quinquagesimo, anno iubileo.
9. 13óO, 30. cerv. Liber vetl/sl. č. 993 f. 1. [Con·
firmacio ad altare in domo consilii.] Nos Arneslus, dei
gracia s. 1'ragellsis ecclesie archiepiscopus, notum facimus
universis presenles litteras inspccturis, quod nos ad petici·
oncm ct acl l'resentacionem prol'idor\lm ac lrollestorulll
virorum .. indicis et iuratorum Maioris Civitatis Pragcnsis
discretull1 virum Gal1um clericulll, exhibitorem prcsencium,
crida seu proclamacione premi;sa ad altare de novo in
pretorio civilatis predicte constrncto, cuills disposicio, pre·
scntacio scu collacio ad prcdictos dominos inclicem ct
iuratos pertinere clinoscit\lr, duximus et prescntibus ducimus
confirlllalldum ipsum sibi emll omnibus iuribus ct perli·
nenciis suis auctoritate, qua fungilllur, confirmantes curam·
qne et regimen ipsi\ls a!taris in spiritualibus el tempora·
libus, prout ad nostrum speclat officium, committentes
eidem. In' cuius rei testimonium presentes litteras fieri et
sigillorum nostrorum rnunimine iussimus roborari. Datum
Prage anno clo mini millesimo trecentesimo quinqnagesimo
iubileo l die ultima mensis Junii arclriepiscopatus I'ero nllstri
anno sexto.
10. 1351, 11. lín. Lib. vcl. č. 986 f 314. Nůs Ser'
dlinus, pro nunc magister civiulll, Thomas de fen'ea platea,
Johlinus Praun, Lndl)'nus carnifex, IIenricus i'vIornger, Fro·
winus aurifaber, Leo san Ol', Nicolaus pannifex ceteriqne
iurati cives civitatis Prag. testific~mur, quod allno M"CCC"LI
sexta feria ante diem b. Valentini proxima Bohllslaus Wolf·
rami, concivis noster, coram nobis in pleno consilio eonsli·
tutus p.lblicavit, qnod de vero censu sibi hucusquc non
soluto habeat iam supcr domum olim Eberlini dc Lapiclc
XXVlI CUlll dimldia s. gr. preter penas sibi debilas in
hac parte.
11. 13ó2, 21. dub. Lib. vet list. Č. 986 f. 13. No,
Borzutha iudex, Hermannlls institor, Nicolaus Pa)'er, 1,CIIpoldus Sle)'cher, Przibno carnifex, Chullscho de Claustrello,
Pcsco Meingos, Pesco faber, Paulu s Bellcschower ceterif)ue
illrati IvIaj. Cil'. PI'. cives ,-ecognosciJl1l1s et testificamllr,
qllod coram nobis, cllUH pleno presideremus consilio, discreti
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viri Nicolans Znoj mel', Johlinus Proun, Thomas Niger,
Henricus Mornger, Ortlinus pellifex, \Vitko de Monlc, IIa·
banlus pannieida, Peseo de rl'!elnico ceterique eiusdem
Maj Cil'. Prag. iurati cives, anti'l'lÍ consules, nostd predecessores, recognovemnt et fassi snnt, se littcram patentem
civitalis Pragensis predictc majori sigillo roboralam quondam
do mine Elyzabcth, J ohlini Eberlini de Lapide conthorali,
super trecenti5 sexag. gr. c1otaliciali" pecunie super domo
einsdem Johlini de Lapidc, quam nnnc ]ohlinns Eberhardi,
concivis noster, rite ct racionabiliter emptam inhabitat,
sCJ'iptam reprobasse et eidem omncm vigorem, potestatem
et virtutem decetero omnino et totaliter sentencia diffinitiva
abstulisse. Et qllemadmodum iidcm noslri predecessores,
antiqui iurati, litteram hninsmodi reprobavernnt, omnem
vigorem, potestatem et virtu tem eidem, prout prcdicitur,
auferentes, sic et nos candcm presentis scripti testimonio
rcprobamus et penitus annullamus volentes, ut si per qnempiam hominnm quoCllllrlUC successu temporis ad lucem
produceretur, qua forlase predidus Johlinus Eberhardi,
heredes sui aut suceCSSllres, dicte domus possessores,
in domo prelacta impediretuJ' seu impedirentur, nullius
vigoris scu virtu tis debcat esse de cetero vcl momenti.
Actum et scriptum sabbato ante festum s. Gonii proximo, anno - trecentcsimo quinquagesimo secundo.
ll!. 13ó3, 28. ún. Ruk. č. 987 f 26. Tnventum est
per scabinos, quod iurati antiqui, videlicct Sidlinus institor,
Jochlin'ls Prclon, Nicolaus Snoymcr et cetcri non debent
ncc tenentur Terclero rcspondere pro cymcnto ct lateribus, quos Tcrclcrus dcdit atl clomum consilii. Aclmu
fer. V. ante Letarc.
13. 1354. 21. srp. Lib. vet. č. 986 f. 182. Anno
d. MCCCuLIIIIu feria quinta ante festum s. Bartholomei
!3orzutha iudex, Reimboto goldner, Nieolaus de J urntein,
Enclerlinlls Stuk, Johlinus Praun, Fridlinus Roll, Cunczlinus Rollew, Habarclus pannicida, Johannes Luthiuericzer,
Seyboth Reneschower, Nicolaus Gent~s, Franciscus Rokczener et Nico Lekschait, Seydlinus de Pieska, Nieolaus
Znojmer, Frana Negcl, Johlinus Hunel
et Albertus
Camerer, consules et seabini iurati M. Civ. Pl'. cives,
nec non Ula Player, Jaxo Pa)'er, Fridlinus Johannis,
Nieolaus Clementer, vVollinus Mainharcli ct l\'1athias de
TUl'ri a tota communitatc ad infrascripta eleeti et assumpti,
congregati in clomo consi!ii euisdem civitatis super provisione cerll! singulis annis cliscreto viro magistro vVernhero, p1'othonotario pl'eclicte civitatis, pro victualibus, expcnsis, merced" ct sallario aliisque suis nccessitatibus faciencla,
unanimiter et coneorditer . fecerunt, statuerunt et ordinavemnt, quod facto, ordil'ato et constructo per ipsos in
p1'etorio seu d'llllO consilii decenti eommoclo pro dicto
magistro vVernhero et ipsius familia iclem magister vVernherus prothonotarius eum sua clomo et familia debent in
dicto pretorio seu domo consilii de cetero commorari et
resiclenciam facere person'llem et quod eciam ignibilia
seu ligna pro ignc, foco et stubis ac aliis suis necessitatibus necessaria de communi pecunia eiusdem civitatis
comparari et procurari et eidem magistro \Vernhero clebent
annis singuli, ministrari. Item quod preclicto magistro
'Vernhero prothonotario quaclraginta sex. gr. den. prag.,
viginti in quolibet s. Galii festo et viginti in quolibet
S. Georgii festo, annis singulis de communibus provcntibus
et reddilibus predicte Prag. Cil'. dari, persolvi el assignari [sine] omni contradiccione el impeclimenlo clebent et
pro eisclem peculliis sibi census et redditus prcclicte civitatis
sub (J) domo consilii ct pretorio XL S. cleputarunt et
assignarnnt. Et in casu, quo sibi in censu domus consilii
et pretorii prcdicti aliquid de quadraginta S. deficere vel
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'luO de huiusmodi censu huiuslllocli XL S. inlegre perciperc el habcre non posset, 'Iuod tunc huiusmocli defeclus
et residuum cle aliis ipsius civitatis Pl'. censibus aut de
collecta seu losunga suppleri clebeat et sibi integre assignari contradiccione et impedimento quibuslibet proculmotis.
Datum et actum, ut supra.
14. 1362, 16. června. Lib. vet. č. 986 j. 312. Anno
clomini MCCCLXllo fer. 'luinta post festum s. Viti proxima
Mathias Ress, Salmannus Galm, Seybota cle Beneschow, Frana
Negell, Bohuslaus de lvliliczin, Nicolaus iuvenis elementer,
Ha)'na cle Kleyss, Ula Zilberczeyger, Sclenco pannicicla.
Hainczlinus Rauber, Myrko de Eylow, Hainlinus Glas,
Jacobus cle Novadomo, Nicolaus Negell, Mathias Kyczinger,
I-lana Meiniker, Nicolaus de 'V)'enna et Frana cle Brůnna,
consules et iurati, nec non ..
seniores et..
magislri
mechanicol'llm et singulol'llln artificum Maior. Civ. Pl'. in
domo c()nsilii eiusclem civitatis pro quibusclam causis et
negociis multum arcluis expediendis et diffinienclis communitel' congregati, hoc prccipue inspeximu diligenter. quocl ipsa
civitus ex parte Icgacionum, 'lnus acl cliversa loca de necessitate
faciebat et facere oportebat, omni anno magnas defectus,
expensas maiores et maxima dampna passa' est usque
modo. Consideravinu!s eciam sinccram ficlelitatem et diligentem prolllplitudinem honorabilis viri magistri Wernheri,
nostri et dicte civitatis Pnigensis prothonotarii, et ipsil!S
indefessa ac fidelia servicia nobis hactenus sollicite facta
et cle cetero vigilancius facienda, volentesque huil!Smodi
clefectus, expensas et dampna 'removere cum effeclu ct
predicto magistro \Vernhero, qui de censu sibi dudum
racione prothonotariatus pro mercecle deputato, statum
competentem tenere et commocle ac clecenler nequit nec
poterat sustentarí, ac ipsius necessitatibus proviclel'e, eundem
magistrum vVernhenlln, prothonotarium nostrum, pro ambassiatore el speciali nuncio ad legaciones eiusdem civitatis cle cetero, quanclo, quociens et ubi necesse et utile
fuerit, faeiendas, elegimus, ordinamus et statnimus, eidemque magistro 'Vernhero propterea ad censum i1lum, quem
prius racione prothonotariatus dicte civitatis habuit, superaclclidimus, concessimus et donavimus sic, quod de cetero
habebit et habere debet nonaginta sexag: gr. clen. prag.
annui census, quamcliu se in cliclis officiis honeste et
legaliter conservaverit et clonec huiusmodi donacionem
revocanclam duxerimus, tollendas et percipiendas per
eundem magistrum vVernherum, annis singulis quadraginta
quinque s. in festo s, Galii ct .quaclraginta quinque in
festo s. GeOl'ii, temporibus successivis, cle ccnsibus clomus
eonsilii nec non domus fusorii seu Iibre in Leta curia et
clominorum cruciferorum acl S. Beneclietum ac cle proventibus cle mensuracione tele provenientibus et de pellificibus in domo consilii diebus forensibus stantibus. Et
siqilicl sibi cle et in preclicta summa nonaginta sexagenarum in huiilsmodi censibus cleperiret vel deficeret aut
minus soll'eretur, hoc sibi de pecuniis communibus aut
collecta seu losunga clicte civitatis suppleri et compleri
debebit, sic quod nonaginta s. gross. eo modo, ut preseribitur, sibi annis singulis integre persolvantur. Rac
eioneque memorati nonaginta S. census dictus magister
\Vernherus tres equos in domo sua habere, tenere et
proprio pabulo pabnlare seu pascere clebet, ut eo prompcior et apcior sit ad huiusmodi, prout dicitur, legaciones,
super expensas tamen seu expensis civitatis quanclo et
quociens necesse fuerit, peragendas. Sique eiclem magistro
\Vernhero in huiusmocli Icgacionibus et post arreptum iter
equus unus, aut pllll'es, cleperiret seu deperirent, huiusmodi equum vel equos sibi solvere, vel ila bonum equum
vel equos bonos, sicut suus equus vel equi sui fuit aut

fuernnt, debemus et ... successores nostri, consules et
iurati, 'lui fuerint pro tempore, clebent reddere et clare
eontracliccione et impedim~nto quibuslibet proculmoti.
ActUll1 et clatum, ut supra.
14.1370, (j. listopadu. Listina kap.. sv. Ví/skJ XIV, 9.
Nos Hana Benesehawer iudex, Mathias in tUrl'i, Ula Silberczeiger, Fancza Donuti, HainliÍlUs Stach, Mirko de Eylaw,
Elias sutor, Taxo Polkouis, \Vcnczeslaus Leuthmcriezer,
Fridlinus Roll, Henslinus Czeisilmeister, Fancza Nuemburger, Pesco Bilclcner, \Valtherus Gabler, vVenczeslaus.
Negel, Johlinus Slingel, Pecha Kotko, Proeopius Seidlini,
Fullengast, Nicolails Virsink, Frana Terkler, vVenczeslaus
CZllrni, Nicolaus Dirnda, vVernherus te~tor, Martinus Zalacz, Jih,ziko Hoholsk)', Jesco Podwinsky, Maska. tabernatOl', Doska in foro equorum et ]llJ'zico pistor, iurati cives
Maioris Civ. Prag., rccognoscimus tenorc presencium universis pro nobis et successoribus nostds, iudice et scabinis
Pragensibus, quod altendentes urgentcm necessitatem ac
evidentem uti1itatem nostre civitatis preclicte, plurimis
pregravate oneribus clebitornm, non per errúrem aut inprovicle, sed sollicita et matura deliberacione prehabitis
tractatu'lue diligenti et sollempni pluries nostro in consilio repet.ito, nihilominus subsecuto eommuni et unanimi
communitatis consensu, indulto quoque et consensu expresso ad hoc imperiali principaliter ac demum lilteraliter
accedente vendidimus et iusto vendicionis tytulo vendimus
pel' presentes honorabili vil'O domino Jaxoni, quondam
J ohlini Rokczaneri filio, noslri concivis, vicario clomini
scolastici ecclesic. Pragensis, dumtaxat ad vite sue tempora, sex sexagenas gross. clen. prag. pensionis annue seu
reddituum, ab omni contribucionis, collecte, dacionis,
berne vel steure seu cuiuscunque inposicionis onere liberas
et exemptas, pro triginta sexag. dictornm grossorum nobis
ab eodem clomino J axone plenarie persolutis per clictum
dominum percipiendas, levanrlas, tenenclas, habendas in
preforío 'IIostro a nobis et silcceswribils nostris, per medium in s, GeOl·ii venturo proxíme et per meclium in s.
Galii festis deinde proxime affuturo, quam diu vitam duxerit in humanis, bona fide et sine contradiccionis obstaculo et cli1acionis inlervallo annuis singulis persolvendas,
non obstante revocacione regia vel, retractacione cuiuscunque, per que predicti cenSI!S soluci'o posset quomodolibet inpediri. Quandocunque autem in aliquo premissorum
festorum festo et infra octavam cleincle conlinuam census,
ut premittitur, clebitus non fuerit persolutus, ex tunc die
altera acl requisicionem clicti domini Iaxonis in hospicio
honesto predicte nostre civitatis per eum nobis cleputato
magister civium cum uno cle seabinis, qllÍ pro tempore
fuerit, obstagium debilum et consvetum in personis propriis sine dolo et renitencia qualibet observare tenebuntur,
in de non exituri, clonec cle censu debito cum omnibus
raeionabilibus expensis, quas idem dominus Iaxo se occasione more legittime fecisse docuerit seu eius nunccius,
quem ad hoc clestinandum duxerit, eius nomine, fuerit
plenarie satisfactum. Si vel'O sepeclicto clomino laxoni
infra alios octo clies cle censu prefato clebito non satisfaceremus per nos et successores nostros, ex tunc ipse vel
nunccius suus predictus eius nomine eundem censum poterit conquirere a christianis vel Iucleis ubicunque in
dampnum nostre civilatis preclicte taliter tamen, quod
nunquam preclicti exicnt obstagium, donec sibi cle censu
clebito et omnibus dampnis exincle racionabiliter crescentibus fuerit per scabinos et successores nostros integraliter satisfactum. In cuius rei testimonium sigillum dicte
nostre civitatis presentibus est appensum. Datum anno
cl. m. trecentesimo septuagesimo in die b. Leonhardi co nf.
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15. 1379. Rl/kop.' č. 2069
lanus pretorii Antique Civ.,
Anthonii in viricle.
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16. 1381. Deska
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J. 202. Johannes, capelduetu's est super clomum

v kapli

radniční

a Chaos.

66. Anno domini l\ICCCLXXXI quarta clie mensis
Augusti hacc capella cum altari est per venerabi1em in Christo
patrem ac clominum clominum Hinconem, ej:lÍscopum Laclmiricensem,. ordinis fralrum heremitarum sancti 'Augustini,
in ,rc;norem beatorum Viti, vVenceslai, Adalberti, Sigismundi, Ludmilae ac nliornm sanctorllm mart)'rum consecrata. Dedicatio autem huius capellae ad clominieam pro·
xi mam antc "festum S. Lallrencii martyris clomini posita
est, quae tlllle fuit dies consecracionis. Indulgentiae autem
istius capellae sllllt hae: viclelicet in festivitatibus Nativitatis, Resurrectionis et Ascensionis clomini 'nostri lesu
Christi et in omnibus festivitatibus beatae 'Mariae Virginis
et beatorum apostolorunl ac sanetorum cloctorum Augustini,
Ieronymi, Ambrosii et Grcgorii, nec non iu festivitatibus
sanctOl'llm patronorum ac dedicationis capellae praeclietae.
Et qui manus acl hanc capcllam porrexerint adiutrices,
centum quadraginta dies inclulgentiarum obtinebunt.
17. 1400, 27. bl'ezna. Rl/kop. č. 996 J. 8. Johannes
braseator cmit domum - erga Martinum \Veycharti
- retro macce)la carnium - . Et tenetur dc eadem clomo
- capellano prctorii Mai. Civ. Pl'. XXXII gr. censuscensuare. - Act. sabbalo ante Lelare.
18. 1404, 10. leclna. Rl/kop. č: 996 J. 96. Nieolaus
SmllCzer emit unam sexag. ccnsus erga \V cneeslaum'Ottonis
pro X scxag., quam hubuit super domo Pessiconis cle
S)'byesluk clieta ad ciconias
Ea tamen condicione
notanter exprcssa, quod eadem sexagcna gr. post mortem
ipsius Nicolai de cetero pro pane captivis acl schatlaviam
per provisorem ipsorulll; qui loco ipsius Nicolai fuerit,
dad dcbet. - Act. fer. V. post Epipt.
19. 1404,10. kvělna. Rl/kop č. 2101 f. 8. Jan
Pikuss emit - domulll erga Annam, relictam olim Barthussii
rymer - . Et tcnetur capellano prelorii XXXII gr. ccnsuare. Act. sabbato antc Exaudi.
20. 1405, 26. květnu. Rl/kop. č. 2101. r. 53. Franco
mandlarz cmit - domum crga Cristanum de Halstat retro
S. Nicolaulll - . Et tenctur de ipsa domo unam sexag.
gr. capellano pretorii censuare. Act. IlJa post
Urbani.
21. 1405, 23. čerl'lln. Hájek lla listu 363. 1'l'ihodilo se, ze PrazaIté Stal'. M. Pl'. povolavše k sobě na
rathúz Zygl()uncla Svamberka z Orlíka, jenž byl podkomoří
království Ceského - , tu v radě o některé věcí s ním
tajně rozmhívajíce, rychle poslali pro mistra popravného
a tu hnecl pIecl světnicí jej vzíti a svázati rozl,ázali a jakž
na velikú SÍll pi'iveclen, tu rozkázáním popral'cLlov Idelmúli
musil a tu jenll! hlava sťata p1'ecl dvehni kaply P. Marie.
22. 1407, 4. srpna. Rl/kop. č. 2101 f. 126. - Fraternitas institorum rcsignavit arcam clcsertalll olim
Hannussii Sachs spigler Erhardo dicto Vicztum de
SIYeynfurt ~. Et tcnctur de eaclem area capellano pretOlii
Mai. Civ. Pl'. mediarl1 lllarcam gravem gr. ccnsuare.
Act. fcr V ante S. Laurcncii.

23. 1410, 26. clubna. Rl/kop. 2101 J. 323. Margaretha, relicta olim lcssconis 'de Chwalowicz et Johanka
filia cius, emerunt - clomum - erga Iessconem institorcm
cle Newenburga - . Et tenctur cle ipsa clomo XXXII gr.
acl capellam pretorii - censuare. Act. sabbato post
s. Marci ev.
~4. 1411, in. ledna. Rl/kop. č. 2101 f. 253. Albertus
horlogista emit - stubam balnealem - in graclu - . Et
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tenetur censuare capelle pretorii mediam sexag.
census - . Act. fer. III. post Convers s. Pauli.
25. 1~11, 16. května. Rl/1wp. č. 2101 f. 264. Nicolaus PUSIVI?zer. et ~rocDpius o1im 'Vytkonis de Monte,
testam?nt~rll. NIColm Smuczer, iuxta tenorem littere testan;e?tahs IpSIU~ .Nicolai !'esignavcrunt I s. gr. magistro
Clvmrn et dOnlll1lS consuhbus pro captivis ad schatlaviam
Act.
super doma Gremlini sartoris ex opp. pretorii. sabbato post Sophie.
26. 1414, 11. ledna. Rl/kop. č. 2102 18. Wenceslaus Chanye, p'rotu~IC .magister civium, em;t pro capellano
capelle pretol'll MalOl'Is Civitatis Pragensis duas sexagenas
gr. prag: census. annui ct pcrpetui erga dominam Barbaram, rehctam olu? Reychlini institoris, pro clecem et octo
s. gr., quas habUJt super clomo Enderlini frcnificis si ta
p~nes chorurn e~clesic s. Leonharcli ex una et Nicolai
Dmsthafft sellatol'lS parte ex altera. Act. [cr. V post. Epiph.
27. 1420, 3. clubna. VavJ'. Z Bhzové ve l<olttes
V. str. 361. Item ~er. IV. ante Pascha, alias clie III. Aprilis
Pragel;ses COm!llU11l0nCm utriusque speciei zelantes - acl
pr~t~ťlum Antlqu.e Civ. cum sacerdotibus et magistris
cahCls promovenl!bus comll1unionem congregati se asstringunt communionem calicis - cleCenclere.

r

28. 1420, po 23. květnu. VavNuec Z BJ'ezové ve
FOl/tes V. str 373. In ipso itinere - Zacenses, Lunenses
et Slane~ses. -:- darnp?a magna Petro clicto Mezyrzieczky,
~ercatoťl clll!ssuno, llltulel'Unt bonis mu1tis ibidem per
Ignem consumptis et plebano cum altero sacerclote cl.
Wenceslao, ohm capc/la/lo preforii Antique Civ. Pl'.
combusto.
'
29. ]420, 22. červcnce. Va VI'. Z BI'ezové ve Fo/tfes
V. st/'. 395 .. In clie Ma~clalene Thaborienses cum Pragenslbus conslderantes Boemorum a Theutonicis innocentem combu.st!onem et crudelem irruun t in pretorium et
postulant SI~1 eaptos acl comburrenduln presentari. Quibus
cOllsules reslstere non valentes tradunt.
30. 1420, 6. ,Prosince. Vavl'. Z B/czové ve FOl/tes V.
451. [Thabonte J. - dO?1ÍnU\;l castelli (Rziczan) Divissl.um ~oml~,e cllln fiho captlVOS lil pretolium Pragcnse in
che Nlcolal - .secnm aclclnxernnt.
31. 1420, 10. prosince. VavF. Z Blezové ve Foutes
V. str. 452. Hem fer. III. post Nicolai - consules - Nicol~U\n HlIs et Zizk~m CU~ll. aliqllot senioribus ad prandillm
facle~ld~m C'.IO~ ~llaglstro ClVlUm in pretorio invitavenllll pro
nl~enol'l annclcla ?ontrahe~da. Ad qnod qnidem pranclinm
NI~olaus Hus vemre renult snspicans sibi mortem in pretono fore ~).reparatam, -. Zizka vel'O cum aliquot de sllis
pret~cta f~l'1.a III. post Nieolai pl andere ill pi'elorio cum
magIstro ClVlum Ilon timnerllnt.
3:1. 14:11, 30. cel'l'na. Vavl~. Z Bhzové ve Foutes
V' r s!r. 496, 4.~7 a 499. Fer. II. post Petri, que fuit
XXX. cltes JIII~lI, ex oceulto tractatu quorullclam cllm d.
Iohanne presbltel'O omnes deordinacionum falltores
concurrunl . de Nova in Alltiqnam Civitatem - venicntesqne pretol'1l~m ascen.d~llt. el clamoriblls insultant, quocl
consules ulnlls'lue Cll'llatls non esscnt fideles - . Post
hrO; fer. IV. acl pretorium Antique Civ. se convocanl et
XXX secllndum pretacti Johannis presbiteri nominaciollem
XV videlicet dc Antiqua et XV de Nova Civitallllll i~
?onsule~ eligun~. - ~o tel11pore - videntes hec de~ote
lil clol11mo vlrgmes, vldue ac in matrimollio constituteo.mnes fi~eliter veritati servientes' convocant et in preton~m panter aseendlllll et consu!ibus in scripto querelam
ploponlln~. Consllles commotJ eas omnes arrestant _
dc prelono recedunt et mulieres fere ad duas horas in

sll'·

estuario clauclunt, quibns ~lapsis recedere libere permittunt.
r 3~. 14,.21, po 20. říjnu. Vavř. Z BI'ezové ve FO/ltes
T. sfl. 51~. Johannes Sadlo, dominus dc Kostelecz _
cum preton~lm hora quasi vesperorum pro sui excusacione
cum pretactls dominis (fratribus de J anowic?', Petro scilicet
e~ Purgardo) ascendcret, est a consulibns captivatns et
cite ~odcm hora secunda noctis in pretorio sine viatico
fic!ellUm est decoUatus. Cuius corpus in cras tino circa s.
NIColalll11 cst seplI1tum.
34. 1421, 15.1istopadu. Vavř. z Bl'ezové ve FOl/fes
V. s.tr ... 5 23. DeÍ!~de. die tercia (po 20. listop.) qllibllsdam
magl.stIls el preslntens ad hoc deplltatis prctorinm ascend.entlbus - . sectarii Johannis presbyteri reclall1abant 1'0Clbns elevalis nolentes in quatuor magistros, c1eri clirecsine finali conclusione de pretorio
tores, consentire recesserunt.
35. 1430, 23. bl'ezna. Rl/koj. č. 20 f. 70. Item
Petro cloleatori a s. Spiritu racione laboris instrnmentorum
ad s~atlaviam XXVI gr. - (ti. dubna.) Ad ofť'cinm sex
clo~llIo~'um I?er collectas Mathie Zal ucl, fratri Philippi
:~ltlfiguh, racJOne laboris fornacis in pretorio (a za
JlOé práce) 1 k. 62 gr.
36. 1430, 25. řljna. Rl/ll oj. č. 2099 f. 1038. Johannes
'Wolf: ?onsul, Antonius ab asinis, Mathel~s ab albo ceno
MaurIClIls a /labellis el Malheus Oremus communes aci
labore~ pretorii sl/b capclla deputati, fe~el'llnt raciunem
p:enanam de summa
s. ?liIlU~ XXX gr. ipsi, super
cl.lCto labore ~e CO~Sl!JO. asslgnatIs sic, quod omnibus
slmul compu.tatls eqml11nllter cl defalcatis restitunnt vieev.e~·sa donul11s III s. et XLII gr. Actum pleno in conSlitO f. lIlI ante Simonis el Jude ap.
37. 1439, 19. května. Hajek J/a listu 413. Roku
toh~ v outerý před slavnosti Ducha sv. jeden z měšťanuv
PrazskÝ,c11 znamenitejšíeh jménem Jan Mucek sťat v rathouze
Stal'Omestském.
38 ..1439, 7. listopadu. Hajek /la listu 413. V sobotu
po sv. ~lI1hartn Staromčstští pc-volali mistruv a kněZi na
na rathuz a rozkázali jim, aby sobě někoho tu hned za
správeí volili.
39. 1440, 1. ledna. Letop. české. a Hajek na listl/ 414.
~,páte]~ na, den Nového léta sjeli se do Prahy páni, rytJrs~,:o I mesta a všeclše na ratlníz Stal'. M. Pr., spolu se
radIlI - o nového krále.
40., 1440, po 15. srpnu. Hajek /la listl/ 416. Po
slavnosl! Na nebe vzetí P. Marie konšelé povolavše na
rathouz mIstra Václava Dl'achovce z Betléma i kněze
Václava Babky, jeho kaplana, i kázali jim yen z Prahy
vyjíti.
. 41: .1441. 31. i'íjna. Rl/kop. č. 2099 f 504. Nos mag~sler cH'IUm, consules et iurati Mai. C. Pro universis presenCIUI~ per tenorem recognoscill1us, qnod pl'Ovidi et circumpecl!. IvIartmus cle Longa platea et Petrus aurifaber conIUl'atJ, Johannes Trefan, Michael aurifaber 'Ven~eslans
Hole,' et Paulu s linista, communes, acl raei~nem aucliendam ab officialib~ls cil:ca. laborem tl/ rris pretorii, que
erat pr~p.mqua rume, Yldehcet domino Sigismundo Chanie
de consdlO,. Bartossio pannifice et Georgio Domazlicky
protestati sunt quod iiclem
de commul1ltate electis officiales de omnibus perceptis - fecerunt '~cioném veram
et racionabilem. Aet. fer. III ante O. O. S. S.
, 4~: 1443, ~4. srpna. Letop. české a Hajek na listu
418. Pr~ slavnostI sv. Bartoloměje Prazané svolali na rathouz
Sta~'omestský všecky mistry, bakalál'e i studenty jim oznamUJíce, ze by žádost byla studentuv VícleI1skÝch všech
aby do Prahy pl'ijati byli, tu že by se chlěli učiti.
'

.I:X

43. 1444. 10. ,rpna. Le/oj. české. V pondělí clen sv.
Vavl'ince rektor nčenie Pražského, s doktory, mistry, bakalál'i a studenty ystlípili na ratlníz pl'ed pány konšely,
"
žalujíce na některé laiky.
44. 1445. 27. července. Lcfop. české. V úterý po sv.
Jakubu byla svolána všecka obec staroměstská na rathúz.
45. 1446, po 30. čcrvcnci. Hdjck Ha listu 422. V sobotu po sv. Jakubu Prokop, ml. z Rabštejna přinesl listy
od papeže, též i od krále Rímského clo Prahy. Těch
1istuov k slyšení byli obesláni nektei'í z pán no, zemských
ná rathouz Starom.
46. 1447, 17. srpna. Le/op. české. Ve čtvrtek po Veliké
Matcc boží byla obec pohromadě. I vstlípili na mthúz
pan Jinc1l'ich Libštejnský a pan Sácllo a jiní žolclnél'i
s pacholky svimi a prosili sú vstúpenie pl'ed konšely a
pl'ed obe.c.
47. 1447, 25. srpna. Hajek Ha listll 423. V pátek
po sv. Bartoloměji Táborští ne nadále pl'itáhli k Praze-.
PraZané rychle rozkázali na rathouzích k šturmu zazvoniti.
48. 1447, 9. listopacln. Rl/1wp. č. 2099 f 1038. Per
magistrum civium et clomino. consules locus instite
Johannis a tdbus fontibus, qui e,t occupalns per dcsillill/ll
circa tll/'rim pretorii o:tru'ctl/I/I, in recompensam et refualius locus ante presionem huiusmocli occupacionis dictnm desillium in acie versus hoslium maius dicti pretorii
sitnm, est datus.
Aet. pleno in consi'lio fer. V ante
fest. S. l\Iartini.
49. 1448, 13. bl'ezna. R1/11Op. č. 2099 f. 1042'.
Jakož jest Janovi Wolfovi krám jeho vlastní kramářski
zazděn a zadělán skrze podezdě/lie kaply rathúzské, kteráž
jesti jinak bez veliké škody nemohla zachována býti,
.k .odměnění pak a odplacení tbho krámu zadělaného páni
- jemu dopustili __ o, aby dvě okně z niZších oken,
kteráž jdlí nebo vydělána jaú z" zadních sklepuov
koteuoy kožišnicích na dvuor jeho Smerhov řečený mohl zadělati a stavením sobě potl'ebným zahraditi a zatměli bez nesnází a překážky všech lidí.
Actum fer.
UUa dominice Judica.
50. 1454, 18. línora. Veleslav .. kal. 93. Jindřich X,
kníže Většího Hlohova y HOl'ejším Slezsku, loho clne pHjímal léno od krále Ladislava na rathouze Stal'. lVI. Pl'.
51. 1458,2. března. Lcfop. čes. Te;, čtvrtek před Přene
šením sv. Václava v postě, jakozto v hodinu XVII na rathúze
zvolen jest 'za krále Českého urozený pán pan Jiřík z Kunštátll a z Poděbrad.
52. 1471. Rl/kop. č. 2141 f. 101. Nova domus
pretorii.
53. 1473. Lib. festa/llellt. č. 2119 Q. 8. Za novim
domem ratlnízským.
54. 1474. Letop. české. Tomóšek z apatéky od li li U111
na ratlníze uml'el, snad od prkna. - Hajek /la listu 446.
Nalezeno, že nějaký Tomášek, apatékař od zlatého lilium
a nějaký Hloušský od Hory, ti že by přijeli z Benátek
(chtíce někoho jedy tráviti) - . Po nialém pak času Tomášek na Starol11. rathouze umřel.
55. 1476. 13. května. Hajek lIa listu 448. Zběhla
se obec St. M. Pl'. k svému rathouzu a tu zjímali konšely
některé, totiž Víta, suken kráječe, Lukše ocl červeuého
jelena, Zajíčka od schodu, Jana ocl cerveného kříže a Jana
písal'e, ktery'ž clltíhi čas seděl v kládě, potom v pondělí
pl'ecl sv. Sofií dáni Slí něktel'í z nich k trápení na rathouze
a toho dne celého všecka o"ec byla na rathouze.
56. 1480, 19. června. Letop. české. V pondělí na sv.
Gervasia a Protasia sešla se obec na rat1níz. - V pondělí
po SI'. Vavřinci (14. srpna) mnoho měšťanuov staroměst
skich zjímáno královským rozkázáním, jakožto Kulhánka
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zámečníka, Prokopa vačkáře, Popela platnéře, Jíru hrstníka
a jiné nluohé a na rat1níz Slí vsázeni. Potom v pondělí
před sv. Kl'íže povyšení sú zmučeni nekřesťansky.
57. ]481, 12. listopadu. Hajek /la listu 451. Na den
sv. Pět bratruov na rathouze Starom. v kaple P.' l\Iarie
kaplané purgmistroví, tak jakž bývalo za starodávna, s!tížiti
mší svatých zase počali za purgmistrství Tomáška od zlaté
hvězdy a tu každý z kOllšeluov dřív než šel do rady
u mše svaté biti aP. Bohn se pomodliti musil pod pokutou starodávní.
58. 1481, 12. listopadu. Rl/kop. č. 993f. 227. Když
jest bylo po narození syna božieho leta tisícieho čtyřstého
osmdesátého prvnieho ten pondělí po sv. Martinu za šťast
ného pa'Jovánie najjasnějšieho kniežete a pána, pána Vladislava, Ceského krále a markrabí Moravského oe pána našeho
najmilostivějšieho, toho léta byl jest od Jeho Milosti královské lířacl ]wnšelstvie a spravovánie obecuieho dobrého
poručeno pánuom a osobám dolepsanim.
Ti zajisté páni
znamenavše, kterak před mnohimi léty v hlavuiem Starém
Městě Pražském na ratlníze kapla dielem čistým a nákladem
znamenitým vystavena a zdělána jest ke cti a chvále všemolníciemu pánu Bohu a mučedlník6m svatým a dědic6m
českim, svatému Václavu, svatému Vojtěchu, svatému Vítu,
svatémn Zigmundu a svaté Lidmile i jiným svatým vedle
ty tule popsaného v též kaple a také k veliké cti města
svrchupsaného, snažnú a pilnú měli sú péči, aby ta kapla
tak čistě vystavěna nestála tak pustá, kteráz jest dráhně
let za válečných časuov pnstá stála a služba božie v nie
se nedála. S potazem, radIí i yolí staršie obce ttíž kaplu
kázali Slí malováním obnovili a poctivého kněze Jana
Huollm za kaplana přijali sú. Kterýžto na každý clen,
kdyz by páni v radě měli seděti, mši svatlí slúziti bude,
také i jiní všickni jeho bucllící náměstkové a vězI16m
svátostmi velebnými tělem a krví pána Ježíše Krista při
sluhovati bude. A první mši v též kaple v ~ondělí na den
sv. pěti bratl'l1ov ke cti a chvále duchu' svatému i všie
říši nebeské jest zpieval a potom na kažclý den slúžil. To
za právo po sobě budúcím pan6m a správciem zllostavujíce,
aby kaplan lístavně vždy chován byl nebo kdež lířeclníci
prvotně cti a chvály pána Boha všemolnícieho hledie,
luť také všemohúcí pán Buoh líl'edníky dary svými k štastnému spravování obecnieho dobrého hojnějí ráčí obdal'iti.
Stalo se jest poHezenie loto za slovutné a vzácné opatrnosti pánuov pana Thomášc od zlaté hvězdy, toho času
purgmistra, pana Thomáše h'amáře, papa Jaroše od mlÍŤe
nínuov, pana Václava Holce, pana Rehoře postřihače,
pana Hanuše Mncka, pana Mikuláše konvál'e, pana Jana
Pytlíka, pana Václava Chanického, pana Jíry od jednorožce, pana StaI1ka Šárky, pana Václava Frycka, pana Jíry
Sukničky, pana Ondl'-eje Laba, pana Jana Hudlpacha, pana
Martina Pobožného, pana Martina Hocha a pana Ondl'eje
Rojsy, konšeluov svrchupsaného Starého Města Pražského
léta a dne, jakož svrchupsáno stojí.
59. 1483. Let. české. Konšelé svolali všecky faráře
na rathúz.
60. 1483, 23~ záK Let. české. Tu středu před sv.
Václavem věrní Cechové, nečekajíce na šturmování na
ratlníze i šturmováno jest u Matky Boží před Tajnem,
takž potom ihned po jiných kostelech štnrmovali. Takž se
mnoho súsedllOv sbél'e rychle a to bylo v XIV. hodinu,
i jcltí k rathúw staroměstskému s zbroji (rukopis M. dodává: kdežto předkem byl jest Bohuslav Legat od ráje,
meštěnín velmi vzáctný i statečný, s jinými sousedy pražskými, a pan Bohnslav vzvedl sv lIj oštíp, kterýž clržal
v mkou, udeřil jim v p\'ah násilně, až uvázl) a mezi vraty
ratlnízskými stál purkmistr od Klobtílmov. I když Slí
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k rath,ú~u vPřišli, otázal se jich, CO by chtěli? jemuž ou68. - . 23. března. Tamtéž V pátek před Zvěsto
povědelJ, ze by k rozká~ání konšelskému to učinili. Jimž
podě~ova,v z p.os~ušeIlstV:le hotového i kázal jim tu čekati váním P. JIhne byla obec staroměstská na svém l'athouze
v ~9.
3? března. Ta III tež. V pátek před Květno~
I chlel pred mml ratlníz zavříti. Ale oni ihned se lla něho
n~deh byla svolana obec staroměstská,protol,e král Vlaobořili ~ Ol~ r:rc!ll a utekl nahoru a skryl se. Tak všedše
chslav měl radu obnoviti. Král Vladislav přijel na
na l~al~U~ I Jah purl:mistra s konšely a přikázali jim
a pan Lev, purkrabě Pražsk)f vedl kl'ále
'! svetl11Cl ~adné seděli, tak aby žádný nevycházel. I vyšel PI athouz
. "
, pan
Š •
em. ;eJnský ~ pan kancléř šli před králem spolu. A když
Jest purkn1IStr .na mazl,l:íz. a ihned jeden sudlicí jeho nohy
pan
Albrecht
z
Kolovrat
jmenoval
se
kral
posadil,
tehdy
prob~dl a on. ,Ihned UC11111 se zabitého a tajil v sobě duši.
konšely popsané na ceduli.
A OnI nechtěJlce, aby tu mrcha lezela zabi tá i strojili se
s ním k oknu, aby ho vyvrhli z ratlnízu ale' on chytil se
70.
7. listopadu. Tallltéž. V stl'edu po sv. Linruk~u. že~eza toho, na němž spoléhají v ~lmě, nechtěl se
h~rtu konšelé, Novoměstští u Staroměstských byli mlupustJli, az mu ruku kladivem železným odtloukli' takž len
vice k tomu, ze chtÍ v míl' vstoupiti a sobě pomoc~i biti.
up~dl až na zemi s rathouzu a v košili toliko' na zemi
. 71 .. l51P,.22. Icdna. Lctop. české. V outerý den sv.
leZ:~, zkrvavený jsa. A Publik konšel utíkal z ratlnízu
Vlllcencla bonh na rynku staroměstském krámce šmejdÍřské
vlo~l: s?bě ruc~ s plechovicemi. na hlavu, aby ho nemohli
u rathouzu a boudu porybnou k tomu.
ramII, I ~orazIi ho Jan krejeí od bílého páva pl'ed
, 72. 1512, 3. října. Letop. česke. V neděli po sv.
Gebhartovym. dom:m oštíp~m; i táhli ho za nohy do
V~clavě dáno znáti pánům, rytíl'stvu i městům _, aby
Iat~ouzu - I vlekh ho ?O satlavy. Jiné pak konšely vsášh na rathouz staroměstský a lu rozmlouvali _ o náboženství.
zeli do vazby. A v ty casy také zazvonili k šturmu na
rathúze, tuž teprv, co živo, běží k ratlnízu a Němci někteří
73 .. 1513, 9. května. Letop. české. V pondělí po
kteřfž Slí o té zrádě věděli, rychle také k rathúzu n~
sv. Stalllslavu byla všecka obec staroměstská na rathouze
po~~c. konš.el~om běželi; ale byli sú již zmeškali, i ně
a tu Ran Jan Hlavsa oZllamoval, jaké třenice měli s pány
kten zJímám JSou a jiní utekli a rozprchli se. _ Tehdy
a rytJrstvem - o práva.
obec opanovavše ratInízy pečeti vzemše volili sobě jiné
74. 11. července. Tamtéž. V pondělí před sv.
úředníky hajtmany.
'
Markétou byla obec všecka staroměstská na svém rathouzu.
, - V pá~el~'pal~ - v,edli tři konšely s jedním ooecv, 75.,y19. srpn~: Tamtéž. V pátek po Veliké Matce
mm, kter~?lUZ nkah !omašek od Oremusův podle volka
BoZI kmze BartolomeJ na rathouze staroměstském
po~ p~~ner,. a purkmlstra Jana Kloblíka v trukách dva
zdíl pose~ství k~,~!.O,vské před konšely i st aršími obojími.
kati p':lll,eslt, n.eb nemohl jíti, zlámav sobě nohu, když ho
Item pálll Mezenctl v sobotu na neděli na staroměstský
s rathusu svrhli. První z těch konšeluov byl Chanický
rathouz přijeli.
Václav od kohúta za rathúzem, ten na mučení řekl. co
,76 ..1513, 5. listopadu. Tamtéž. V sobotu po Všech
sm.e my vá~ měli činiti, to vy nám činíte. _ I' sťali
svatych .sJela se města knílovská všecka do Prahy a na zej tří
nejprv Pubhka, potom Chanického, potom Stodolu.
v neděh den sv. Linharta Pražané Staroměstští udělali
61. ~504, 2. ledna· .. 1rc7tiv bratrsk)í VI f. 9-:;-28.
:,šec?;,ěm městl1I11 oběd na rathouze svém; byl také tu
- A kdyz se to stalo, JIZ teprv sami páni strany Ceské
I kmze Bartoloměj.
Na zejtl'! v pondělí sešli se všecka
s městy .a s těmito dvěm~ pány (p. z Šelmberka a p.
města na rathouz i kníže Bartoloměj, t u jim zdí! poselství
z ~ernšteJIlal ~ez pánuov RÍmské strany o bratřích jedod krále ~ lotom na to společně mluvili až k neŠpOrlllll.
nati sou poc.ah na rathouze v Star. M. Pr., kdež proto
Pak nazeJtn v outerý všecky tři obce opět byli na
mnohé ruozmce a nesnáze i roztržky mezi pány a městy
ratl:ouze starom~stském a potom posláno jest také pro
mist,;'y a .~~něžÍm! by~y sou. V pondělí na Nové léto;
kníze Bartoloměje Potom v středu i ve čtvrtek opět
Nazejtří pak ráno
kdyz se JIZ psáti pocínalo I. 1504. byly spolu všecka města.
v líterý, když sou obě obce svolány a sešly se na rathouz
77. 1514, 10. července. Letop. české. V pondělí před
Starom., t.u praví, ~e jes~ pan Treka [četl] poselství díl od
sv. Markétou svolány byly všecky Iři obce Pražské na
krále JMtl pán6m I Prazan6m, co se Bratří dotýče _
rath.ouz staroměst~ki. ---::- .Potom ve čtvrtek dcn sv. Markety
Potom pak sami páni na rathouze zuostavše list kterýž
pám poslové z mest sesh se na rathouz staroměstský. _
Bratří králi JMti psali - , přeeÍsti sobě rozkázali:
Potom v sobotu den Rozeslání sv. apoštolův opět obce všecky
6~. 1505. Lib. eOlttr. č. 2107 j. 268. In atrio
Mezi tím - prátelé věznův žádali
byly .~a rathouze. preto1'1\.
aby Jim slyš,enÍ dáno bylo. A když byl Vilém [z Troskovicj
května Hájek na listu 462. V pon63. 1507,
sveden doll/V, tu [purgmistr] Albus l'eld k němu' Pane
dělí po slavnosli sv. Trojice obce Star. M. Pl'. sešla se
Viléme, kdežs žádal slyšení, nyní je máš.
.
~~thouz ~ tu bylo oznamováno od poslu ov jich _, aby
78.
]8. září. Tamtéž. V pondělí po sv. LamZldé byli z Prahy vypovědÍni.
pertu byly opět oboje obce spolu na rathouze staroměstském.
64. 1508, 18. prosince. Letop. české. V pondělí
před Božím narozením byla obec staroměstská na rathouze
. 79. 1515'v2f· lcdna. Letoj. české. V sll'edu den sv.
pospolu.
TlIll.?the~ ---: vecen .slavl:oll v Starém M. na rathouze [poslům
,
65. 1509, 3. ledna. Letop. české. V stl'edu po No\'.
~ ".l~~t,)enz poslár~1 byh do Budína k kníli] pl'ipravili, ctíce
letě byly obce pospolu, ale každá zvláště staroměstská Je I JlI1e posly z mest. -- Téhož Času sjela se všecka města
a novoměstská.
'
královská dov.Pra?y a v pondělí po Hromnicích šli jsou
n~ rath~uz vSICklll poslové z měst, kdež všickni tři purk2. února. Tamtéž. V pátek na Hromnice
. 66. ' .
mlstrove a konšelé s staršími obecními sešli se do rady
byh. ,se Sjeli na ratho~z star~vměstski; ktel'íž pl'ijímajÍ pod
obOJi zpuosobou, pám a ryhrstvo i poslové z měst.
Item v středu pořád když se sešli všickni poslové n~
ra.tho~lz staroměstský, tu byvše zavoláni od pánův purkv 67 .. 12. ~nora. Tamtéž. V pondělí po sv. Doml~tr~lv a konšellJv všech tl'í měst, vstoupili sou do radní
ro;e byli všecky tri obce spolu i s konšely na s taromestském rathouzu.
s'.'~tl11ce. Potom kázali všechněm starším obecním vstoupiti do radní světnice, a tu čten byl list královski.

?I.
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80.
21. línora. Tamtéž. V středu o suchých
dnech postních Albrecht Rendl z Oušavy podkomořím
královskim vyhlášen a prijal na rathouze staroměstském.
81. 1516, 20. ledna Letop. čcslié. V stl'edu po sv.
Fabianu obec staroměstská byla pohromadě na svém
rathouze a lu se volili poslové.
82. 1517, 4. listopadd. Letop. české. V středu po
Všech svatých obec byla. spolu staroměslská.
83. 1518, 12. dubna. Letop. české. Obec staroměstská
svolána byla na rathouz v pondělí Průvodní.
84.
Berně vyhlášená - na rathouze v Sta\"
M. Pl'. v obci vybírána byla.
85.
17. června. -Ve čtvrtek po sv. Vítu
úředník jeden od des k zemskich, jmériem Zachač, učinil
půtku s rychtářem Starom. v rathouzu - . A polom v pondělí přeel sv. Markétou Jan Zach ač - vsazen do vězení _
a poseděv tam asi dvě neděle propuštěn jest.
86. 2. zářI. Ve člvrtek po Sv. Štastným a
Zbožnim starorněstskich konšelllv sedm dáno na novoměstský rathouz, novoměstských též sedm dáno na staroměstský rathouz; a tu také obeslali cechmistry všecky
na staroměstski rathouz domáCÍ své.
87.
25. října.
V pondělí před sv. Šimonem
a Judou všecka obec Pražská sešli. se na dolejším
rathouzu.
88. 1519, 31. ledna Letop. české. V pondělí před
HronlIlicemi byla svolána obec Pražská na staroměstský
mthouz. - Hájek ,na listu 469. V pondělí před P. Marie
Hromnic 0bec St. M. Pr. byla pospolu i požádali jsú konšelé
na obci, aby dáváno bylo posudné - . I nezdálo se obci
k tomu svoliti - i počali sc něktel'í na ty starší potrhati
a něktel'í hlučně se doluov počali valiti, ale hospodář
rathouzski nechtěl jich pustiti a oni chtěli jej oknem
svrci
rathouZlt. Něldeří pak po tom hluku zl\Ostali na
rathouze a ti se pokojně rozešli.
89. - I. srpna. Lefop. české. Toho času také udělali krov
novi nad kaplou rathouzskou v St. M. ad Vincula Petri.
90. 1520. Letop. české. Toho času cimbnl'í aneb zábradla stupnův kamennich pěkných v rathouze, s erby
konšelův těch, za kter)fch dělány byly, spadla dolův, ježto
žádného větru nebylo.
91.
15. záři.
V sobotu pO Povyšení sv.
lGÍže páni úředníci obecních důchodův osm pánův přestě
hovali se z hol'ejšÍho rathouzu na dolejší rathouz a tam
posazeni jsou, aby při pánÍch byli.
92.
Toho času kaplu při dolejším rathouzu
domalovali a pozlatili makovici i vstavili nahoru s kl'ížem.
93.
Vdovu pana Vranovského - také pana
Viléma Bechyni a odpovědnÍka Kašpara - drželi Prazané
u vězení lla rathollze staroměstském až do pátku po BožÍnl křtění.
94. 1523, 18. ledna. Lelop. české. V neděli na sv.
Prišku král Ludvík s královlí Annou obědval na Star. M.
Pl'. na rathouze. Slavný oběd byl [Bartoš]: v radní světnici
s knížetem Karlem slezskim a s jinimi dvořany.
95.
26. dubna.
V neděli po sv. Jiří bylo

s

shromážděpí pániiv, rytířstva, pánův Pražan, I-Iorníkův a
děkanllv Ceské země a faráH'lv a mnohého kněžstva na
staroměst~ký rathouz o ten rozdíl, kteriž se stal mezi
kněžími pražskými pod obojí způsobou.

96.
14. března. Bartoš. A to obnovení se dalo,
když král z zámku sjel na starom. rathouz v sobotu před
Družebnou nedělí, kdež jest všecku radu konšelskou měšťany
Starého i Nov. M. Pl'. pod jedno právo osadil. _
A přísaha těm konšelům je'tt elán a od pana Adama z Hradce,
nejv. kancléře královptvÍ Ceského, blíž ke dvacáté hodině.
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A když se to dokonalo, král v radné světnici dobrou
chvíli se zastavil a konfektův n svačinu požíval k velikému
potěšení městu Pražskému.
97. - 14. března. Ve~esl. 147. V sobotll před Družebnou nedělí, jinak po sy. Rehol'i, ráno okolo hodin 12.
Ludvík, král. Uhersk)f a Ceský, u pl'ítomnosli tré knížat
a poselstVÍ 'císařského obnovil radu na rathouze Staroměstském z 'obojího města pod jedno právo a na tu jednotu, v kterouž se byli PI ažané před čtyrmi lety spojili.
A to bylo první sazenÍ rady od krále Ludvíka, první také
za jednoty Pražské skrze osobu královskou. Primasem
učiněn Jan Hlavsa z Liboslavě, hofrych téř království Če
ského. Přísahu novým konš~llllll dával pan Adam z Hradce,
nejvyšší kancléř království Ceského. Tu také král pozůstav
v radní svčtnici konfektll místo snídaní poj edl.
r8. 1524 Lelop. české. Toho léta byla obec veliká
Pražská na dolejším rathouze, aby židův víc v městě
nebylo.
99. 1524. Hájek lIa lis/u 472. Když purgmistr a Iwnšelé na rathouze dole v soudné světnici soudili, tu Zyka
Vaníčkovic s nemalým počtem žalovali na dva sousedy,
že by o jich farál'i Tajnském, mistru Karlovi, něco mluZjímali hned dva ty sousedy a purgmistru our-ad
vili. a pečeť oeljaIi, s někter)fmi ]wllšely na rathouz do vě
zení dali.
100. 1526, 24. října. TTelesl. kal. 546. Téhož dne a
roku nějaký bl utl' poustevník, kteriž pro svá kázání přes
půl druhého léta v šatlavě Staroměstské seděl, z vězení
propuštěn a z měst Pražských vypovědín.
101. 1528, 9. září. Bartoš. A protož sjel jest [král
Ferdinand] dolův s zámku s množstvím znamenitým dvol'anův svich v středu na zejtří po Narození M. B. na Starom.
rathouz a dal přísahu skrze pana Adama z Hradce osobám
vybraným.
1O!. 1529,17. dubna. Bartoš. Potom v pondělí před
sv. Tiburcím sešel se velil<i počet obce na Starom. rathouz
i také nejvyšší rotmistři a Pllvodové všeho nepolwje, totiž
rota Paškova i on Pašek.
103.
22. červnu. Tamtéž. V líteri před vigilii
sv. Jana lG. svolali obce své na obou radnicích, totiž IIa
Staroměstské a na Novoměstské.
104. 1529, 4. prosince. Rl/kop. č. 2152 f D 21.
S povolením pana purgmistra a pánuov J. Mti, též také
pánuov líředníkuov v šesti pánech Města Stal'. Pr., stala
se jest smltíva mezi mistrem Jakubem vorlojníkem z jedné
a Václavem Zvuonkem, hospodářem rathúzu, z strauy
druhé taková, že mistr Jakub vorlojník jeho Václava
Zvuonka přijal jcst na sVlí práci, aby jeho učil a naučil
při zprávě vorloje ratlníznÍho i při všech potřebách, ktcréž
tomu umění vorlojnÍmu, a bez něhož ta zpráva vorloje
biti nemuože, náleží, a to do času ureitého, jmenovitě počna
ode dne sv. Mikuláše přislého do roku pořád zběhlého
též sv. lVIikuláše. A v tom času toho roku mistru Jakubovi
luon jeho XV gr. Č. na tiden z tířadu dáván biti má a
Václavovi Zvuonkovi V gr. č. Po vyjití pak roku loho
a po vyučení Václava Zvuonka, ač by mistr Jakub té prácc
při vorloji vésti ncchtěl a sobě stěžoval a že by jie Václavovi Zvuonkovi postoupil, tehdy luon ten XV gr. č.
aby byl rozdělen. Polovice toho, totiž 7 1/ 2 gr. č. mistru
Jakubovi do jeho života a pokudž by zde s městem trpíCÍ
byl, z lířadu aby dáváno bylo, a druhá polovice, též 7 1/ 2 gr. č.,
Václavovi Zvuonkovi dotud, dolmdl by hospodářstvie v ratlníze
drža!. Jestli že by pak hospodářem v rathúze nebyl a pan
purgmistr a páni k zprávě vorloje že by ho ráčili potře
bovati, tchdy že by luou tak, jakž mistru Jakubovi dáváno
bylo těch XV gr. Č. za jeho práci, z tíl'adu má biti pIa
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A jcstli že by potřeba byla při vorloji co opraviti,
ce.hoz by Václav Zvuonck sám učiniti nemohl, aby to na
nustra Jaknba vznesl a což mistr Jakub sám opraví, od
toho jemu samému bud zaplaccno. A též co by Václav
Z;uonck Sál~l .uměl a mohl opraviti, aby jcmu samému za
naklad a pracI bylo dáno a zaplaceno, Act. sabbato
ante Nicolai,

J. Na

I. Na "all/čsli (proti ulici Melantrychově),

je~lel:meci~mé hOdil,:ě drahný pocet tichž sousedu v obojího

m,esta ,,~raz~kého predstoupivše před pana purgkmistra a
pany zadalI, aby k zejtří ráno všecka obec na rathouz
o?eslána byla a na rathouze taky aby v veliki zvon zvoneno bylo - ',aby 5aké jich obec pospolu býti mohla, _
I mluveno k mm, ze od JMti Kr. jest nám zapovědíno
abycl~om obce pospolu nemívali ani také ji nesezváněli ~
05
1v , 1530, v 23, května. Bartoš. V pondělí Id'ížových
také ze ~~ zvono (bychom pak i to učiniti chtěli) rathouzski
d,ní, tretí den prcd sv, Urbanem Bartoloměj pfsai', Václav
se Z':0111tI n~mtlze. Na zejtt-í ráno y zvon Tejnský se
1rubka, Jan Valenta, Havel od ruže Jii'ík od pul kola
zvolulo a pocct sousedfnr města toho zllmnenitý se sešel. _
Jan zlatní~( a Vít mecíř byli povolál;i na radnici St, M:
A v :,om pose~ství se od Novoměstských stalo, že by chtěli
Tu purlmllstr s konšely a administratory k nim mluvili.
na ne toho ne.~o vznésti, I snesše se společně požádali
)06, 25. srpna, Tamtéž. Na zejtři po SI'. Bal'toaby se v kolleJI Veliké, poněvadz by to na rathouze Staro~
10meJI byla obec na radnici povolána.
městským býli nemohlo, sešli. A hned jdouc z rathouzn
~07, 1531, 6. l~dna, Rl/kop. é, 2134 f. 93. S podo koll~je, » V:ni ,sancte spiritus« a jiné písničky křesťanSl{é
~~Ielll,m pan~, purgnlls~ra a pánuov J. i\Hi a též i pánuov
a v nábo,zne zplvalt, - V sobotu po sv, Skolastice z krajuv
ured1llkuov uradu šestJpanského iHěsta Starého Pražského
~lekte~'ych hálovství tohoto drahný počet stavu panského
stala sc j?st !il1a smlúva mezi mistrcm Jakubem vorlojI rytfrsk~ho do P.rahy se sjcl na ten den dožádavše se,
nikem z Jedne a Václavem ZVlínkem, hospodál'em rathúzu
aby pám purgknllstrové a rady, starší obecní i také díl
z ,strany, d;-uhé t~~:ová~ že mistr Jakub vorlojník jcho
obce k zejtN, to jest v neděli ráno, z obojího města PražVacla;'a, ZVllnka pnJal Jest na svú práci I' učení řemesla
ského ~!li o.b~~láni na rathouz Staroměstski, což se jest
vorloJlllckého do dylí let p~~'ád zběhlých I' ten zpuosob,
tak k zad,oslI. JIch stalo, A po lektuře I' Tejně vyslavše
a?~ Jcmu uká;.al a Je!;o na~lell každému dílu bud při buz sebe nekoltk osob do rady jsou p1'eclstoupili a skrze
dlclCh, bud pn. vorloJlch bIcích a též i při těch jeho se
pana ~iktorÍI:a IUineckého z Ronova žádost vlozili,
v pušká~h stroJí, . to ;'š.ecko jemu Václavovi podle zpuoaby zeJtra rano do Veliké kollcJ'e se sešli _
V
1'1'
,
,
s~bu me:: ,ukáz~tJ a Jej tomu dílu má vYlleiti a nic před
nec e I [po sv, Petru a Pavlu] ráno dva komorníci jmélllm, netaJIlI, eoz by k témuž l'emeslu náleželo, Pakli by
nem lu:álovský~n, poroučeli, aby starší pi'ísežní bez
v tech dV;í letec~l. již z!)~hlých nepostacilo a že by on
mešk.iÍm obeslalll bylt - . A když po rmlllém I,ázání
V~cl~v Zvunek P,"I témz remeslu od mistra Jakuba dostav TeJ,n~ sešli se do rady na rathouz Starom., tíž dva kote?ne nebyl vyucen, tehdy cehož by neznal, má jemu
mOl:I~lcI ~ obeslání královského jim dodali. A na
nll~tr Jakub ukázati a skutečně doueiti, aby Václav Zvúnek
zeJtn ve ctvrtek ráno v velikém poctu na rathouz Starom
maje dokonalé poznání l'emesla toho mohl a uměl ac
se se~e~lš~. I:l~zi ~e.bou rozjímali, co by dále z strany toh~
by
"1 IOCnI o, pn
v'
,
, . se c o pn
vor1'"
OJI ratlllízním, opraviti a zpraobe~lmll cmltl melt. - V sobotu p1'ed sv, Divišem okolo
VI,t.l, ?O~U~, by toho potř~ba kázala, A za takovú práci
hodmy ~ 7, král 'na 'rat,llOuzy PraZské obadva vys,!al Jaropll tem~ ucení pan purgllllstr a páni j elllU mistru Jakubovi
slava z Se!mberka, neJv, komorníka království Ceského
rO~~'lzah sú, luonu dávati X gr. Č, každého týhodne
Adama z Sternberl<a na Zelené Hoře. purgkrabí Karlštejn~
z, Ul:ad~ šestlpanského do zivota jeho, Při tom i toto mezi
sk?11O z pánuv, '"Volfa '\, Vřesovic na Doubravské Hoře
tymz mIstrem Jakubem a Václavem Zl'línkem jest smluveno
neJv, pí,sai'e ln-álovství Ceského, a Be1'llarta Žehušickéh~
coz by. koli on Z;'l~nek uděl~1 a to potom že by prodán~
z NesblJova, purgkrabí kraje Hradeckého z rytíl'stv'l aby
bylo, tehdy pol.ovlcl toho, zac by prodáno bylo, má býti
li ~la 1l1:,~tě jeho všecek nový zpusob v těch městec!:
nllstru JakubovI, a druhá polovice Václavovi Zvtínl<ovi
skych pn obnovení ouřadu konšelského zpt"tsobili.
ale však náklad na to samému mistru Jakubovi náležeti
110. 1551. 19, října, Rl/k, é. 2154 f 120. S jistým
n~,~, .1~roln~.. coz by maléři někdy dáti se 111ěl0, to společně
věd0n,tím a rOI'ol~nílll pana purkmistra a pánuov páni lÍi'edníci
UClllltl maJI. Act. die Epiph,
smlUVIlI ~ sJ.ednah slíJalla Polívku a Matěje, jinač Alexandra,
za trubace I k tomu místo jednoho hlásného každého dne
, 108. ~544, 3. ledna, Sixt z Ottersdo/f/I, Doktor
aby o~t!'íh:~i, Též jestli že by P. Iluoh časy nebezpečnější
Vaclav ve ctvrtek před slavností Ti'i králuv tajně se do
dO~U~tlt~ racIl,. a,by ve dne časem IJa veži bejva!i. A v té
do Prahy zase navrátil --:-:-' tu od jistich jsa vyzrazen,
sluzbe Jmenovlte do roka trvati mají; pE tom slíbivše
~ Janem Koukolem a s neJakým Bartolomějem lmihai'em
rulcOl~ ~lá~ím, z~. s~ chtějí tak při tom. věrně, právě, pilně,
Jat ,a na rathouz Sta.rom, po hodině na noc přiveden by!.
Takz o tom hál zvcděl, hned té noci v hodinu osmou PokoJ!le 1 poslu~ne zachovati. A za tu jejich službu má
se kazdénlll z mch po XXnJI gr, každého téhodne dávati,
Jeho - do Mtlmlky - vsaditi rozldza!.
D~le pak ~o vyjití toho. roku, jestli že by se p, purk109, 1547, 7, lÍnora, Sixt z Ottrsdorji/. V pondělí
mIstru a panuolll a p. lÍl'eclníkuom nevidělo jich chovati
po sv, porolě nčktcrá města jako Nymburk Kouřím
teh,dy, jim I~~~řecl c:l'l't lé,ta věděti mají dáti, tak aby' s~
K,?lín, Cáslav, Brod Cesk); a jiná, vyslavše os~by z pro~
sluzlJll opatntl mohh. Téz zase oni, nechtěli-li by předce
s~redku svého d?, Prahy, vstoupení [do rady] JSOll sobě
v té službe býti,,. ~1ají - ctvrt léta [napřed] věděti dátI.
~J e~nalI! oZ~lallluJlce, že by od starších svých proto k PraStalo se v pondeh po sv. Havle.
z~num" Jal<ozt~ k" hlavě st~vu městského vysláni byli, po11,~' 1567 Rl/k. é. 1049 I 92. Karel Bysti'ický
~Ievadz v mandat techto dnuv rozkazem Jll'lti Kr. po krajích
hospodar ratl~ouzski, zprávu ueinil, ze 'e čtvrtek před sv:
Jest vysel, v něrnzto pokuta znamenitá na ty ktel-fž by se
Jakubem reglslry promlllco.val sem p/ed raduí světnicí
1;0dle téhož m~ndátu nezachovali, vztahuje s~. Pro tož oni
a na lidí, kleNž pře mají v radě, selU volal a kteHž jSIÍ
ze, po;'.le porucení starších svých za radu - prosí, _
se vOh:ašovali, do pondělka příŠlího sem jim odkládal.
~a~~ JIm za, o~?ověd od St~roměstskich Pražan, ze jim
A kdyz ~el~ na Jindřicha z Děčína zavolal, on se jest
1 ad,lI -,nenal.ell, V outereJ p~ SI'. Dorotě pan purgkmistr,
'.lc02;al, 1 l?r:trhl sel~, ho, '~ potom ke mě přišel tu před
~a t?n cas nllst~· Tomáš .z Javorice,' ?soby některé z počtu
la~lll_ sVětlllCl, kde, /a sedavam -, že jest tu pod lw,admho do úlu'adu šeslIpanského Jest obeslal a tu po
t//cd/ Oll stal, kde Ja sedávám _
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112. 1570. Zprava o orloji, Rl/kop. arch. 1/1. Č,
1867, Slovutné a mnohovzáclné poctivosti pánuom purgmistru a raddě Starého Mčsta Prazského, pánum svým příz
nivim a laskavim, Jejich Milostem, Jan Táborski z Klokotské hory služb" sVlí povolnlÍ předvzkazujíc všeho dobrého
na PálIlI Bohu všemohúcím žádá,
Vaše milost pane purgmisti'e a Vaše milost páni
milí! Poněvadž, ačkoli ne mým chtěním a ne mou volí,
ale pl'edkem l'í2ením boZím a volí božskou a potom volí
a posvěcením Vašich Milostí slavný klenot m~sta tohoto,
orloj, na mou práci k zpravování jest pl'išel, při kterémž
já s pomocí pána Bohu všemolllícího pracuje a pilně
všecky věci v něm a p:H nělu vnitř i zevnitl' spalhlje rl
vyšetl'uje, které fl jakékoli nedostatky, bud I' nedodelání,
bud to v pokúení, spatl'iti
vyhledali sem mohl, Vašim
lvIilostem všecky sem je oznámil, echož jest zádni jini
pl'ede mnou ani za mne nevyhledal. A maje lítost nad
tak znamenilým klenotem, na to sem všecku pilnost Sl'lí
vynaložil, p1'emajšleje, kudy a kterak by mohl k napravení pHjíli a k svému zase vyzdvižení k dokonalosti a
k pravdě své pl-iveden býti.
Kdež pak Vaše Milost té bedlivosti mé a pilnosli
vyrozuměl'še, ráeili ste mi I' plné raddě ph pl'ftomnosti
pana hajtmana, tehdáž pana Petra Bechyně, poruCiti a
k tomu na zádost n:ou i dva pány z prosti'edkl1 Vašich
Milostí, pana Pavla Zipanského a pana Matyáše Stovícka,
jakožtu za kOlllmisaře mi vystaviti, aby to všecko, eož
by poti'ebí bylo při orloji, děláno a napraveno bylo, Což
kdyz se jest s pomocí najvyššího pána a najdokonalejšího
mistra mého vykonalo, jil pak, jako naposledy, za slušnou a spravedlil'OlI věc bili sem uznal, aby ten lak potřebný klenot k takovému spuštění a pokažení více nepři
cházel, a skrze mne aby k tomu dopuštěn Ilebyl, k cemuž
od p1'edešlých zprávcí svých dopuštěn jest, že jsou zemřeli,
jiného zprávce po sobě nepozllstavivše, ani koho, aby mu
dokonale rozuolěti lllOhl, vyucivše, ai1i jaké zprávy uClnivše,
takže sou jej potom musili zpravovali, Idei'íž mu neroz-

a

uměli,

I vzal sem to před se, abych já Vašim Milostem
v tom tak posloužil, aby to se mnou neumřelo, ale, abych
jiného vyuee a jemu všecky tajnosti orloje toho ukáže,
na místě svém, bud to po smrti aneb žil' jsa - nemohl-li
'bych pH lom práce vésti - p02listavil a nechal. A nadto
vajše, abych ještě ziv jsa to učinil, címl bych Vašim Milostem poshíZiti a ten klenot zpravovati i pu smrti mohl,
totiz, abych všeckn zprávu a vlastnost orloje toho I' Fpis
uvedl a všecky tajnosti vysl'ětlil a Vašim Milostem to
I' raddě položil pro budoucí zprávu, bude-li potom k tomu
pl-icházeti, k čemuž jest již bylo nejednou pi'išlo, že by
někomu nesvědomému opět k zpravování porucen býti
musil.
I pro tož ted spis ten s pomocí bozí, lokud naj\'ajš
možnost rozumu mého velmi mdlého l'ystaCiIa, uciniv,
Vašim Milostem jej pozustavují, té celé dll věrnosti k Vašim
Milostem jsa, že tím Vašim Milostem vděcne tomu klenotu
užitečně nyní i po mé smrti posloužím.,
A nechť není to žádnému k obtížnosti, ze sem tuto
zprávu tak dlouze sepsal, ale bud známo, že kdybych
k dlouhosti prohlédaje neukracoval, nalezlo by se ještě
dosti, co' o tom orloji více psáti, čehož jsem jakolto
menší věci, kteréž se každý správce vtipný sám dorozumívati nlůže, pOlninul.
Co sem pak l<oli sepsal, to sem s velikou prací svou
učinil. Ale však lépe jest každému budoucímu zprávci vyučenu býti, než na tento spis spoléhati, A to sluší v paměti míti,
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Spis tento rozdělen jest na XVIII, kapilll!. tomto spisu vidělo mi se za slušné i těchto věcí
nepomíjeti, dle pro budoucí paměť i to poznamenati,
Najprv, pooěvadl žádné paměti pozustavené není a doptati sem se toho nemohl, aby kde v které kancelláři,
budto v raddě neb v ouřadu poznamenáno se našlo, Ido
a které 110 časll tento orloj jest dělal. Abych ale já loho
učiniti a jak sem o tom zpraven toho poznamenali nezanedbal, i oznamuji, ze byli ještě za mého zpravování zid
1'amětníci toho, po jichZlo zprávě vyrozumčl jsem, což
sem i prve před mIlOhimi lety slajcbal, že tento orloj,
první, drlllní a čtvrtlí stranu s sphérami (krom strany třetí
bicí, kteráž jest pne byla a jelit" jest nahoře na věži)
dělal jest nějaký mistr Hanuš okolo léta 1490 a zpravoval jej az do smrtí. A ten po sobě p07-llstavil učedlníka
svého mistra Jakuba, kteriž jesl po něm několik dláhne
let až do krále Ferdinanda a též až do smrti své jej zpravoval a všecky vlastnosti i lajnosti jeho dobi'e znal, neb
snad jemu i dělati ho pomahal. A já sem ho laké znal
a jednonlll i druhému z nich tehdáž od spravováni dávána
byla 1 k. gr, alb. až do smrti.
Ten po sobě žádného učedlníka, který by dobl'e
tomu orloji, zvlášť sphérám, rozmll"l, nepozllstavil, Než
'zuostal po něm Václav Zvunek, strajc pana Jiříka ZVllllka,
jsa hospodál'em druhim v ralhouze v pokoji nizším a téz
za několik mnoho let jej zpravoval a žádného jest jemu
rozuměti a dobře zpravovati nevyučil, neb hned po jeho
smrti, když moě orloj k zpravování porucen byl, tu Jan,
syn jeho, mluvil jest ke mně s hněvem mezi jiným toto:
že jest mistr Hanuš nenaučil žádného ncZ mistra Jakuba
a mistr Jakub žádného než votce jeho, totiž Václava
ZVlmka a volec jeho žádného jiného než jeho, jakožto
syna svého. A ze jsou páni naň vodívali mistry z kolleje
a nějakého bodiná1'e z Nornberga, najlepšího mistra, naschvál do Prahy byli za pana Václava Jaroše přil'ezli,
aby orloj ohledal a oznámil jim, co mu škodí a I' čem
pokažen jest. A 00 ohledal' jej, nic mu nerozuměl a co
mu škodí, nic jim neoznámil, než nkázal na toho, klo jej
zpravuje, A to jest tak, neb sou mi to i jiní pravili,
klel'í toho dubře vědomi byli, a někte1'í ještě ziví to
dob1'e pamatují etc,
I mohlo mi to dobře s podivením býti, pro:: sou
jinde mistl-i k ohledání orloje vyhledáni byli ještě za
Václava Zl'llllka, poněvadž jest on byl učedlník mistra
Jakuba a za několik mnoho let i ještě za živnosti i po
smrli jeho zprayoval jej a nevěděl, co mu škoclí, A tak
tehcly rozuměti se muže, že jest mu dokonale nerozuměl
a zvláště na sphérách, Nadto pak on Jan, syn jeho, kterak
jest nlll rozuměti měl, poněvadž jest nevěděl, který jest
na sphéře měsíc a které slunce, Tleb jest přezděl měsíci
slunce a dvanácti znamením na zodi8,ku prayil, ze jsou
měsícové etc.
Já pak přisloupiv k zpravování orloje toho a to
léta 1552 ani vyučen jsa, ani zprávu jakú o něm lllaj~,
kterak sem jemu sám od sebe rozuměti měl? N cZ ponevadž sem k tomu potažen byl a k sobě to p1'ijal, musil sem
na to tak mysliti, abych tomu mohl dosti ueiniti. Klerak
pak a jakým zpllsobem bez mistra a bez ukázání tomu
vyrozuměl sem, mnoho o tom psáti není potřebí, než
krátce zavírám,
Jakkoli mnoho na to sem myslil a nemálo hlavu svú
proto lámal ve dne i v noci Pilně vyšetřuje a bedlivě
spatřuje běh, jítí i všecka hnutí toho orloje, zvláštnosti a
lajnosli jeho vyhledávaje, nebyl bych mohl k dokonalému
jeho vyrozumění přijíti, by byla nepředešla dvoje věc:
jedna sama pouhá pomoc bozská, skrze kteníž vyrozuměl
Při
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sem orloji vnitř, co a jakým zpusobem působí na sphétání a soumrak, v kterémžto svitání ráno, než slunce
rách zevnil', Druhé, ze sem slyšel v mladosti mé 1519
vyjde, a II večer v soumraku, když zapadne, ne ruka, ale
leccí in astronomia od někdy mistm Pavla Příbrama,'
slunce stojí, které" sem ne ma1íři, ale zlatníku z vohně
kterýž uml'el v ten mor 1520 a skrze' to vyrozuměl sem
dobrým zlatem pozlatiti dal.
sphérám a běhu slunce a měsíce i jiným aslronomským
Také sem dal uprostřed sphéry udělati puklu, kdd
věccm ve sphérách elc, A bez loho dvého žádný tomu
prve nic nebylo, a na ni namalovati XII znamení, a okolo
orloji dokonale nevyrozumí, leč vyucen bude, Allobrž já,
ní po krajích pomalováni jsou měsícové a vedle ní slunce,
když sem jiz byl dosti dobl'e jemu vyrozuměl, ješt~ sem
a rueička, kteráž ukazuje na měsíc, jak jest veliký, bueTto
nemohl za dosti dlouhý čas, skuro v roce, spatl'iti pl'ičiny,
nový neb plni s svým pl'ibajváním a ubajváním, též také
proc měsfc v takovém bludu jest, že ve dvou ncdělích
na kterém znamení slunce i měsíc Idy stojí. A tak druvšecken zodiak přechází, nemaje pl'cjíli az ve člyřech,
hým obyčejem běh slunce a měsíce tu v té pukle zavl'ín
tak že sem musil ob den nazpátek jej navracovati kolem
jest, eehož jcst prve také nebylo, A ač i nyní toho nejcho vnitř o několik zubuv a na zodiaku zCI'nilř pt'išlo
bylo třeba a také to zl'etedlně spatl'eno l;>ýli nemuz pro
též o několik grádUv. A to jest mu škodilo, cemuž oni
malost, leč od těch, kteH dobrého zraku jsou, Však proto
nerozuměli, proč jest to, I rozličně sem na to pl'emajšlel,
scm to udělal, aby známější věc byla,
tomu orloji 1'01'proc se to děje, Ileb se vllitř nezdálo nic pokaženo býti,
ného není. A tak aby skrze mne ne k snížení, ale k vět
Až k tomu přišlo, že jednu noc nemohl sem spáti, I vslav,
šímu zvelebení pl'išel, neb sem to v něm vyhledal, ze
šel jsem k orloji s světlem a III sem na to trcfil, ze
netoliko tím jedním zpllsobem, jakž od mistra Hanuše
lryblík měsícuv kola svého chybol'al o několik zubuv
někdy jest uděláno a ode mne nyní široce jest vypsáno,
v jednom míslě, což jest tehdáž nemohlo spall'eno b};ti
ale i druhým zpusobem prostčjším a k srozumění snadve dne, neb se ,to ten cas trefovalo v noci, ač se časy
nějším beze všeho vajkladu běh slunce a měsíce tajně
svými musilo lrefovali i ve dne, Ale já nikdy na to sem
zavHn jest a ode mne zjevně skrze tu puldu na světlo
netrefil prve ani potom ve dne ani v noci, Kterak jest
vynesen jest.
pak mohl jedním viděním orloje toho to neb jiné spatl'iti
Ta pukla také mírněji ukazuje přibajvání a ubajvání
ten mistr z Nornbergka a pověditi, co inu škodí?
měsíce, tak že podle ní muže pochybení měsíce v tom
Když sem pak lo v nenadále, víc božím Í'ízením, ncž
mírněji zpraveno býti, jakož v kapitule XIII, o tom
svým chtěním, spatřil, nemohl sem se jinak domysliti,
zpráva jest.
kterak by to k napravení pHvedeno mohlo býli, než poCo se pak doliče Xllli hodin nejedn~stajných, jichz
zdvizením hřídele a čepu kola hlavního, totiž minutního,
lIic víc na dlouhém clni není než též XlI jako na krátkém,
aby tryblíkové ti s zuby kol svých se nemíjeli, ale náleneb i proto nejednostajné slovou, že jsou v letě delší a
zilě a mírně se potkávajíce kola svá bez chyby je pojív zimě o polDvici kratší, jakož linie pozlacené křivolaké
majíce vedli, To pak pozdvižení jinak býli ncmohlo, než
na sphéře, kteréž ty hodiny jednu od druhé oddělují,
musila ta první strana orloje rozebrána býti, A to jest
zl'etedlně to ukazují, mezi nimižto pocet hodin těch naučinil mislr domácí, ne vysoce učený vznešený, ale prostý,
psán jest. A ty slovou hodiny' planetní, kterýmž licl prosti
Daniel Skřivan, A kdyz sme jcj rozebrali, teprv se jest
obecní nerozumí a s nimi nic ciniti nemá, než toliko učení
ukázala vocitě škoda, kteráz prve spatřena býti ncmohla,
a ještě i ti Ndcí,
neb jest nalezeno, že sou herštukové, v kterých čepové
Na ty jsem udělal tabulam horarum inequalium seu planehřídelní kola minutního jdou, ani ti cepové nebyli vocetarum a napsal se jim najl'ajš nad sphérami, Kterážto tabule
loví, než toliko v hertu kalení, neb sou se byly i herv sobě zavírá a ukaznje každý den v týmdni, v který den
štukové i čepové vyhlodali a vyjedli neb vychodili nákoliká hodina kterého planety jest, čehož také prve neramně velmi, někde víc a někde mÍl\, takže se hřídel
bylo, Též také kalendář ,dal sem obnoviti a pěkněji, než
snížil a doluv postoupil s tryblíky svými, až se musili
prve byl, vymaloyati a sám sem dni a svátky napsal; tu
v některých místech s koly chybovati a jich s sebou nesem nic více nepřidal, než počet dnuv každého měsíce
pojímati, Kterézto herštuky tak vyhlodané já až do tohoto
obecného neb kalendářového a clavem pasche a dva
času sem zachoval a s tímto spisem do raddy je kladu,
svátky, kterýchž prve nebylo,
Tehdy Daniel Sld'ivan vyrazil' a vynav je ven, udělal
To pak všecko obnovování dálo se leta 1553, A hned
Ilerštuky jiné z samé voceli a vsadil je na míslo prvních
potom spis tento sem spisoval, ale nepl'išel k napsání na
a též cepy obloZil vocelí a tak to zpravil, ze k své míl'e
cisto a k vydání až po XVIIti letech,
přivedeno jsúcí, již více nechybuje, A z~to slíbil, že do
Také sem o to hned tehdáž přamajšlel, abych to
sta let toho opravovati potřebí nebude, Též také tryb na
sycdl, aby kalendář sám šel, a nepřišlo k tomu až po
hl'ídeli kola štegrádu, jimžto kolo hlavní vede minuty,
Xmti letech, O tom v kapitule VI. psáno jest, Neb lcdyz
uděla! novi, též vocelový,
již byly minuly (III) líta od zpravování mého a psalo se
Co pak více ph tom opravoval, toho tuto jakozto
1556, porucili páni zpravování orloje Václavovi Tobiášovi,
menší věci pomíjím, A tak jest opraveno pokažení to
hodináři mistru malých hodinek a on zpravoval ten orloj
i jiné orloje toho a jako obnoven jest skrze Skřivana
něco mín než Hll líta i umřel jest v středu po sv, Jiljí
puvodem mým, takže nebylo tu potřebí mistra z Norn1560, A ten tomu orloji dobl'e posloužil tím, že jej při
bergka, A ph tom hned jednou prací sphéry všecky obkryl plátnem nal'oskol'aným, aby nan prach a smetí nenoveny a znovu vymalovány jsou, na kteréžto obnovování
pršcli a nad to pak rum, Nebza jeho zpravování dali
vnitř i zevnitř naloženo jest z obecních peněz okolo pul
páni líředníci nad orlojem vyklenouti a železný poklop a
druhého sta kop míš, A tu na velikou sphéru pHdal sem
vokenici ndělati a to se stalo původem pana JiNka Zvunka
několik kusllv potl'ebných, kterichž jest prve nebylo,
za jeho zpravování úřadu šestipanského pro bezpečenství
A najprv počet XlIIi hodin polouorlojních, o kterémž
orloje, Neb mi se bylo prve přihodilo, že jest, mým zapojest kapitula XVI. Dal sem také spacium denní na sphéře
menutím svlcky zhasiti, zapálilo, tak ze Již prkna nad
naštrajchovati lazourem světlejším a spacium noční temorlojem hořela,
nějším a aby zřetedlnější byl rozdíl mezi dnem a nocí,
Dali také udělati na pilířích hodiny sluneční. Ale
dal sem barvami náleZitými naštrajchovati II udělali svina stroji a kolách orloje i na sphérách, aby co zlepšil,
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nic není nalezeno, nébrž nale'zeno jest po j~ho sm::ti" že
'est ohoršil a že jest lnu dobt'e nerozumel, po Jls}y~h
J V."P
etc Po J'eho pak smrti opět, ne mym chtelllm
pneln,ácII
,
, v dl
b "í
t
n O to státi nechtěl) ale voh pre (em oz, po(ne) sel
'""
,
,
b'
"ád
tom pana purgkmistra a pá~u Jich l1;,II,ost\ n~, Jsou z,!, nénlll jinému poruciti orloje ,nechteh, ~c J:C~l, něko ,Ik
o to stálo, na mne to zase vloze no, tak ze ml Jej k ZPl ayování pOl'llcili,
1560
\' to u pl'V k němu v sobotu den SI', Matouše
,
I pllS
v'
v
,
1 necl sem měl co opravovati, neb sem nalezl pn ne~ neI;olik nedo,tatl/uv a 1\ko<l, o nichz on neboztík nC,b ,:ev~děl!
neb je zanedbal aneb jim nerozuměl" a někte~yn:l vec~ll
zbytečně a nenálditě hajbal i škodne a dom~l~~Je s,e'd z~
~ě'aký nedostatek napravuje, i kazil, n~b, z pl:íCl?J.' J~ n.
)
"J'edné
neco
napra\'u]lc
s
.stran}' ,k své vulI prol! vull lmstIa
orloje toho ;,cprohlédaje k přícinč druhé, ,z druhé stra:ly
zl'azil ncl/ sem nalezl na sphéře to, že mdex měsícuv,
k;le' ~odchází pod pravidlko, na němž měsíc ,sedí ,,(v ~a;~
VII,), tak byl skřivený, ze nemohl podcházeti" lIez ta"
\'elmi zavazoval, lIetoliko o to pra,vidlko, ale 1 o" kol~ck~
nehnute<llné na vos centl'llm zodla~(ll usazené, ~e mko~~
Jesto
kdy
samo se o d vadl'tl' a J'ítí své vykonatl ncmohlo,
.
ll
"
hy'h
c
hyl toho nevyšetHl a hnc 1 neodvadrI, nemo Ione,'
I
",
,
,
,x
kCll
orloJ'
zastaviti
neb
se
zlámat],
b
ne se S{ľlVlII a \HeC
, '" .
. I
Tu pak nevím, zdali sou to udělali, t~yaryšl Jeho ,P? JC ~o
smrti kJyž porozuměli, že to v Jejich zpravovam l~ezt~
"t
' aby budoucímu zprál'ci překázku a fortel udelah,
s ane,Té " z'elczo dlouhé na kteremz
"
se,I'l d ru II,á l'Ilka
z , polouorlojním,
, i ta malá ruclc
'''Ita na I ezeny ,~ ou"
k hodinám
zkřivené, totiž i tl pukly obě dvě, n~l~ sou" n.'~ se o JIlI'~
" I " 'al'azovali tak ze se znamemte sknYltl a zmotatl
ze eZrl z
,
,
Y I 'b 1 tY • 7'
•
musilo protoze jest na sphéi'e nenálezlte laj a eml \ ecull,
kter ;n;iž neměl h};bati.
,
) To všecko musil sem s sphéry snímati,
napravo",atl,
některé věci i z YOhllt;, Item plech vohnut~ Jako obloucek
I' najnilším místě sphéry pod okolek poctu hod lil polozený, kterýz ten okolek odvozoval, aby neuv~zl.' ten ,sen~
nalezl vynatý, na poly přelomený, jedllU poIO\;lc~ pO,vr~en~l
a druhá polovice ztracená, Potom na tom lm,ste u, áz o ,\
XXti hodin na linií polední dojíli ncm~I,llo, Jed~l~ pl:O to
uváznutí, druhé, ze vnitř za Sph?rOll~, c,hte)e z~kryll l~fzcII ~
u samého zpodku sphéry, I pnbll prkynko
ou 1
" U"dclší
nez také "
nemohlo
trépruté
prcs
U I U , pro
. kolo
.
';
' opc ' ct Ilodin zevnitr
k solsttclum
Zlmlllmu
VIli't"r a s nIm
.
\'
docházeti, Item volovo vpravené do kola mCSI?OVa, o cemz
lsáno v knp, XIII" 10 bylo vyklusal~, n nc I'e~ nevy:
I , dl, ale závislo a přes tryblík mOCl tak se drzelo, az
Ik)I,I, J I y' len dvoJ'it}; skřivilo, To i druhé volovo v kole
lil ze ezn
, " , "
I t tl u
slunce musil sem utvrzovati. Ty.,. 1 ~lIle ve~,l na, nct os a {
nalezl sem i při kalendál'i, Item l~relJ\k, }dcry seeh v ~blou~u!
o němz oznámeno jest v Ilapltule XV" nalezl J~em Jej
skl-ivený clobr'e o ctvrt hodiny, A skrz to poroz,umel ~~~~'
"
' t on ho nikdy nepotřeboval a sna,1 I, ,"-eve e,
ze ' J es J 't otl'ebny" ten sem take, musl'I naraZl t I a I{ své
I\: cenlU.· es p
',."...
,
'l ,t.' pnves
,"
t'1. Itelll d\'a sknpeck}' zelezna
od treli 10 z I a,.
III I re
.
,
cena sou a nezlt<tal než jeden, Jak?z v VI. ~lap, oz~aItenl \,vreteno železné od mlllut, ktere tu b) 10
lIIeno.
'I
t"', '
druhé pro příhodll aneb pro oprávkn prVlll 10" cz I za,:
vazíeka minutní byla druhá, to všecko ztraceno Jes~, A ac
dobrý mi~tr hodinář byl, však vždy toho I:evyšetnl, fn
ani Zvunek, proč jest strana nlinutní kaz?ú zl:nu za nl~o l~
let se zastavovala, ani v straně bicí proe se Jes~ Z~:'~) kall
nemohlo tak že mnoho hodin bijívalo, a to obe, pnc!táno
b ;valo zimě, ale zima tím nic villna ncbyla, Cch?z oni
'I' 111" z'ádll};
J'iny'
a neo)1Ja neopravIla
<, neb toho nevyhledal!
V')( 1
''.·e
ve'd'e I'I, pLOC
s to de\J'e . Až vždy' na IIllIe pnšlo (vsa I po
\I'

~

I

"
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několika letech, teprv při druhém zpravov~ní m,ém,)v že
sem to vyšetřil a velmi snadno sám napravil, o cemz ,,?y
sáli dlouho bylo, Oznámil i ,uk~zal se~n to, obé ,~'oclt,~
p ánuom i ty škocly a Jakub
ncedllll,k mUJ, pn
Pt
b I On ví co J' est na překázku bylo, a Viděl, kterak
om
y"
I
'
jest to napraveno; léž i to naposlec y, ze ,zv"onec zvo ní,I'al
a hodiny nebily, ví, proč jest to b110 a VideI, ,kterak Jest
to napraveno, a ví, jak to po mne opatrovali a zpravoI
vati má,
A tak summou krátce zavírám, že Tobiáš, ae ok~ o
orloje dobl'e opatroval, ale v něm nemálo škody zdelal
i tehdy ani ho dobře zprav~val. A tak, se lo ,vskut~u a
brzo shledalo, co sem napred na ,konCI prvlll kapituly
~l~ps~l, anobrž více než přcd desíti lety, prve ncz sem
Jej vldal.
, ,,"
I'k
Pro tož z tohoto ze všeho oznámem ,.lIZ neto \,,0, rozum
I "t' skutek ukazuje, že není bezpecné porucltl tento
aorloj
e JISky zpravování lomu, ktoz" Jej
' , e~,
lb're sve,
'd om není, a
la'ností jeho nezná, by on pak i )1n,é orloJ,e, ,"-etohko
J lé ale I' veliké dělati uměl a jakkolI dobry mistr byl,
o
ma , nez
'
neb
on mu právě vyroznmí, "bueI ~,- I'I cI,I ťť'
1 I neco, p
svém zdání opravovati a v něm pren,'ěnovatl} nechť Jest
tím dobl'e jist, že spíš něco zkazí nez ?pra;l.
Ale najbezpecnější věc jest, aby vzdy, J,eden.,,~právce
druhého vyučoval a podle spisu tohoto Jej CVICI,I, neb
bez toho vyučování i tento .pis nesvědomému dostl hlav!
l é á ' dá prve než mu clobře vyrozumí. I tehdy neslu"1
.lm,ledakomus
III
, ,
'k l~é'I C
IlubnéI
mlu
ho
na jeho zakazován í a pe"
:
vCllí svěř·iti, ani hodiná~i ani z~,~neclllk~, .~e~ ln~ozl
sobě mnoho a více neZli jest drZl, smaJšl<;JI I ml Ul ~ a
Ol
"',
'e s tímto orlojem buclou
zacházeti
a
(OllllllvaJl se, z
I mocI
'á
í
ť 1
S ním se obierati
jako s jinými. A e ) pral' m a, !ll,
nllslry
zaVll'..um, z"e tcnto' orloJ' J' est pohádka, na všecky
I
J''''
orlojníky takov,", kteréž oni uhodnOl:tt ncmo \Ou, IZ JSou
o to nejedni pokoušeli a namys!tvše se na to s mno~IÝm hlavy lámáním, musili tak nechati a té pOh,ádkr nemohli uhodnouti etc, Jakoz pak, hne,d po smrt~ ~:lcIava
'J
'
k byl)' dán)' klíče od orlOje m,stru IIanu,o\ I, hoJJVlm a ,
, ,
I
hned
dináři v Platnýrské ulici, aby Je) zpravova a on
nazajlH prosil pana purgmistra a yánuov pro pá~a B~h~,
aby zase klíce od něho byly pnJaty, pravíc, ze, b), s~
zbláznil, kdyby jej zpravoval. ,A tak na ,mo~ plá~1 t
přišlo že k žádosti pana purgllllStra a pánuv .JIch ,Milostí
to k ~(,bě přijav, vcliké a tězké hlavy lámám s Illm ~em
měl jakZ njš oznámeno jest, tak žc by nc~~I~, d~I',~,
k I by mi se to p!-ihodilo, cehoz se Han~š ho mal' a,
jednu noc v
své jej maje, ale
Blth toho jest mnc zachovati" Sl'lí svatú, pomoc datl rácII,
" jest má mdlá hlava tak mnoho snésti mohla,
ze B
J'ello svaté milosti z toho věcná chvála amen,
l l ( IZ
v
v d
d
'
Dokonán jest spis tento šťastne v slre II na en s\,
Lukáše léta páně 1570,
Endeca,ilIabon atd,
,
' 113, 1575, 25, línora, Rl/kop, Č, 1283, f., 8,,, P~11l
Pražané všech ll'í měst s pány posly ,vyslan)'llll ~,JlIlych
mčst rozjímali (o proposicích snelllov11lcl~), Rovne~ 7, 8,
17 22 bl'czna 10 11, 16, 18, 31. kvetna, IQ., cervna,
,'
"16'
záH. Viz Sněmy Ceské IV,
5. 'ccrvcnce
a
, 26 , 27 . "

Sp~cek,

t~lrko přes

zprávě

~á~1I ~~n

1';

sll', 465-69,
1058 . ?7? lVI .ta
114, 1577,21, leclna, Rl/kop, ~'
~ ~,}~:
'1 t'
Sokola hospodál'e rathouzskeho manzelka, svedcIla,
N ar ma "
"
dl'"
J
1 vězení
Kd 'ž tu Dorotu Jan, hospodar o eJsl, na 10ru co
J I) 'l I'onivl'ekl vezměte tu děveckll nahoru '-, Potom
ca,
" I<Inu,
' vczml' t u Dorolu"
\" z,
I zt ké r}'chtál', zazvonil a re
pll
'''š eI ,r)'chtár,
I",oe 'I a dolllv do "světnicky k so b"e, O pev t pn.
( CI CC (ll s bil'iccm
,
nahoru
a pacholetem, l<,ázal Jl" zavo Iaľl, ~'el s III
V'

!:

:
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I. Na l1dlJ/ěslí (proti ulici Mclanlrychově).

.1. Na lIalJ/ěsfí

Me1antrycho v ě).

(proti ulici

J, Na

na kaplu. -:- C( ~79.) Když jsou Dorotu do vězcní dali
- do velky svetmcc, kázali sc jí posaditi za zidovs!nf
stuoI. ,

'a' Tax~ n~ezi ~ány ,~~uclci. Kdož by koli chtěl appel!o\ "l! do lacl}, ma sloZltJ pánuolll soudcuom, jakz která jc
p~ c, podle
velIkosti a malosti, od 15 gr. c. vcj,c a vcjse
11~. 1579, 23 .. zál'í. PalJ/Nllí kllížka Jl/lla Pildla
1
az d~ 2 / 2 ~.
c; od n:jvě,tších ph. Od oul'aduov pak
Rakovl//ck~//O., L. P .. 1579 ve stl:edu po SI'. Matousi, kdyz
mostského, HPltalskcho a sesllpanského od 15 gl' c' , " .
~l1azlJaI/; Vtl"l)' ~Ia S,ta.rom. ,rathouze hyl domalován, tehdy
'v
eJSc
~ vCJ"e ,az do 1 k. gr. C. od nejvetSí pl·e. A ph té kuzdé
s ~c:.licmm upa~1I pafll ourcdníci, sn~d šesti panští, pan
'lppella?,.
dO,ra,dy
aby
skhldán
byl
jedcn
ort
obzvláštně.
VOjtech z PI'OS~CC a. i\'~atěj ,zelczník a Simon Malý a jcdno
A tak I od ,J1nych vseeh úl'aduov i neldcr,);ch pol'áclkuov
pachole se zabllo. JlIJyll! mc neuškodilo.
a os~;! podlc apgellacf ort do rady odsílán aby byl, kromě
116. ló81. - ,. Rl/ll Oj'. Č. 1060 J'. ?4. St a'I na
I ďl'
od Ul~du ~'Y?htarova 5 gr. Item písal-i od rejstl'íku 1 "r.
sc 10 IC I ;~ radl1l svctnicc šel k mhzi, kdc scdá
od v;JPoveth 10, 15 a nejvícc do jcdny kopy gr. c.
pan l'}~chtar - , Stál sem u mřížc, kde pan rychtá!' scdá
by. prc byla o mnoho tisíc, tehdy do 2 k. Od akci n~ensí
a yohhdl sem se v radní světnici (Fal 47)· " .", I'
, bY'
"
" /~pl"la ( l l
V7J~ISlI 12 gr. c. až do 24 gr. podlc vclikosli ctc. O'd
~otr;, e JanovI Horskému, hospod,u'i hoi'cjMho vězcnÍ.
Z~t'ISU outo,k;1 2 gr., ocl oustního d(ctull1 6 gr. V!;ak to
JlI1dnch TIChý zprál'U ucinil: Stál scm já I' k01l10i'c mezi
vse k e~omacl1n s.e vztahujc, kromě Ziduov a pl'espolních,
sroubky, potom -:- já bězcl hned do sklepa pl'l'ního kde
~\tvrzcl1! "llt~ a.rllk,ulové, s. pány soudci a oul'cdníky ode
pívo dával, vzal jsem od něho dl'a dzbány,
'
~ seell OUladllV 1 nekteryml starsÍIni ohecalmi y radě ve
7, 1584, 30, ,s,rpn:, Rl/kop, 326 f ll, Z jistého
ctvrtek na zejtl'í památky Stělí SI'. Jana 1. 84 .
pOIu~,cní
nItI C, llanZClll taxy kancelál'e Pražské podlc
118. 1584, 5. z ,H. Rl/liDj Č. 326 f 17. (Sncsení
kterezt~ .ledcn kazdý bude věděti čím sc spraviti.' Taxa
z stra~y dvou vclikých koflíkuov k lířadu purgkll1istrskémll
~Jallcelare ~tar. lV. PI'. a pJ'edllc ltol'ejší,' Od svědka flOdanych.) L. P., 1584 v stl'edu po památce SI'. Jiljí snc.
Je~noh~ kazdého 2 ~r" c" od zapsání přípovědí 2 gr., od scn!"p. purgkn1/Stra a pánuov, aby dva koflíci vclicí,
ln ItancI 2 gr., od Z-UPISU domu za skrovné pcníze koupe.
~l~nz sou bylI od ,mnoh;l .let 1', truhle I' sklepě proti honého.,.6 g~.. a tak vcdle proporcí drazších domu Ol' vcjše
I Cjší kancelan, byh vydam k olJl:aclu pana purgkmistra tak
a ver e az do 30 gr., v!;ak toliko od domácích trpících
a /J~ kn, ~puoso~, ab~'. obzvláštní truhlice, v kteréz by
~ n:estem .. Od zapsání spolecného nadání, též podlc machm álll"b}:!t 1I1,,J,'h, a mel~, k ním objcclnána byla. A brath(?)
losl!. a vchkostJ
statku
od
10
gl'
az'
1
Ir
gl'
O
I
"
,
~~dlé p.nych "VCCI, k~)'z by I:oli klerý pan purgkll1istr
"
'
. "
. .
c veJplSUOV
záplsuov menl'ICh 1 gr. 2 gr. a od větších 4 gr. aZ do
lIJ ad pI!jal, tuz truhlICI s týmiz koflíky k každému panu
6 gr. ?d .zapsá.ní r~Ikojcmství, od kazdého rukojmic 2 gr.
pUl'gkllllstru v donesli a I' opatrování panu purgkmistru
~~ veJrlS.uv ,velPoveclí pros~ýcl~ samých 6 gr., a'c1 vypsání dodalI. Kdyz by pak líbilo se panu pUl'gkmistru a potl:cba
\SI akCI, Jakz l:o:l~tata Idere pre ukazuje, od 10 gr. až do
toho" ukaz~vala, takové koflíky vystaviti mají, nad ními
30. gr., <;>d .VCJPISUV rukojclllstl'í 2 gr. az do 4 gr. Ocl
bl'atl'! pJ!n~ POZO,I' míti, aby zádný z nich nczhynul a domů
~'cJPove(h, ~edle malostI a velikosti! také podstaty pl:e
neodO!I~zcl! léhoz dnc, pokudz by zase tíž koflíky zouplna
jedné kazde od 5 gr. a·cendendo az do 5 I
V' I
I
schol'~11J "a. opatl'e~1i ncbyli. A také Zádnéll111 pujčódr:i
do á' I
'".
L
sa r oe
m CIC I; S clzl.nll, jak sc mohou smluviti. Od zapisován'
/Jcma)! by tl, krome pánuoll1 radním.
ZVO?U a ,zmocn/mí pro pcníze gruntovní po 4 r. Oe;
, J cdcn kotl!k veliký vc způsob stromu pospodu z obou
zaplsovám zvoduv podlc zápisuv 8 gr Od znl n ,g , 4
stl al~ pods,ckaneho. ~ nahoru hru,kou, s pl'ikrývaellem udě
It
I
.
"
'. .
,oc cm gr.
em oe. ~apISOVaJll zl'odu a zmocnlmí, když se dějc nělancJ, vllltr I,zevlulr pozlacenej, na kterémzto dole stojí
kOll~u ClZlmu nyetrpícímu s mestem na statek bud odkáscdlák, pOVl'h;;e ,sckcru /Ja zem, jako by chtěl týž strom
zany
neb
po
prátclích
pl'i!)adlv
od
J'ednc'
kaz'd
<
b
~o~·azltl... 01<010 jehozto noh hadi, jd;těrky, hlemcjzdi, za.
j"
.
, ,
c oso Y
Jest I ze Jcst statck menší, po 16 gr. a od bohatších ~
JICI, pSI JSou postavcni. A nahol:c víko v zpllsob koruny
30 gr.
P
v ktcré!.lozto špicustojí druhý sedlák s sckerou a voštípcm'
s vIledYecl~m na neho se spínajícím, vniti'; víka. kelez
.
Taxa 7~a~celd"ť Pražské do7~iší,' Od phjímání svědka
nekdyv mestský byl, míslo znáti. A ten váZí vosm hl-ivcn
Jcdnoh~ kar.deho 2 gr., od listuov poselacích běžných a
skrovllych 2 gr., od lisluov otcvl:en};ch a větších 4 5 "
a d~:et lotuov, kazdou Mimu pocHajc po 16 k. m., uciní
za. ne} sUlm~y 136 k: ~n. - Druhcj koflík prostější, též stN.
do 10 gr. Od puhonuov a c1ůhonuv 4' gr. ~d vej~isu;l~
bll1cj, \'l1ltr I ,"cl'l,lItr pozlacenej, s bílými obroucky, s vísmluv, rela,cí z knch městsk};ch, podle ;elikostí prácc,
~:d ~ gr. a~ do 24. gr. Od listův zachovacích vcdle uše- kcm /Ja ~,teI'YIl1 jcst koruna mcnší a špic pod korunou
tl Cll! chudych proti bohatSfm od 30 gl'
'
"
I
pak obroucck bílej stHbrnej. Na víku pak vI;itl, erb me' stsl v
d 'o
•
.
'
az neJVIce {O
Šl I
I VI ' , " ,
' l,
l .. I
ne cenl ( c auy.
TáZl sedm bl'i"cn a VOSIU lotu\' hl-inla
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státi a vi;clijak pokojně a uctil'/; i také k témuž př'edníll1u
poslulinč II povolně chovati se bude.
Klerý by pak jsa
v té práci chtěl ncjakou zpouru prokazovati a /Jcposluscn
býti, tcn, kduž za pl:cdního pl'ijat jest, má o takovém
panu purgkmistru a pánům oznámiti, aby 7-trcstán býti
mohl.
'
Povinnost pak tých7. pozoullárllv tato jcst: Ode dne
slal'llé památky Vzkl'íi;cní Pána Krista uz do památky svatého Michala archangela: Přeclně v dcn Páně nedělní
tolikéz i v každ)' svátek vejroční oudání k svěcení v lllÍstě
obyčejným domu rathouzského pobolné mutéty a zvláště
pro temporc. A vcjšcji každého dne všcdního kromě
pátku a soboty na věži rathou7-ské dvakráte, ráno v hodin
14 a podruhé v hodin 22. Potom od památky svatého
Michala az do Vcliké Noci v ncděli a dni sváleční týmž
zpllsobem, jako času letního, kromě všedních dnlll', jcdnou
a to o poledni na inslrumenta ku poctivosti Jcho císal:ské
milosti, též pana purgkmistra a pánův i všech obyvatclův
města toholo troubiti mají. Pakli by kdy ktcrého dnc tak
se nczachovali a to zoulllyslně ucinili, tehdy nemá se jim
za lýž den lun, což na každého by pl'i,lo, dávati. A což
by tak kdy jim sražcno bylo, to vše ph Madu solním
do register pol:ádně má sc poznamenávati. Trefilo li by
sc to také, že by něktel'í z tovaryšův se nepostavili k své
povinnosti, tehdy ten, kdož pl'cdním jes~, má jeho pokutou,
ktcrouz mezi sebou naNdí, strestati. Cin iI-li by pak to
často a ncchtěl se dáti napraviti, bude moci jeho z té
prácc propustiti bcz dovolcnl pana purgkmistra a pánllv a
na to místo jiného sobě zvoliti. Pokavadž pak tíž POZOllnáH v službě jsou, nCll1ají nikanl pi':cs pole zádnéulu se
propůjco\'ati bez dovolení pana purgkmistra a pánův. Pakli
by jinak ucinili, tehdy vězením mají strestáni a luonu
prázdni býti. Chtěl-Ii by také kdo zde v tomto městě jich
pn poctivých snatcích potl:ebovati vykonávajíce povinnost
svou, mohou to s uctivostí konali, ned'lvaje na sobě
žádného pohoršení. Však vykonajc to po jiných domích
a ulicech nemají též svobody požívati a' zvláště nočn~
povykllv troubením a pískáním ncdělati. Také mimo
poctivé sňatky po do mích šenkovních troubení a pískání
nepolívati. Jcstlize b)' pak tcn, kdož by pl:ednost pozoumihkou drZcl, v té povinnosti státi nechtěl, nebo pan
purgkmislr a páni někoho jiného k té práci zvoliti ráčili,
lehdy strana straně ctvrt léta sobě napl'ed věděti dáti
mají. A za práci jednomu každému z nich po 12 gr. Č.
na tejclen z Madu solního lunu bez zaddování vycházcti má.
121., 1586, 18. bl:ezna. RlIlwp. č. 326 f 28 .. (Pl'encšení platu pozounárům vycházejícího do oul:adu solního.)
J ukož jsou lÍl'edníci lil:adu šestipanského na pana purgkmistra
a pány do rady vznášeli, stěžujícc sobě, klerak líl'ad jejich
na tcn čas pro mnohé přícin)' vcliké 7-menšení v důchodích
jcst vzal, tak ze ta vydání, jaH od starodávna z toho
Madu na písal'e do kancelál:c, pozounáry a jiné mnohé
se dávaly, již vycházeti nemohou, žádajícc aby ta jinám
obrácen)' byly. Kdež pan purgkmistr a páni to I' svém
bedlivém uvážení majíce, na to jsou se sncsli: Poněvadž
z úhdu šcstipanského dosti jiného vydávání vychází a
důchodové téhož úhdu poněkud na ten čas zmcnšeni jsou,
pro tož plat pozounárum náležitý a posavad z úřadu šestipanského vyslý, s téhož lířadu sc snímá. a do úhelu handle
solního se obracÍ. Tak aby dotcenýlll pozounárum na po·
tomný čas (do vůle pana purgkmistra a pánuov nebo
jiného opalření) od lÍl'edníkuov handle solního 7- téhož
handlc každého týhodnc v sobotu po jedny kopě gr. c.
dáváilO II placcno, a}lobr7: jestli ze jím také posavad co
zadržáno jcst, lo též jílll vyplněno bylo. Act. in consilio
18. Martii 1586 .
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122. 1589, 25. Njna. Rulwp. č. 1284 f 34. Consi·
lium s pány NOl'Om. a MalostI'. o tyto věci ddáno (strany
pekal'ůva chlebův. Též 23. listop.).
123. 1593.
Rl/kop. Č. 326 f. 46. L. P.
1593 pan purgkmistr a páni pobídnuti byli od pánuov
lyrhytcruov, ktehz do pokojuov císal'ských pouštějí, kdcž
jsou sobě byli na J. Mti C. vyprosili z karbanu v pokutě
projJadcného něktcré včci, zvláMě ua rucnicích a zbrojích,
aby je od nich k obecnímu dobrému koupili, Což se
stalo, že jest od nich stdieno a do almary naschvál
k tomu udělané v slihpě za svčtnicí, v /líž úhdllíci
.~estipal1~·1í sedají, úl:edníkuom vyčtěno a oclvedeno s tím
opatl:cním, aby úředníci dle své povinnosti nad tím pozor
měli, aby takov~ ručnice a zbroje vžclyckny v témž místě
pozůstávali, žádnému se neproptljcovali a toliko, pHšla·li
by toho obecní potřeba, jich potřebovati dali. A kdyby
se tak koliI' k jaké potřebě obccní vydávati měli, aby
věděli a s pilností poznalllenávali, komu co I' jakém
zpuosobu clo rukou dadí a jak by se táž potl'eba vyHdila,
ihned zase zouplna vyčtouce i vyčistíce y táž místa scho·
vali. Také každého roku dvakráte při nejmenším yezmouce
do oul:adu ručnikáře, vytírati a napouštěti je dávali. Po·
něvadž pak to vše pro obecní dobré a všelijaké potřeby
i příhody, kteréz by se v městě trefiti mohly, tu shro·
mážděno jest, na povinnostech tlředníkuov téhož tířadu se
zuostavuje, aby to tak vždyckny bez proměn)' všelijaké
tu zuostávalo a pH kazdém obnovení rady a úředníkuov
proměnění v přítomnosti ctyl' osob radních předních zou·
plna, tak jak samo v sobě jest, vyčísti povinni byli: Přcdně
rucnic dlouhejch dvou loket čtvrtí a dobrejc'h dvou
prstův 42. Více kratších ručnic k míře na puoldruhého
lokte 16. Více s vohnutimi lltZkami pH konci, že muože
k prsuom zaloziti (slují španyelky), jest jich šest. A tak
učiní všech ručnic šedesát čtyři. Toulce velký čtyři, toulcův
k prachovnám malejch šedesáte dvě, klíček všcch třidceti
šest. Když potomně dokonce takové ručnice a k ním
toulcol'é i klícky spraven)' budou, to vše jsoll povinni do
toho inventáře dáti doložiti a poznamenati.
Zbroje jsou tyto: předně dvě zbroje jsou encovaný
a světlý na brunatno, pěkný, pro hejtmany a pH každé
nakolcna a štrumhauby i rukavnice. Více deset černich
s nakolcn)', však toliko předních sedm hemelínův a ruka·
vice sedmery. Více clvě zbroje bez nákolení a bez hemelínu ov. Vobojček Hchej jeden. Ti mají se dáti spraviti,
vytříti a, co se při nich nedostává, skoupiti, aby v po·
tl:ebách nastalých to vše na hotově sloužiti k dobrému
mohlo. Také každého roku nejméně dvakráte k ním dohlídati, povolajíc do lířadu platníře, aby se škoda na ních
lIedála, což vše též povinnostem ouředníkuov se poroucí
a svěřuje podle toho, ut supra. V sobotu po sv, Kateřině
(27. listop.) koupeno toulcllv velkejch k ručnicím třidceti
dva, ti jsou ve sklepě v t1l'adě.
L. P. 1593 z poručení pana purgkmistra a pánuov
páni líředníci 11bdu šestipanského koupili jsou pro obecní
potřebu padesáte osm halaparten a padesát osm wader·
špisův, učiní toho obého sto šestIH\ctc kusu ov a ti zuo·
stávají v sklepě při velké zbrojí. Stalo sc v sobotu po
sv. Petru a Pavlu (3, července) 1593. V pátek po sv.
MaN Magd. (23. července) 1. 1593 pan Bartoloměj Miller
z Untcrpergku, J. Mti C. rychtář, vzal z ouřadu jednu hala·
partnu. Od pana prymasa pl'inešeno padesáte malejch
voštipuov a li zuostávají v sklepe, tu kdež.se zbroj chová.
(In mm'ginc: ll. 1. 1605 y středu po neděli Družebné
(23. března) koupeno jest ocl nějal<ich lidí z Fogtlanclu
23 ručnic po 2 k. A ty k ji/Jým ručnicím clo téhož sklepu
jsou složeny.)
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1595, 1. května. Rul/Op. č. 1285 f. 7. Z strany
hospoddh ratlrouzského (který viněn) , , , kterak proti zá124.
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vězení vzat byl, rychtář nebo písal' nebo také společně
oba dva k tomu se proplljčiti mají. A byla-li by pak osoba
lehká~ ,pro takového poslati mohou, tu vyrozumějíc~,
~lu!ine-h se na takového práva vyžaduje, a pozná-li právo,
ze by se na koho zoumyslně, an by toho tak nezasloužil,

vazku a povinosti své velikých nel'áduov v tom vcjsadném a
pokojném domě až dosavad se dopouštěl, piva na sudy
bera a nahoru sobě, cehož nikda prv se nedálo, táhnouti
dal, tam u sebe jako v nějaké pitevně svobodně šenkoval,
práva žádalo, rychtál' ani písař toho dle povinnosti své
it. kuchyni sobě zarazil, jídla na prodaj věznum vařil,
dopustiti moei nebude, aby někomu k libOsti lievinného
hody jim strojil. A majíce oni v střídmosti na ty cesty
vězením stězovati dáti měli. Pakli by právo koho vinného
mysliti, jak by z vězení a těžkostí svých sobě pomoci
uznalo, ten každý vězením opatl'en býti má, Kterýžto aby
mohli, jeho přícinou, ne jako věznové, než jako páni sobě
tam počínají. tak vězením trestán byl, pokudž by jeho provinění zasloužilo, tudy aby větší pokuty nenesl, nežli by náleZelo,
125. 1595, 31. srpna. Rul/Op Č, 1285 f. 167,
Však kdyby se osob po větrných a lehkých, jeZ by někdo
Páni vyslaní Klatovští v radě byli přivezše i psaní od svých
~ro krádež, zranění, mordy a něco k tomu podobného, a
pánuv z strany berně a defensí.
tI by ku právu stání a dostání jistí nebyli, do vězení
126. 1595, 8. prosince. Rl/kop, é, 1285 f. 302,
dáti chtěl, dotejkalo, ten každý takového i v nepNtomPáni vyslaní z města Boleslava Mladého žádali za vydání
svých privilegií svěřených,
nos ti práva do vezení doprovoditi dáti mocti bude, Však
s takovimi aby se jakožto s lidmi nakládalo, jich nebíti
127, 1595,
Liber cOltsilii Č, 1285 f. 12'.
ani se s ními netrhati a tak na tom, když vězen v rukou
Samuelovi malfH hodiny k správě poručeny. Odpověděl,
jich ubezpečen jest, pl'estávati a jakž koho do vězcní doze chce sobě v té práci koštovati za pU! leta, U pNtomprovodí, ihned rychtál'e pohledati a jemu to v známOst
nostf pánuv líředníldív, jimž poručeno, aby hned klíče od
uvozovati mají, aby rychlál' časně o vězni věda na to se
prvnějšího vezmouce tomuto je odevzdali.
vyptati mohl, anobrž i tomu vyrozuměti povinnen jest,
128. 1596, 1. bl'ezna, Rt/kop, Č, 1285 j. 362, Páni
spravedlivě-Ii u vězení drzán býti má. Item rychtář a písař
Novoměstští a Malostranští, též páni z měst vyslaní do
o vězních, kteří a proč se u vězení drží, dvakráte do
rady se dali vynajíti (v příčině berní atd,),
týhodne a zvláště, kteN by tak v nově, buď pro veliké
129. 1597, 19, dubna, - Archiv místodrž, p, 148/3.
neb menší vejstupky vzati byli, v radě oznamovati poVěděti vám dáváme, že J. M, C. vedle pana Mikuláše Čer
vinni jsou. A pakli by se někdo pro men/i( provinění od
nohorsk~ho z Hořiměřic, komisaře cel pomezních v kráněkoho ve vězení zdržoval, to každého dne panu purgkmistru
lovství Ceském, také Simeona Podolského z Podolí, spolua pánum k uvážení přednášeti. Item když se kdo, buď on
souseda vašeho, v jisté příčině - preč vyslati ráčil. I pojaké koli pOvahy, do vězení bél'e, tomu zádnému, COž se
něvadž týž Simeon Podolský orloj váš raU/ousk:)í sobě
při něm najde, zhola nic bráno bejti nemá. Načež rychtál'
svěřený a pOl učený má, protož jménem a na místě J, Mti C,
a písař pilný pozor jmfti mají, Však aby se věděti mohlo
vám porouČíme, abyste ho do tří neděl odpustili a orloj
co by se pl'i kom najíti mohlo, rychtář a písal' hned
zatim jinému až do jeho příjezdu k spravování poručili.
takové vězně zvláště in criminalibus causis přehlédati dali
130, 1597, 15 prosince, Rt/kop, Č, 1286 f. 211,
a což by se tak u koho našlo, bylo-Ii by CO podezl'elého,
V obec pospolu v přítomnosti pana hejtmana svolána a
do rady skládali. Co by pak jeho vlastního bylo, toho
jim předlozeno, jak by všickni vubec o těchto božích
hodech se chovati měli.
pH každém vězni, aby nač živ býti měl, u vězení zanechali.
Item také právo často do vězení vcházcti a vězně nal'ště
] 31, 1598, 9, března. Rukop. č. 1286 j. 264. Páni
v~vati a dála-li by so veznuom nějaká nespravedlnost, to
soudcové, ouředníci všech lířadi'IV, hejtmané, člvrtní, starší
pl'etrhovati, ano také, kdyby kteří vězňové nouzi a blad
pořádkuv do rady svoláni a obesláni, kdež jim skrz pana
trpěli, časně panu purgkmistru a pánuom v známost uvoprymasa oznámeno (v příčině zbožnosti, čeládky, opatrování ohně atd.).
zovati povinni budou. Item rychtář a písal" když se na
radě nesedí, tím častějí v rathouze se nacházeti dáti mají,
132. Asi r. 1600. Rttkop. ě, 326 f. 53. (Instrukcí
aby lidé potřebujíce prál'a, je tu nacházeti mohli. Pakli
rychtáře a písaře městského v Stal', M. Pr.), Rychtář a
by ~de odjí.ti, jím potreba ukazovala, mají do/~iší Ilosfopísař městský dle povinností svých (které:i na každou
dym oznámitI, kdyby se kdo na právo ptal, kde by nachvíli před očima svými jmfti mají) povinni jsou předně
lezeni býti mohli. Avšak pro všeliké potřeby a pl'íhody
cti a chvály bOží vyhledávati a veliký na to pozor jmíti,
jednoho pacholka při rathouze vždyckny, pokudž by se
aby se hříchové a rozpubtilosti všelijaké (pokudž by vě
nenavrátil, aby zanechával. Item při soudech, kteříž k rychdomost jich postačovati mohla) přetrhovali a jednomu
tářské povinnosti nálezejí, rychtář a písař na ra/hollze
každému, chudému, bohatému a jak domácímu tak přes
v obecní světnici, když se na radě sedí, se nacházeti
polnímu spravedlnosti v potřebách náležitých udělovali a
dáti mají, A když by v kterou hodinu konšelé téhož úřadu
dopomahali. Když pak kdo od nich podlé práva a sprakaždého dne na místa svá zasedati měli, nby o tom jisté
vedlností jakéhokoli a na komkoli dopomožení žádá též
mezi sebou snešení měli a, jakž by se sešli,' ihned na
povinni jsou jednoho každého volně vyslyšeti a žádosti
strany, kteréž pNstup ku právu mají, dali volati, je slyšeli
jednoho každého, jestli slušná a spravedlivá, vyrozuměti,
a, což nejspíš býti muože, jich odbejvali i také vejpotak aby ne hned každému k vuoli, anobrž někdy spíše ze
vědmi neprodlévali. Item co se místa, kdež úřad rychtáfský
zlOsti nežli z hodného provinění, někoho do vězení bráti
v svetllici obecní mřížemi dl'evenn);mi ohraženi jest, .tkne,
poroučeli, ale povolajíce druhé strany, je v tom vyslyšeli
téhož místa rychtář i písař s konšely svými šetřiti povinni
• potom k týmž stranám náležitě dle samé spravedlnosti
jsou, aby též úřadní místo k zlehčení nepřicházelo, do
se chovati hleděli, i také, pokud mOžné, dotýkalo. li by se
kteréhožto místa (kromě radních pánuov a osob z desíti
věcí skrovných, lidi sami spokojovali. Item když se na
soudcuov, též písařuv radních) žádn}' jiný, buď on pří
koho právo zaHádá, buďto pro dluhy nebo pro některá
sežnej nebo nepřfsežnej, vcházeti nemá. Kdož by se pak
jiná provinění, pacholci a služebníci úřadu rychtářského
koliI' toho dopustil a tam vkročil, ten každý ihned pokuty
ničehož toho se ujímati nemají, než rychtář a písař sami
jednu kopu m. povinnen jest a bude, což rychtář a písaI'
II to tímto zpuosobem: Kdo žádá práva, aby někdo do
ihned zv)'upomínati a věr.ením k zadosti učinění dopoma-
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hati mají. Kterézto pokuty
kopy a pro vyplacování z
ncmají co od vězení '!clYati,
má, Poněvadž také ponocní

k lířadu rychtál'skélllu puol
vězení těch věznuov, kteNž

druhé puol kopy dáváno býli
města v jistým poctu k nocnÍ1nu ponocování nařízeni jsou a ti v' ténlz case, pokn~ž
se ponucka od nich drží, I' nepl'ffomnosti rychtál'e a písat'e
některé rozpustilé lidi do vězení dávají, i o těch líž ponocní ihned na zej tH panu prymasovi města, prolo I'zati
jsou, též což by od koho, jaká zbrall vzatá byla, oznamovati povinni jsou a budou. V loemž jim od práva rychlál'ského překážka cinčna býli nemá aniž ti, kdož tak
vzati jsou od ponocných, rychtářem, milllo poručení pana
purglnnistra a pánuov, pokutováni býti nemají. Anobrž
trefil-Ii by se rychlál' nebo písař k tomu, ze by z povinnosti dle zasloužcní někoho do vězení ponocní bráti chtěli,
mají jim nápolllocni biti, Z druhé strany kdyby rychtál'
nebo písař pro některá provinění nel<oho do vězení bráti
chtěl, pokudž oni vartu svou drZí, povinni jsou též ponocní rychtáři i písal'i v tom nápomocni býti a jedni líad
druhými ruku srozumiledlnou držeti,
133. Asi r. 1600, RlIlwp, Č, 323 B (Chaos) j, 885,
(Zpráva o řádu při ohni na Stal', M, Pr,) Na věži rathouzský
yo dne i v noci 1,lásní se chovají a na město pilný pozor
dávají a jestli že kde v Starém, v Novém, Menším Městě
z dopuštění božího ohell vyjde, tejhdy hlásný ihned na
věži troubí a v které straně ohen ve dne vyjde, práporec
k tomu obzvláštní nal'ízený vystrcí; noloního pak času
lucernu s svíčkou k té straně, kde ohell viděti, vyvěsí,
tak aby se lidé p,o tom znamení mohli spravovati, kde
ohell vyšel. To se tahé muže dobře naříditi, aby lýž
hlásný jeden na vězi ustaviloně troubením neštěstí oznamoval a druhý ihned vartě znáti dal a od varty aby se
předně J, .Mti panu hejtmanu, panu cís. rychtáři, panu prymasovi to ve známost uvedlo a od nich aby jisté vyměřcní
osobám těm, kteréž nejplve k ohni pl'iběhnou, učiněno
bylo, jak mají to neštěstí přetrhovati.
134. Asi 1'. 1600. Rllkop, Č, 323 B (Cllaos) j. 231.
(Instrukcí ouředníku nad solí,). Najprl'é aby suol J. MtiC,
kteníž po vodě dolul' plaví, při slušnosti koupil a ve dvol'e
u mostu jí skládati dal; potomně jí zase při slušnosti
lidem za hotové peníze prodával. A kdyz na šifích takovlí
suol až do čerpadel splaví, má toho úředník šetřiti, aby
se vždycky některá prostice soli nadala pro dosejpání a
doplIlování jiných prostic, jakž jest to posavad ciněno
bývalo. Item též suol, kteníž sem na vozích pHvozují,
aby též sku poval a to pH slušnosti, též jí zase lidem prodával a pod ratlt01lZe/ll jí skládati dal a od kohožkoli by
tahovou suol koupil, aby jí hned zaplatil, aby se lidé
nemeškali. H, kterýžkoli forman lakovlí suol prodá, ten
podle starobylého naHzení povinen dáti jest od místa
7 gr, m, Též povinen jest ten, kterýž suol prodá, jakž
jí složí, hned jí jinou solí dosypati dáti všecky prostice
zouplna a za to mu se nic neplatí. II, týž ouředník má
míti svého přísežného písal'e, kterýž hned do register, co
se takové soli skoupí i prodá, kazdého dne v počtu prostic
poznamenati má, ll, pan purgkmistr a páni ráčí také
k tomu pacholky neb služebníky nal'íditi, klel'íž by ph
skládání a dosejpání i nakládání soli obci i lidem posluhovali a ti služebníci i písař pod správou úředníka solního
býti mají. It. potomně v času pNhodném, od p. purgkmistra
a pánuv k tomu vybraném, buď v týmdni, ve dvou nedělích anebo v měsíci pořád sběhlém, z toho ze všeho
počet pořádný, totiž z přijmu, z koupí i proclaje činiti má.
II. ouředník nemuože-li vždycky sám, ale písař i pacholci,
v tom místě kdež se suol prodávati bude, vždycky aby
se nacházeti' dávali, Zvláště proto, když formané napřed
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pl'ed vozy do města přijedou nebo přijduu, aby ho včděli
v kterém místě najíti, jakž v celnici o tom se poručí, že
formanuom oznamovati budou, kdež by ouředníka najíti a
jeho doptali měli, aby s nimi o suol stditi a se srovnati
mohl prve, neZli hy vozové pl'ijeli, po čem by prostic~
soli koupena měla býti. přijedouc" s soli, aby mohli odbytI
býti. Dále jestli že by pan purgkmistr a páni při takovém
handli solním více co poti'ebného uznati a širší instrukci
o tom naříditi ráčili, to on i písař, též pacholci přijlllouce,
tak se chovati mají.
135, Asi r. 1GOJ. Rl/kop, Č, 326 f 9, (Snešení
pana purgkmistra a pánllov Stal'. lVI, Pl'. o něktcré obecní
arty kule,), Pl'edně v střední den aby se na rathouze ~e
zvonilo a na SOlidních věcech nesedalo, ale samý tobko
věci obecní, z jakých koli příčin pošlé, nebolito sirotcí.
A při tom, mohl-Ii by čas postačiti, některá pře aby s~
uvažovala, Na,j tím cinem každý pan purgkllllstr Pllny
pozor jmfti má, "by k témuž dni žádných hojemství ani
obeslání a odkladuov se nedávalo. - 2. - Dále každého
roku jednou a to v cas adventní, mají na sirotcí věci
zasednouti, místo k tomu sobě oberouc, budto v světnici,
kdež páni s0udcové sedají, nebolito v lířadě šostipanském,
-,- 10, - Za potřebné se poznává, aby na věži rathouzské
ponocní bedliví, stHzliví, zkušení a dobře zachovalí se
drželi v noci dva a ve dne jeden, A to proto, aby ustavicný' pozor nad městem držán byl. A jakž by kdy z dopuštění božího v který koli cas oheň spatřili, aby ihned
s veze volali a tníbiti i šturmovati s huru kázali, Ncbo
lnnoho na tom záleží když se časnč o škodě včděti muže,

kteráž také i snázej;' skrze ohlášení k přetrZení pj'ivésti
se muze. Ti pak ponocní mají míti I'e dne praporeček
červeného plátna na dlouhém bidle a v noci lucernu s hořící svíčkou a v které by straně hOI'alo, mají jej nebo jí
k té straně vystrčiti, aby snáze lidé porozuměti mohli,
kdo a v kterú stranu běžeti mají. Též také ti ponocní na
věži mají v noci až do svitání každú hodinu po vosmkráte
se ohlašovati a každé ohlášení na všech čtyřech uhlích
věže opáčiti. A to ohlášení jmá býti takové: »0 bože
náš všemolllícf, rač strážce býti svou mocí měst Pražských
i obcí«. Zpívati má hlasem, notou, jako: ,Blížíť se čas
ku povstání.«
136, 1602, v l'íjnu, Pavel Sll dia ze Zlto!'e I str, 46,
Na Starom, rathouze [impressorovi Sixtovi Palmo vi]
i katcm hrozili, aby o - mandatu a písničkách, kdo by
je spisoval, omámil. Vida, ze zbytí není, žádal, aby se
s ním netrápili, zc chce pravdu pověditi,
137. 1603.
RlIllOp, č. 1064 f 186. (Svědomí
proti Petrovi, hospodáři dolejšího vezení). Anna po Jakubovi hrobníku svědcila: Kázala jsem svýmu pacholíku do
rathouzu přinésti stolici, sedli jsme tu, že tu b)'l chládek:
Tehdy biřič pl'išel vopilej, sedl podlí mne, SebraVŠI
(peníze) šla jsem. I nemoha se na mně pomstíti\ ms~i.l_ se
na svý ženě ona šla do rathouzu a zamkla po sobe 1Itrtzkll
a on nemohŠe k ní přispíšiti, běžel a přeskočil p,'CS Nlltsll
tt -ve7lle;clt sChodli, dostíhl ji někde li IIIl1čímě p,'ed
sllle}cl1i - - o Pan rychtál' šel potom za ml'ížku s panem
písařem, posadili se za mřížkou, lide sedají v ratllOllze
v kal1ccláhe - , Potom Petr, hospodál' dolejší, bežel bez
klobouku skrze mříži, skrz vězení na rynk,
138, 1604, 27, května. RlIllOp, Č, 1288 f 30,
Racoun, stavu rytířského v Slezi, že jest se směl s koněm
do síllě až II stuplltt/ll v rathouze, v domě obecním a
vejsadním, před některým dnem vpustiti a až do třikráte
s koněm se tociti a hu'mlovati. I včerejšího dne opet
v tlíž nevážnost navracovati a do rathouw se s koněm
skoči,ti usilovati, jediné by žolduéři na přel,ážce jeho ne-
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nálditému předsevzetí nebyli, kdyžto proti koni oSlípy
něco pilně má pánum oznámili. Ale nemnoho se jich sešlo.
nastavovali a do rathouzu vjeti zbranovali. Item ten rytíř
(Oznamoval v pl'íeině obnovy rady, listu pl'-iznávacího atd.)
písal:e rychtál:ol'ého na práhu rathollzském stojícího phs
hlavu prutem mrštil, panu Janovi Kirchmajerol'i, panu rad148. 1605, 1. zál'í. Bec1wvsli)í l, 408. Profous [donímu naUzenému nad žoldnél'i hejtmanu, v domě rathouzbrodruha Krištora RusslYurllla] do radního dOlllu Stal'. M.
skénl trucoval, neuctivě se choval fl jť:'ll1U i těmito slovy
Pro dovezl do toho pokoje, v kterim pl'edešle vlask);
jsa na závazek od J. IvHi C. pana rychtáře vzat, jda ven
hrabě Ondřej Porio (jehoz týž RusslYurm do toho vězení
z rathol1zu pl'ed lIlnohejmi, kteří se tu sběhli, lidmi odpoa pokoje pl:ed tím pl:ipravil) seděl, dán byl. Na to dnc
vídal. Du khobe kopf, hor, ich vil clich 11'01 linden. Tu
2. zál-í měsíce skrze jisté od císaře nai-Ízené komisai:e
pan purkmistr a páni tělce takovou nevriznost cizozemee
pol'ádn}; právní proces spolu s Zalobou Jana Jakuba Belliozi
povázíce na kancelář některé z prostl:edka svého vyslali.
RusslI'urmovi podán byl a, na 10 svou odpověď on aby
- Missiva v archivu mís/održ. sv. 108 I 114. J. lIL C.
dal pl'ísně mu poruceno bylo - . Dne 10. hjna (sic) vyveden
statečnému Šťastl;ému Mošovskénlll z l\Ioravčfna, sv. Jana
RusslYurm na velkou síll v radním
Star. i\L
Jeroz. komendátoru v Glaeku, Lemberku a Goldperku, radě
Pl'. a postal'iv se uprostřed té síně, v pht?,~mo~ti velkýho
své a hejtmanu hradu Pražského, aby Benedikta Ranzona,
počtu slavn)ích pálluv srdnatě k Illm mluvllI pocal, kterak
kterýz Ila poručení J. i\Hi, protoze jest svél'olně do rathouzu
jest - věrně slollzil - . V tom uprosll'ed síně radního
Starom. na koni vjel, braně své dobyl a nenáležitě bez
domu na bílým kamenu sluzebníci jeho prosti'eli cerný
ušetření J. Mti C. zde v městech Prazských vubec vyhláaksamit a poslouchaje on RusslYurm kněZ( sc modlfcíeh
šených mandátuv a místa toho vejsadního takové ncn,Hcžité
posledně na ten rozprostl'ený. aks~mit klc,kl, a,. k.leče
veci pl'cd sebe bral, do vězení sc dostal, vzhlednoucc
z svých knÍzck horliv" se mod!!l, pred Illmz ctyn Jeho
J. M. C. milostivě na p1'fmluvy mnohých vzácn};ch lidí za
pacholata s bílimi rOzZatill1i voskovými svícemi stáli a
něho ueiněné z téhož vězení propustil. -_ Decretum cct.
řeholník jeden vždyckny mu před oeima obraz Umueení
5. Junii anno 1604.
bozÍho dr1el napOlllínaje ho. Když pak on RusslI'urm své
] 39. 1604, 29. červenec. Rt/llOp. Č. 1288 I 6'3.
modlitby dolwnal,
k
pozadu pl:istoupil,. který
Obec všeckna v radě o munstrUllk, o šacUllk statkuv anobo
vzdyckny s mcčem před síní stál a jemu ncnadále Jednou
peněz na ourocích a o uložené sunl1ně na každou osobu
ranou Idaru sťal. Na to téhoz hrdinskýho pána sluzebníci
na novej tok vody.
k němu přistoupivše, hlavu jeho k tělu pl:išili, do truhly
140. ]604, 30. červenee. Rukop. Č. 1288 f. 66'.
vložili, do ldrištera Matky Boží Sněžné vnesli. _ Po hoHons 'Wencl z Lobkovic, hejtman Starom., přednášeti
dině, kdyz ten slavný pán sfat byl, cÍsal' se ,na něho
ráčil, obec svolati na rathouz a artykule J. Mti C., jak se upamatoval a svýho komorníka do Staropr. radlllho domu
mají jeden každý chovati, pl:eCfsti dáti.
poslal, poruučeje, aby hned z vězení puštěn byl. (Srov.
141. 1604, lO. prosince. RlIllOp. Č. 1288 f 202'.
i Mikovcovo pojednání: Herman Krištof Ruesswurm.
J. Mti C. rady p. hejtmana v přítomnosti celá obec v radě. V Praze ]8(1).
Napomenutí za phcinou času advetnního.
149. ]605, 28. listopadu. Rl/kop. č. 1289.f. 35.
142. ] 605, 31. ledna. Rllkop. č. 1288 I 234'.
Haec feria vacua ob commissarios expeditos ad ChristoVsickni poi'ádkové a cechy, summou, celá obec na rathouze
phorull1 RoslI'urmum incarceratum, sequenti die decolatum.
shromázděna na /lladtouze velkem. Ctěno nal'ízení o obcho150. ]605 Rl/kop. Č. 106S f. 18. Na vclll)ílll
dování.
mazllal/ze pl'ed líl:adcm šestipanským.
143. 1605, 23. března. RlIllOp. Č. 1288 f. 281.
lIi1. 1606, 8. kvetna. Rl/kop. č. 1289 f. 2SS.
Písal-i dolejší lw11 celáh. Stoje osobně v radě Mikuláš
Obec shromážděná v radě (o berni, hašení ohně, bláta a
tuláky.)
Pelargns, Floryán Oxysporyn, vVolfgungus stěžovali sobě
do Martina Jí1ii, že všeckno sám bere pl'ed nimi, na
] 52. 1606, 23. května, Tamttiž f. 2S9. Obec po!dafty, na invcntáře chodí. P. purkmistr a páni,. jak
spolu. J. M. C. dekret pl:eetěn stran procesSÍ.
se budete měti spraviti a co jedenkazdý z vás brálI, to
153. 1606, 4. července. Tall/te,~ f. 306'. Vyslaní
se v jistej spis a rejstřík uvede, aby pokladnice, registra,
z města Sušice vstoupivše do rady žádali, aby jim berně
a anticipací passirována byla.
co se od koho od čeho kdykoli pl'ijme, aby se do pokladnice kladlo a poznamenalo. P. prymas a p. M. Jan
154. 1606, 5. července. Tall/léž f 310. Martin
Vokoryn to sformují a vám instrukCÍ vydají.
Šmejdíl'- kamcník, co lIa ratllollzské
na kranclích od
něho děláno jest žádal, aby bylo skrze pány i'adní tam
144. 1605, 28. bl'ezna. RlIllOp. Č. 1288 f 294.
spatříno. Potom' on Martin podle pánuv z rady na věž
Obec celá v radě. J. Mti C. rady a pana hejtmana v pl'ívyslaných, když relací o tom učiní, "by mohl za práci
tomnosti by li: páni hejtmani, padesátníci a desátníci i jiní
svou zaplacello jmíti, ž~daI. Vysláni na věz p. Petr Nerhof,
všickni napomínáni skrze pana Melchiora Haldiusa k pobožnénlu životu.
p. Adam Geronys, p. Simon Vol'ikovský a p. Jan Petráeek
k spatření díla. Učinili relaci, ze 20 k. gr. zaslouzi!.
145. 1605, 12. května. Rukop. č. 1288 f 018.
155. 1606, 4. srpna. Tallltéž j: OSS. Obec pospolu
Vobec pospolu. V přítomnosti J. lvlti. C. rady p. Jana VácI.
celá. J. M. C. l:ádové o l'emcslnících a. handlíI-ích ctěni.
z Lobkovic, p. hejtmana, v nepřitomnosti p. prymasa
p. Mdchior Haldius, radní pán, napomenutí na maZ/lOl/Ze
156. 1608. RlIllOp. 1067 f. 30. Z věznuv
'Velkém učinil o vypravení lidu.
llák); Albrecht Postulovský, kterej ryclitáhlll /lad vczlli _
]46. 1605, 7. června. Rl/kop. č. 1288 f
329.
]57. 1609, 7. línora. Vilélll Slava/a l, str. 196.
Pražané I'šech tl'í měst Pro pospolu v radě I' Stal'. lvI. Pl'.
Ráno, když se ti, ktcff tl'etí stal' ph témž sněmě reprebyli v přícině vyp avení lidu válečného.
sentírol'ali na rathouz Starolll. sešli, tu skrzc primasa
Starom. Ji1:rka IIeideliusa bylo jim pl'ednešeno _ [v ph147. 1605, 6. července. Rl/llOp. č. /288 f oS4.
čine ordinování kandidátu], načež od Krištofa Kobra na
P. hejtman Starom. Ul'. p. Hons vVencl Popel z Lobkovic,
místě všech měst odpověd dána. Na to od primasa
hejtman Star. M. Pr., okolo 13. hodin pl'-ijel k rathouzu'
povědíno, aby se všickni podepsali, tak ab?' znf~mi br.li ,
II do rady všel, obeslal' pány, aby se do rady sesli, ze
kteří jsou ti, A kd/,ž se všickni poclepsah, prunas Jml
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l:ekl: CO V~1ll hud,~ucne, t a t o vZI10ura a neustupnost vašc
~Hnesc to cas ukaze.
,
p
158. 1609, v kl,čtnu.. Skala l sir. 19S. Vzešla
,
'l'
ze Jil-i Iielllchus z R~senštejlJa, tehdejší
povest" Sl na
, by u Icr),t);Cll v rathouze Starom.,o
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1
[aby stavy evangehcI::,'p I' 't
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J. Na IId1l/ěstí (proti uHel Meiantrychově).

I. Na Itdlllěsti (proti ulici Melantrychově).

odvo,z~;al, propouštěti a téhož sklepu jakožto gruntu k obci
ned~sáhlo .. , yš~k .neráčíte loho y žádným zápisu domu
nálezejlcího se ujímati níCí. "')
k~ereho naJIlI, ze Jest koupil dum, v němž zejména svět
,168. 1610, 1. ce}-vcI:ce. Ar.chivmístodrž. P 123/11.
n!c:, komory, sklepy, tolik- suchejch, tolik podzelllních
Slo: utné ~ mno.ho, vzactne . poctlYosll pane purkmisti-c a
Slf~,(\, ln:ovy, Y~klla, dvéi~c a vrata etc., nýbrž že zápi~
p~,I~I. r~dll1, pám prátclé naši laskaví. Jakož dne vcerejšího
svede~, ze koupIl sobě etc. dlun ležící - mezi]domy _
mcdl Jsl'( podle léhodního odkladu v pHcině sklcpu
se v~,m k tomu domu phslušenstvím. A tak nám nesluší
I' d~I~1e :01,;;rhovs.ké01 Idícího od drZitele téhož domu
na to", což drZcti a uzívati neráčíte, jaki zápis ukazovati,
v ~';I\'á111 zustávaJícího u pHtomnosli nektcrých pánův
an ~nemové v tom patrní jsou, žc zádnej držitel statku
~l~I;SIC!I. ~~ec:1Ích nám to oznámení mezi jinou obšírnou
povl1l~n :,ení ~tran~ původní se ve svejch spravedlnostech
recI ueI111,:I, zc bychom my měli, jakým právem len sklep
~)ezpmvne a pre~l easem vyjevovati 11 se, jak kdo co drZí,
k dOI~~ Smerhovskému se drZÍ, ukazovati, též ze bychom
!llIé,l1!u sp~·a:'~vatl. A ,tak ani m)' neznáme se ukazováním
lily
I:obídnutí V. Mti na tý2 dům a jeho vykazování
Jal:y~hs. ZaplS,lt na týz sklep, mimo vlastní držení, toho
ohlasovah, ze ten sklep k domu radnímu náldÍ s tou
zdeden~ a. a." posavad uZívání, cIl-íve vyslyšení právního
jJl'~ t0111., ~ávírkou, že :-ácfte chtíti ,se téhož sklepu ~}rávem
v
pOVI11111 bejl!. Kdd pak na jakési V. Mti ph ohledávání
") m U)ltI. Na kterouzto vec kdyz sme V. Mti za odklad
to!~? domu ~tra;ly t~hoz ~klcpu naši zprávu se pol ah oval i
abychom se s p'lny pl:áteli našimi poraditi a zase odpověe!
láclte, ~d;rehc:zto ~asu Já Pavel a Jil-fle sme pH lémž
!la~í. podle. poll'eby dáti mohli, žádali, netoliko odkladu,
oh~e.d~vun~ ~)ylI, o zádné takové zprávě my nic neVÍme,
VC)f,ISt: am Jakého volného vyslyšení sme obdržeti nemohli.
ne~!1 JestlI jS}c ,mezi sebou aneb pl'ed ;Iěk};m jinim, koS Cll!'Z abychom se. od. V. Mli, jakozto I' J. M. C. toliko
mu,-.. ~~ nellulezclo, co promlouvatI ráeili, to nám casu
d? ovule J. Mb n,ad )ustleí a loulo obci vystavených tíl:ednynejslho na škodu bejti a nás toho sklepu odsuzovati
lll~U .potkatI ~nch, sme se nenadáli. 1 abychom za ly
~1e~1117.e. A jakož jste se dálejf proti nám v tom vydrz~lll .neby!y, Jak? bychom náldilě, slušně a spravcdlivě pl:e~evltl a na lom své všecky řeči stavěti i zavírali rácili
~nozel1l bylI; oznamení V. Mli zadostj. ciniti o téhoz sklepu
ze ,svým l.'rávem ~~ téhož sklepu ujíti ch líti rácíte, jakkoli
Jen ne sama holá slova beze vší podstaty a nejmenšího
n~se prol! tomu elllčné ohlášení a žádost, aby proti nám
fundamentu ,ods~.~p~vati povinni byli, nemohli sme pro
11IC ~ezprávního pl-ed scbe bráno nebylo,
žádného mísla
lakové n,a nas uCI11~né uspísení, proti nám se za původa
nemelo, n,emltzeme toho. v žádnejch práVÍeh najíti, aby
vystavel1l . a n~ to Ihned oebuzovúní a exekucí oznámení
k;ly. se o~rad kterého měsla s některými staršími oh cetoho p~nunoutI V. M. se potl:ebně ohhlsili a na ly molil')'
n;.nH pro~l. kte~Ýlllu sousedu sami sobě právem proli
kt~:'éz Jste k podstatě pl'edsevzetí sl'ého Ulíti rácili tut~
n;mu hejtl a jenlU to, což on za své pokládá, bcz právn~s,l spr.~stn~ul šct;'no,~, ~ :1CtiVO~ odpovčd dáti, toťiz po111 ho . vyslyšení odnímati jmčli. Nebo k tomu cíli od
ne:.~dz Jste se v t;,. l.'~lel11e za puvoda proti nám posla viti
{. l\~1I C. oV)'Slave,lli. hýti .neráčíte, abyste v takovejch pN~ {~z s~ ,str~n~~ U~l1utI ~-ácili, ze již ne V. M. ale J. M. C.
cl,~1acl~, jJu\'odove JSOUC I soudcové bejti chtíti rácili, po~á~1 plá~ o j~utI. na~ ~be strany I' tom rozsuzovati, pl'cd.
~Ievadz V. M. v sluvu tl:etílll svobodném mčstským rO\'l1i
selZ.etí ,. Mll, JestlI Jest slu~ný a spravedlivý a náleželo
I ;'latk)~ 1:~MfTli jsmc a n;, lidé ~e~neteí. Poněvadž pak by
br jest neb náldí-li V. Mli se proti sobě rovným měsťa
na,m, na ClkolI ponuknutl, kterez se snad od některých
num a ,spoluoudům svým, dobl'e a ctně vZdycky choval};m
malo os~b ~kodlivfch o~).ecní~h hospodál-ův pro pracování
ku poradu práva se volajícím, zvláště majíce J. 'VI. C:
a obecneho dobreho pn poetech obecních skrze mně
sp~lu. s. J'..M; pány nejvysšími oul'edlníky a soudci zemp;te~Hllter~ ;' jinými k tomu nahzenými osobami I')'hledáskyn1l . I. jl11yn;1 pr.ny radami J. Mti, kdyz i'ád a právo
van,' odn;tlln toho sklepa ncmalé skrácení a ublízení činili
y ~cnu Jde, u~ini\'sc se jiz stranou, SV)1Ul práycm gruntu
c1,'t~lo, , \ . ,Mti údy služebnč prosíme, ze nás při našem
naše~l,o p~ roehcích na~ich zdědilého, bqpl'ckázky držícího,
dcdICtvI, pres pamět naši v rukou rodicův našich a nal\í
se uJln~all a ~lH~d na samcj velkej pocet spoléhati, tudy
~~stávajícÍ, zůstaviti svého práva proti všem~ dobrén;u
nás naseho dechctví zbavovali, nebo to samé, že z něho
ľa~lu právu vlastnímu od V. Mti již dotčenému uciněné
pl~t k ol;ci vychází, nás o náš grunt pl-ipr'tviti nemůze,
alll
v po~obných phcináeh pl'íkladu (l), svornosti městské
am to, .. z; by klenutí toho sklepu I' domě Smerhovským
k,,~chrane, kterouz nám na míslě. J. M. C. povinni hejli
se s Jlll?,llI klenutím rathouzským ,rovnávalo protože
ľa.~ltel se vztal~ující proti 11ál11 ncuZÍvati za naše upHlnné
\~nnoh~Jch .don;ů", a ~~'un~ův platové k obci \-ycházejí,
pwee v obe:ll1c!l. I:e.cech takovo,~ !;kodlivou odměnu jméIOuk, plOtO JC tymz drzltelum Ddnímati bezprávně smíti
nem obce nal~ Cl1utl nedopoušteti a jak k zaneprázdnění
n~ráclt~. A tak ne vZdyeky, odkud plat vychází, ihned
J. ,l\'~. C., tMl! pány rady J. Mti tak i našemu phcinou
dcchctl'l toho, komu plat náldí, bejvá. Jakoz i starozitnosť
byt: neráclte., ~'ly na jiném nejsme, ndli po J. 11. C.
toho klenutí" ~kazuje, že ten sklep snad dhvějí nezli
k ,. liHem nalezllou setrnost prokazol'ati s tím ph tom
lathou~, kdyz Jen elomové souscdstí byli, již poslaven byl.
na~em ~hlásellím, poněvadž tomu vyroz~míváme, ze od
A tak.e C? eodle dumyslu a formování ocitého pl:ed lety
sv,;11O predsevzetí a téhoz sklepu sc ujímání pod tytulem
k obCI nalezelo, aby to nyní k obci obráceno býti muselo
svym ,Právem upustiti chtíti nerácÍte a že se s tím od
a bez. přel?ožcní právního jeden kazdý aby toho odstuV,, MtI z,a ,naseho ~tc.e i naše upl'imné sluzby potkáváme,
p~vatI l~ovl1u:en. byl, muselo by mnoho stavení zase, jak
m) nem~llIce od dedlcll'Í našeho mimo poHdné právné
~lltl:' pruch~dlleJ :' rynku, kde pl'edešle váha bejvala, a
vyslyšel1l a rozsouzení upustili, pl-inueeni jsme ac neradi
!1111 ,d?llIov~; kdez sklad?v~ obecní bejvali i statkové pok J. M. C. v ~onížeností se utéci a pl:i J. :Vr.
milostiv';
zelllstJ.' kleli kdy k obCI te Staroměstské náleželi odstuo,ehra~lr' retunku a l?omoci poddaně vyhledávali a mezi
P?I:álll a navrueol'Úni bejti, I' ccm), daremní myŠlení se
tun drll'e J. 11. C. milostivé resolucí o té věci naše dě
CI11I. A k to~nu. pr~v? V; Mti neposlaU, zápis ze sme na .
dictví nálditě ochrániti a zastávati což nám po 'několiten sklel? ukazatl mel~, aekoh u V. Mli lo, že my původ:
I.~ e ?e
' II !laSIc
,. II zae
'" I ostech a tístním ' ohlašování k tomu to
e~.:'é nejsme a I:ám jakozto dr~itelůlll, abychom, jak to
.?d
V.
Mti
zle vykládáno bejti nemůže _. Aet.
Jlste
dlzíme, ukazovatI pOVlll111 byb, ze nenáldÍ, zádného místa
1. J~111 I. J 6 10. Kundrat ]'uqhalter, Pavel oul:edlník mince
l)a111el sekretál- a Jil'í!e, bratN dastní a nedílní Škrélové
"') Viz v pHcině toho sporu vyobrazení na pl'floze č. 2.
Sotnol'ští z Závol-ic.

pn

C.

J. Na

lIa11lěstí (proti ulici lvle1antrychově).

169. 1610, v červenci. Archiv mistodrji. P. 113/11.
Nejjasnější, nejnepřemoženější, velikonwený Rímský císaři
atd. Na V. C. M. z nevyhnutedlné potřeby phnuceni sme
I' poníženosti vznášeti, kleraj< zdědivše. my po rodičích
našich od léta etc. 87 dům Smerhov ·l-ecený vedle domu
radního v Starém M., Pro lezící se vším příslušenstvím
k němu nálezejícím a jsouce I' ddení a užívání, jak pl'cd
týmz casem rodičové naši a od téhož času my až posavad
jednoho sklepu suchého I' témž domě v prostl:ed jinýho
téhoz dOlllol'ního stavení ležícího a od domu radního odezděnýho a oddělenýho, pro to samé, ž,/ z téhož sklepu
od slarodávna platu ročního k obci po 18 k. m. se dávalo,
kterejz však zouplna až do jminulého SI'. JiH vyplnil'8i,
pan purklllistr a rada téhož města nám ten sklep pod
zámyslem obecní potřeby z něčího ponuknutí beze všeho
právního vyslyšení, rozsouzení jej odnímati a svým právem
se v něj uvázati chtějí, proti čemuz naše ohlašování. ku
právnímu vyslyšení až i na V.· C. M. vznášení se odvoládní pl:i nich nám nic postačiti nechce, nýbrž obáváme
se, aby na nás bezprávně neuspíšili a toho sklepu svým
právem k našeho dědictví i k mnohemunáctému vydržení
let škodě se neujali, tudy nás snad k ňákému se toho
zase ph nich mnohá léta dosuzování, k outratám, meškáním i zaneprázdněním pHcinu dáti chtíc. Jakož pak,
kterak ty věci strany tékož sklepu mezi námi teď
zašly\ jaké jsme ohlášení a ku poHdnému prál'l1ímu
V) slyšení odvolávání činily, s Uml, jsmc se také zase
od nich potkali, jak l:ád a právo ph nich v té pHcině svůj prltChocl jmá, příležitě pro snadší tam vyrozumění V. C. Mti pHpis poddaně pl:ikládáme . . . (Podepsáni 'litéz).
170. 1610, 19. července. Archiv místodd. 16.
Ncjjasnější atd. Jakoz na V. M. dnův pojminulich sme
vznášeli, kterak pan purkmistr a rada Starého l\L Pl'.
i na místě vší obce pod pne neslich~tllým tytulem svim
právem nám sklep suchej v domě Smerhovským Idící
a pl'es pamět lidskou a jich všech od držitelltv téhoz
domu, jak nai;cho, tak i po smrti jeho ode mně Jil'íka
v'držení a uzívání zůstávající odnfmati a nás o naše
dědictví bezprávně pl:ipraviti chtějí, pE V. C. Mti ochrany
a retuňku poddaně vyhledávajíce. Kterážto naše supplikací
ze týmž pánum Pražanlull k spravedlivému opatl:ení odeslána jest, l.praveni jsme. Z kteréhozto dekretu pánům,
Pražanum uciněnýho V. C. Mti ponížcně děkujeme,
však pH tOlll V. C. Mti naši další potl-ebu pokorně a ponízeně pl'celtiášeti pomíjeti nemltžeme, ze toho podle pl:edesle od riánltV Prazan k nám uciněnich prohlášení a na
konec oznámení, kdyz naše ohlašování se k V. C. Mti a
l-ád a právo odvolávání nic nepostacilo; obáváme, aby
oni pod tím k spraVedlivému té věci opatření jim učině
ného poručení sebe samy, praYÍce svou věc spravedlivou
bejti a práva svého, jsouce stranou, užívati a tudy i soudcové naši bejti chtíc, neopatrovali a nám toho sklepu,
na svý oul:ady se bezpecíc, k lomu toho nepovědomí
snadno namluviti mohouce, proti nám čtyrem osobám
pl:edcasn}; pi:edsevzetí y skutek neuvedli a ten sklep nám
neodňali a tudy k dlouhým zaneprázdněním, outratálll,
škodám nepi:ivozovali. Toho všeho se obávajíce, abychom
od nich pltvodem několika málo osob škodlivých obecních
hospodáři'tv (pro jichžto poctltv pl:ijímání pl:ed některim
málo rokem já puchalter vedle jiných z vyšších pánův
stavův též za jednoho komisaře od V. C. Mti nal'ízen, ted
pak posléze od obce k tomu deputýrován a dozádán
jsem) uspíšeni ncbyli, poněvadž žádné ohlašování, ku
právům se volaní u nich nám postaciti nechce, k V. C. Mti
se dálejí utíkáme, poníženě a poddaně prosíme, že V. C. M.

1. Na

lIalllěstí (protI

ulici l\1:elantrycltově).

o to komisaře své naříditi, nás proti jich předsevzetí
ochrániti - poruciti ráčí. (Podepsaní titéž.)

171. 1610, 21.

července.

Archiv mislodrž. I; 123/11.

~ejjasnější

etc.
Jaké sou V. C. Mti bratří Skrétové
S. z Z. suplikací v příčině ňákého odnímání od nás a
starších našich obecních i na místě vší obce dílu sklepu
k domu radnímu a obci této vlastně náležcjScího, kterejz
oni za svuj, vlastní, dědičný a k domu jich Smerhovskému
náležející býti pokládají, podali, žádajíce v té věci V. C. M.
za nal'ízení proti nám ňáké mimo pol:ad práva a snešení
sněmovní zvláštní kommisí, tomu sme z též i z pl'edešlé
jejich supli~ad nám k spravedlivému opatření z kancelář-c
V. C. Mti Ceské dvorské odeslané dokonale vyrozuměli.
I - nikda sme od osob našich na tom nebyli, abychom
koho proti povinnostem našim od V. C Mti na nás do
vůle boží a V. C. Mti vloženým od práva a spravedlivosti
jeho zoumyslna a nenáležitě odtiskovati a, komu co náleŽÍ, v to sc mimo řád a právo, jakž tím při V. C. Mti v spisích jich stíháni a ohouzeni sme, vkládati měli.
V kteréžto pl'fčině nevyhledávajíce my žádného svého
vlastního zisku aniž také šetříce jakého obzvláštního proti
nim záští, majíce na povinnost naši ph zvelebování obecného dobrého náležitou pamět, uptavši se dostate~ně toho,
že by tíž bratH Skrétové k výš psanému domu Smerhovskémudíl sklepu obecného od domu radního' pl'íční zdí
odděleného po pann otci jich v držení a užívání dosavád
zustávali a z toho jistý plat roční k obci této, totiž osm
k. m. odvozovali a vynašedše toho bezelstnou potřebu
k platnosti a ku pohodlí obecnímu pro slllad soli V. C. Mti
Gmundské a prostiené, kterťÍŽ se po Í'ece Vltavě vedle
privilegií - ds. Ferdinanda - a Maxmiliána - k užitku
obecnímu nám toliko Staroměstským samým dodávati má,
týž díl sklepu 11 solllici naší pNlditi bejti, procež jakým
by právem I' pOÍ'ádné posses~f iusto titulo et bona fide
téhož dílu sklepu oni bratH Skrétové po panu otci jich
zůstávati měli a zůstávali, toho sme nikdcž, aby jakým
pořádným zápisem, jenž by se pH právě našem mimo
vejš psaný pl,?t rocní" ktcrýž tepné asi od I. 1575 od
někdy Jana Skrély Sotnovského z Závol'-ic, otce jich,
z užívání téhož dílu sklepu jíti a mimo pi:edešlé dditele
toho domu placen býti se zacal, nepominuli sme týchz
spolubrall'í pl-cd sebe a starší z obce do plné rady
v středu po památce nyní minulé sv. Víta povolati a
jim to vše, což se nadpisuje v známost z práva a povinnosti naší uvésti a je v tom pHtelsky napomenouti,
pokudž by jaké pOI'ádné zápisy, postoupění neb zvláštní
vejsadu na dědicné držení a užívání téhož dílu sklepu
meli, to aby nám k vyrozumění a spravedlivému té včei
povážení pi:ednesli a podali, nejsouce na jiném, než jednoho každého ph právě a spravedlnosti náležité a pl'íslušející zltstal'iti, jináče pak, pokudž by toho nic nebylo,
že bychom k takové důležité obecní potřebě týž sklcp
~brátiti a je z toho platu rocního propustiti chtěli.
Ze pak po jistém odkladu v tom sc prohlásili, že žádných
takových zápisuv a pruvodův nemají, potahujíce se toliko
na samou praescripcí a dlouhým casem possessí a užívání
toho a my ze bychom původové proti nim v té příčině
býti a spravedlivost naší též prokazovati po\'inni byli.
Kdež my šetl'íce toho, klerak práva království tohoto
patrně to vyměl:ují, že, gruntové a všelijací nemohovité
městští statkové jinde se odevzdávati nemohou, než ve
ctyrech uhlích před právem a pNsežn};mi téhož města,
k kterélllUz takoví gruntové příslušejí a to ex causa
praeseriptionis et usucapionis a let městských pokojného
a pořádného vydržení, kterážto praescriptione odjinud než
od actum zápisu buď prodajného aneb posloupného v který-
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1. Na IIdll/ěstí (proti ulici MeJantrychově).

Í. Na lIdlllěslí (proti ulici Melantryehové).

1. Na

koliv městský grunt a statek vkročení počítati se má
Pro sklep při domě jich Šmerhof řečeném vedle rathouzu
neho jinačcjí, keloz by koliv čeho toho a jaké spravedliležícím, jejž jsou po pl:edeích svých zdědili a jeho v povosti sine iusto titulo et lide bona v držení nepohidné,
i:ádnél11 ch'zenÍ a uZívání zustávali, i s tíIn, co v něm bylo,
nemoha toho provésti, ze pořádnč to buď prodaj em, dúodníti, dvél'e, kteréž jsou z léhož domu do něho byly,
ním, pol'ádným odkázáním aneb postoupením aneb vedle
zazdíti a jinam, totiz do rathouzu, obrátiti měli, ].111. C.
rozsudku spravedlivého pi'ivlaslněním yešel, tehdy takovému
v tom za milostivé a spravedlivé opatl'ení ponízeně prokaždému, jakožto malc tidei possessori, vydrzení let nic
síco. Kdež chtíc J. 111. C., aby tomu poněvadž oni Pražané
neprospívá a takových statkuv sobě nezděduje, jakZ právo
Staroměstští v zprávě, své, že jim tcjz sklep náleZÍ, doměstské pod lit. F 21, 24, 26, 27, 28, II 20, G 18, 46,
kládají a pl'ed ni'ilÍ Skréty se k němu právo a spraved§ 1. to v sobě šíře zdržuje a zayírá a loho laké jistí a
livost jmÍli pravÍ, vyrozumění i také bez zanoprázdnění
spravedliví rozsudkové domácího i vrchního práva _
právního spomozeno býti mohlo, rácí v té věci za komistvrzují. A pro tož z nadepsaných - pl'fčin nemohši ,"edIc
saře své císal-ské urozené Hanyvalda z vValdštejna na
dobrého svědomí našeho a povinno.tí našich v pHHostiném, Hormanseyfě, radu svou a nej\'. minomistra krá'
cině této pNležitosti obecní pominouti, vcdle zustání a
lovství Českého, KryMofa Haranta z Po lžic a Bezdruzic
uvážcnÍ i jim oznámení jistého, poznávajíc toho pHeinu
na Pecce, komorníka s\'čho, statecného \ oldhcha GerStorfa
platnou a bezelstnou k obecnímu skladu soli nastávati,
z Gerštorfu pa Mackově, též radu svou a prokuratora
poručili sme právu a oul'edlníkůrn nad duchody obce této
I' království Ceském, a pootivé Danielo Kocha z Kolhurku,
toho sklepu se ujíti. - A tak neuznávajíce my i na místč
vejběrčího posudního v městech Pražských, a Jana ~laJ'yji
obce této jaké dulcžité }Jotl'eby toho býti, abychom jaké
Ptilipi, paumistra na hradě Pražském, a Vojtěcha Koutkommissí pod spravedliyým opatl'ením té věci vykonaného
ského z Jenštejna nai'izovati, jim ty všeoky spisy, co
žádati a tím V. C. M. zbytečně proti l'ádu a právu zanáse tak mezi nimi pro~lo, odsílati a pi'i tom milostivě pošeti a zaneprázdňovati měli, toho všeho pi'i pol'adu práva,
rouceti, aby se o jistý cas, co nejprv možno, snesli a dak kterémuž příslušíme a vYluěřcní zNzení zemského, podouce týmž stranám věděti, tll věc bedlivě spatl:ili, také
kuclž nám oe toho právně a náležitě od nich bratl'í hlezprávu od lidí o té věci vzali, pokudž možné porovnali;
díno bude, zustavujeme. - Dalum v stl'edu po Rozeslání
pakli by jich s!Jokojiti nemohli, tehdy J. Mti C. o tom,
sv'. ap. 1. oc desátého. V. C. ]'vlli poslušní poddaní purkkdo kamu scesten jest, zprávu a relací svou do kancolái:o
mistr, konšelé, starší obecní i na místě vší obce StaJ".
J. Mti C. s navráconím zase týchž spisu ucinili - . Decretllm
M. Pro
Pragae 26. Julii anno 1610.
172. 1610, 24. července. Arcltiv mis/održ. P 123(11.
Arc!riv 1Ilístodrž. P 123(11. V. M.
174. 1610.
Nejjasnější etc. Jakož V. C. M. na naše ponížené
urození páni, páni urození a stateční rytíN i · slovutné a
vznešení ráeila jest se k tomu milostivě nakloniti, nás
mnohovzáetné poctÍl:osti od nal'ízení komisal'i, páni
v svou eísal'skou a královskou ochranu pl'ijíti a pánum
nám laskavě přízniví a páni pl'átelé naši zvláště milí. Tak
Pražanum Star. M. dno pondělpího i outerního vyslaným
jakož od J. Mti C. na vznešení naše ponízené rái,íte ~01ui
jich do V. C Mti kancelái'o Ceské dvorské vypraveným
sai:i nařízení bejti v pl'ícině sklepli suchého v domě SmerRoručiti dáti, aby n,ím y uZívání sklepu našcho v domě
hovském ležícího a od pánflv purgkmistra a rady - odSmerhovském leZíeího, od domu radního zdí odděleného,
Ilatého, pro lepŠÍ vyrozumění a vyhledání naší pouhé
žádné pl'ekážky nocinili a joj, jakž so v tom prohlásili,
spra\'edlnosti a toho skrze relací zase J. Mti C. přednešení,
neodjímali, nýbrž jmenujíc z strany své komisaře, do vy_
nemohli jsme pominoutÍ naši spravedlnost, klei'ouž v tom
řízení komisí a resolucí V. C. IIIti cekali, V. C. ilIti ve vší
sklepu máme, pokudž mohlo nejkratčejí bejti v spis uvésti
nejhlubší pokoi:e notajíme, ze neohlídajíc se oni na též
s služebno'l a přátelskou zádostí a prosbou, ze to od I"ís
jim jménem V. C. Mti ucinEmé porucení, dnes ranním
pl:ijíti, vl' své laskavé uvážení níti rácíte - . (Podcpsáni
jitrem do téhož s)depu u velikém poclu se prolomiti a
bratří Skrétové.)
dvél:e z domu Smerhovského do něho od starodávna
Právo a spravedlnost naši k tomll odlhtému sklepu
jdoucí zazdíti a i toho, co v něm mého jest, se ujíti dali.
ukazlljem tím:
V čemž když sou jejich ouředníci a ryehlál: s jinými od
1. Oddělení zvláštní zdí počna od štítu skrze krovy
nich k tomu nařízenými, z cího poručení to ci ní, dotazoaž na klenutí toho sklepu a téhož sklopu též obzvláMní
váni byli, tehdy že to z poručení pana purkmistra a jiných
zdí od rathouzu oddělení.
pánuv ciní, nám za odpovcd dali. Pl'es to pak přese
2. Rovná a jednostejná zeď zevnitl' do dvora od
všecko, když po našem toho na Y. C. Mti pány rady a
svrchu až ctole., jedrlOstejné obmítání, rejsování a kavr;nco
]. Mti nejv. úi'edníky a soudce zemské oustní vznešení po
do domu Smerhova.
jejich oul'edním služebníku již po tl'etí inhibicí vzkázána
3. Voken ze sklepu zazdění a ch,éře do něho z Šmerbyla, všecko žádné platnosti u nich neneslo, nýbd v zaho va svobodné.
čatém svém díle v témž sklepě pl:edse tn'ali, a hncd
4. Pavla"i a krakštejna do té zdi vezdění, čehož
i přístupu ke dveHllll sklepovým brávali, kteréžto pl'edsežádnej soused jeden druhémn do své zdi netrpí.
vzolí jejich na nic jiného se nel"ztahuje, nežli že by chtěli,
5. Stavení nad týmž sklepem, totiž dvě světnioe,
abychom se s ními dlouhý čas o ten sklep na svuj groš
sklep líhací a krovy a pod sklepem podzemní sklepové
souditi a oni duchodem obecním, kteréž beztoho z vět
ohzvláštně pak základ a gruntové toho všeho stavení. To
šího dílu na bezpotl'obné I"ěci k voliké škodě obce vynajsoll přední a podslatnf duvodové, že týž skl~p, jsa v pro. kládali a snad ještě [by] yynakládati chtěli, nás pl'emastřed toho stavení, k Smerhovu náleží. Nebo k,drby nehali . . . (Podepsaní titéz Skrétové.)
náležel, nemohli by a práva neměli drlitelové Smerhova
173. 1610,26. červepce. Arclliv místodrž. P 123/10.
na sklepě nahol-e dáti tak veliké stavění stavěti,okna
Vznesli jsou na J. ll'lti Rímského císal'e a Uherského,
Českého etc. krále - poctiví Kundrát puchalter, 'pavel na dvur jako i dvéřo dělati 'I naproti tomu vnitř po straně
k rathouzským. gruntum d\'éře i okna zadělávati _.
oul'edník mince, Dani~l sekretář). Mti C. I' komoře Ceské
6. Nad to nade všeckno pořádné, pokojné bezo
a Jiřík, bratH vlastní Skrétové Sotnovští z Závořic, oznavšcho nal'íkání a pl'ekážky přes pamět lidskou, rodiču v
mujíc, že by jim poctiví purgm.str a konšelé St ar. M.
i předktlV našich vydržení a nZÍv,lIlÍ.

zo

llrí/llěstí

(proti ulici

J. Na J/dlllěslí(proti uÚci Melantrychově).

Melantrychově).

7. Item Jan Šmerhovský dfml ten sc vším příslu~el:1"11 t',k J' akž toho sám v držení byl, prodal, zapls
v,
I á' v . t 'v
sl v , ,
v knihách ucinil (r. 1488), z cehoz se nac 1,~.Z1" ~e I ) z
I lep a též stavení k tomu nálcželo, a on pn zaplsu toho
snevymínil;
{
,
v d I á
., Í za'pi s ové to
týmž zpusobcm I. pre
CI, zeJ'c
ukazují.
8. Žádných zápisuv ani živých svědkflV o t~n~, že by
kdy toho sklepu obec měla uZív~ti, :lál~l, v k~yz J~me se
mľ to odvolávali, ukázati nemohh, ny?rz ze. z~dnyho z~•
plSU
HeinaJ' Í, kteréhož dosti dlouho v svych kmhach.. hledah,
,.
nám sou se v tom pronesli, načd ab)' chom my, Jl~ zapls
svych Jakého
á I· to l'míti chtěli. Ale kdo po predcích
u 1c, za I,
.
, d él
á'
dědictví nápadem v pol'ádné držení vejde, zn n lO z, plSU
na to nepotřebuje.
.
.
9. Předkové jich, kteříž toho oddělení po;ědonll by}:~
tomu místo dávali a na to n~{dy, ne~astupovvah, ,ale ktenz
ničehož povědomi nejsou, neklerí pred nekt~~ym ro~:n~
odjinud a jiní nedávno sc sem dostali, na ne}a~é b','zn,~
,
v d sebe to berou Nebo na takové vecI nenaleZl
zpravy pre
.·v
v '"
,o , t t
d'
svých se sousedflV, tak Jakz to r:e~sen z panm. y o ~u
,.
'1'
t
'tl'
ale
\'
knihách
hledal!.
Ze
pak
v
kmhách
cml I, pa,
v.
v d
k mc
by nenašli a žádného zápisu jim svědclcího pre r~ a?l.a
nenÍ,nemiiže tehdy tu nJco a jaké s'pravedlno~b bltJ.
Naproti tomu držitelové Smerhol"a zápIs. nep~~'useneJ ~
Pl'ed mnoha lety v SvOl~ moc ~.:ávnÍ vešl:J, t~tJz koupen~
téhož domu se vším Jeho pnslušenstvlm, Jaké tehdáz
bylo. mají.
10. Prve nic o to nel'íkali a bez toho sklepu dobře
mohli býti a bylí.
11. Kvitovali ne z. toho sklepu odňatého, v st~ve.n~
domu Šmerhovského leZícího, neZli ze sklepu P?d svetmc~
desíti soudcuv, kteréhož prvé a~ p~savad sta I1u bcz našI
la
k sami nepI'ekážky vždycky vrzem
d v , b
y I a JSou
a
vědí, čeho se ujíti měli.
,
..
i 12. Platf1l' mnoho z domuv, zahrad, o luk, roh~ ':1111C
k celnici ano i jinam Z pozemských statkuv ;y~háZl, Jako
i ze sklepf1l' v soukenných kot:Ích. platove ~:~~u, ano
i berně z domuv všech se plah, \'Šak tou pUC1110U na
grunty se sahati nemuže, nežli p~'o neplnení pla:u.
13. Aby to do času a do vule pana purgnustra lod
plat najato bylo, aneb že jest to kdy ~ .rathouzu vn~l.ezelo,
podle ceho by mohli to, kdyby chtel\ vypo.vechb, ~.,se
toho ujíti ničimž se toho neukáže. J akoz pak I nym za;lného plat~, prve ndli se toho ujali, pol'ádně nevypoveděli a vypověditi nenwhli.
" v
o,
14. Sklepové podzemní to ukaZUJI, ze ICII dl/m p~ v~
uežli ral1/oltz postaven byl a že svršek ostatní nad mml
také k Smerhovu náležel.
15. Aby se k obci ncb k rat~lOllzll skl~p směl kdy
uUvati toho se neukazuje, ale k Smer~lOvu ze se uUyal,
samé knihy jejich y té příčinč patrn}' Jsou.
.
16. Že to s rathouzem tak spoJeno, to llle novéh?
není k tomu podobných pl'fkladfl mnoho, ano do kvos~~lt~
své ~včtničky a vokna lnnozÍ nlív~jí i .v tvOll\. cl..oule ~/n):
stavení smícháno jest s rathouzskym, Jakz oClty spall em
ukazuje.
,
á
17. Na: Tábol'e do mazhouzu rathOllzskeho m, pan
Karel Přehol'ovský dveře, kteréž když ncd.ávníeh .let zavříti dali na poručcní J. lvlli C. zase otevříti museh a posa"ad y ;noci souseda zustávaJí, mimo to soused rathouzu
mú j eden sklep podzemní pod rathouzem.
18.-21. (Bezvýznamné.)
.
22. V pavlači vylesání léta 1542 ukaZUJe, že jiz ten
sklep k .Smerhovll n,í!cžcl.
23. (Bezyýznamné).
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24. Páni Pražané koupili pro dfun radní dfuu s dvorem někdy Wolfa ~ Kam~nc~ m,ě,št~?í?a ,~r:, s platy ~y
nějšími i budoucínu - , Jakz. pnle~,c,. pnpls ukaZUJe.
Z kteréhožlo výpisu Ratrné Jest, ze JS,ou k tOl;1ll dO,n:~~.
kterej vedle domu Sm:rh~vs~{él~o lezel,. 1~:le~ ~y.m JIZ
rathouz jest, ňáeJ platoye naleze li ~ mezI JlIlyml, I ten,
kterejž z domu Smerhovského vk ObCl f?sayad dáyan b1,l!
od kteréhožto ab)', kdyby chteh upusbtl. a ~e gruntu ,U)ltl
k svému držení obrátiti mohli, ten zápiS zádné zmlllky
O tom nečiní.
25. Mimo to vejšejí páni Pražané další dflYod svého
práva k tomu sklepu sobě pokládají tento, ze ten plat
teprve od pana otce našeho vycház,di j e~t za~~l, skrze t,~.
toho dotáhnouti chtíoe, jako by predešh dfZ1te!~vé t~,:
sklep v držení a uzívání neměli, coz nám .n.emuze ne~l~
s podivením přicházeti, že páni Pražané na. Jaké vpa.n~~tJ
kněh svých chtějí svou věc zakládab, nebo Jest vec I Jim
i jiným známá že věci, kteréž před 4 neb 5 lety k vyl'Ízení svému ~řicházely a sc1~ovány bi:i měli, ,:cdyž toho
potřeba obecní byla, n.~jíti, Je ~e.mohh. Kt,;ry~t~ punkl
kdyby od nás měl rozšlrovan by tl a na ,dalšl V~I se tá~~
nouti, všeehněm by se nelíbilo. A také ze pametJ nemaJl~
b pl'ed p. otcem naším ten plat kdy vycházel, nem
a y že jsou na onen cas
v
, . ra d'
, d'
obce
divu
pam
m a p~~
~ll. z

z

osoby ušet1'ovali a mnohý věci sobě promlJell I odpouštěli. Čehož jest důvod tento, že mnol~onásob.ní platy,
totižto sněmovní kontribucí, berně a dane J. ~tI C. náležející páni radní, a komu pl'ejí, neodyozovah a posavad
neodvozují.
26. Odkud by pak ten plat pocházeti měl, pamět
Vl 10 s1y'cllall'
naše snáší, že jsme to o d P'. o t ce .n.ase
",. ' zVe se
v
u 'olil každý rok 8 k. k ObCl platitI za tou pnclllou, ze
j;st mohl času zimního v cas. zapověděný vína" pl'espolní
mladá do svého domu skládati, a na to
dvér~ do ~?!:~
sklepu, tak aby sudové yčtší tam v"cház~tl v~?hh, rOzsl1:~h
dal an pamětníci jsou, ze toho casu sllneJslho handll1e
y ~iních v mčsteoh Pražských nebylo.
27. Paní máteř pak naše po smrti rana otce n~š~ho
ten plat jest c1áleji odvozovati se specovala, kdyz Jest
víno po něm poz&stalé odbyla,. a ab~ zápis na ten pla~
I á á hyl toho při lÍřadu šeshpanskym vyhledávala, kte
II C Ze II
,
.
/""
b~ .
š l " : drejžto nemohši vyhledánv.am uk~zan ytl, v, a c ,na ;ne
kládání a žádost p. Vavrlllce Brekovce ~ p. Vacla\ a de
Clil'O strejcuv našich, pro obecní dobré Jest odevzdáván.
Aby ten sklep suchý před lety soukenické kotce
b 'ti měl tomu na odpor čelí patrná fundací rat~lOuzu,
nil tato slova napsána stojí: Praeterea hutlae hgnea~
pannicidarum non debent per quempiam in. futur~m, ~'
concremabundus vcl putredine eonsumentur, altlUs aedlficar~~
sed in ea altitudine, sicut stant, totiž vedle toho ~e,~naJI
budky dřel"ěnný postl'ihacuv od žádného na b:,d~~el casy,
buď že znovu postaveny aneb sešlý budou, veJšeJl staY~n~
Z které 'to fundaCÍ nenachází se to, aby JacI
b 'tO yI
.
. .
Vl I t '
sklepové klenutí aneb tcn sklep lil se~e~e n:e co ~~
soukenickými míněl~ biti, ale spíše rozumetl J,;st, z~: tehda:
ty boudky postl'ihacllv okolo ratho~~u n~ dll~ ~l evěnny
neb kamenný byly, kdeZ nyní solnarky sul a J1111 o~ch~d~
níci pod hodinami a z druhé strany y rynku svl' veel
prodávají.
29. Nicméně však pokudž v tOIll sklepě kotce s,?ukennický byly, tehdy jest podze~í ,n.áš sklep y tech
v. II dr"I"'čJ'í nežli hořeJ'ší stavem by tl musel a tak nám
mel,úc
.
.
v
,o
'o
b'l"
ten argument k vělsí platno;tl nez panum Praza~um ;J ,I
111á \'šak J'aky' J'sou se v tech gruntech prom cny dal)!
,..
lVb
'
ám
o tom my J'isté vědomosti nemáme, ec
y nam p

tr

;8.

,.r

4*
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I. Na lIall/ěstí (proti ulici Melantrychově).

I. Na IIdlJlěsli (proti ulici Melantrychově).

Pražané vystavili toho, klcrcj by od těch časů to pamaodnětí a obvinění jsou, aby nám napřed týž sklep i spraloval. Nýbrž k víl'e podobné jcst, že tak, jakož ti domové
vcdlnost svou ukázali. Načež od Pražan toho doloženo.
předešle osobám přivátním náleZcI i a dum k rathouzu od
že o žádné inhibicí nevědí a ač jest něco toho p. Pavcl
nějakého Wolfa z Kamenc 1. 1338 koupen byl, že kouMichna z Va cin ov a jim o tom,.oznamoval, však to že jest
pením domu pro rathouz od těch ncb jiných 'předkův
se stalo po skulku. Alc bratří S. vždy na svém stáli, že jesl
jich ti sklcpové vystavcni byli a to pro valní handle a
jim inhibic( učiněna, načcž páni Pražané vystoupcn! žádali.
Icžáky z cizích krajin, kteříž v těch místech, jakožto pl'edA po vystoupení znovu své předešlé obrany oznámcné před
ních města tohoto, sklady své měli. Podle čehož ten dů.
stírali a toho učiniti se zbraňovali pravě, žej§ouce obžalováni,
vod pánův Pražan, an se prej jedno klenutí s druhým
původ~vé býti nemohou. Než aby bratří S. ukázali přístup,
srovnává a proto že by k rathouzu náš sklcp pHnáležcti
kudy JSou do téhož sklepu chodívali oni také že staroměl" podstaty žádné nemá, poněvadž z toho patrné jcst,
dávní cestou sklep ten potom vykázati chtějí. Protož ač
že Smerhov dříve byl neZli rathouz a ty sklepy podzemní
jest .sc pl'edešle ode mne Hannybala z Waldštcjna na
i svrchní k němu náležeti musely a od držitelův toho
místě nás všech komisal'ův pánům Pražanum St. M. jmé.
domu pokojně užívány byly. Však posito casu, žc tu přcd
nem V. C. Mti napomcnutí stalo, aby ty dvéře, ktcrýmiž
léty kotcc byly, jaká z toho pochází consequentia bcz
jest se do téhož sklepu ze dvora jich bratl'í~. chodilo,
jistého zápisu, ktercjž pravidlem dominii et iuris possesodhraditi dali, tou ab"chom tam, kudyž jcst předešle do
sorii býti má? Nebo tím zpusobem měli by se potahovati
něho chozeno bylo, vjíti, týž sklep spatřiti a tomu vyrozna některé statky podzemský, na minci, na dům IGenový,
uměti mohli, ale že jsou tíž Pražané v tom se tak nezakdež prve váha byla, na dům u l\Iěnů, na jiný dum proti
ch?vali a těch dveří odhraditi ncdali a dáti nechJěli, nýbrž
rathouzu, kdež ungelt byl a jiné před léty k obci nálctohko . na svém ncustupně, aby oni bratl'i S. pNstup,
žející stavení. Sll-ad by po letech podobným právem svým
kudy Jest se do toho sklepu chodívalo, vykázali, stáli,
na jiný pokoje Smerhovský nad tím sklepem, o nějž či
tam jsme vejíti ncmohli. Pročež abycJlOm tomu, oč činiti
niti jcst, se potahovati a příčinu sobě, že pH oknách
jest, vyrozuměti mohli, jim bratřím S. jsme toho podali,
světnice žeh,zný okenice nápodobný rathouzským při poaby oni nám spravcdlivost svou a právo své, jaké k témuž
kojích blíž Smerhova ležících podnes jsou, vzíti směli.
sklepu mají, i také kudy jest prve k němu přístup a do
30.-31. (Bezvýznamné.)
něho vchod býval, ukázali.
175. 1610. Archiv 1IIistodrž. P. 123/11. NejKteřížto bratl'i Š. jsou nám pl'edně tu zprávu dali,
jasnější etc. - králi ctc. Vjaké 'příčině jsou se k V. C. Mti
ukázavše nám světnici, v kteréž jsmc seděli, z níž okna
- páni - bratří vlastní Skrétové - skrze tři rozdflné
do domu souseda jich, kdež slove >v stodolc<, jsou a
suplikací své utckli - a co jsou V. C. Mti - páni pur!ez jedné. strany světnici a kuchyni a z druhé strany sklípck,
mistr a konšelé - Stal'. M. Pl'. za odpověd dali, podle
pravě, ze týž sklep suchej, ktcrýž jsoll oni Pražané jim
čehož jaká od V. C. Mti na nás kommissí - vložena jest,
odňali, pod těmi tl'mi pokoji IcZí a pod týml sklepcm
- tomu všemu sme - porozuměli. A V. C. Mti poddaně
suchým že ještě tři sklcpové pod zemí jsou, z nichž tl'ctí
tajiti nemůžeme, žc jsme sc vedle milostivého poručení
ještě dál ncž tento suchej, až pod rathouzské stavení 20
V. C. Mti a nal'ízené kommisí někte1'f z nás (poněvadž j>me
lokct lezí a tak že sklepové pod emní jsou gruntem toho
tehdáž, když nám táž kommisí V. C. M. dodána jest
štoku. Tcn pak suchej sklep že leží nad těmi podzcmními
všickni doma nebyli) do domu jich bratří Škrétův, Šmer~
a nad ním teprvé ty pokoje a komora, v nichž se bydlí.
hov řečeného, v outerý po "'.Jakubu najíti dali a uvedše
Odtud ven vyjdoucc na mazhauz pl'cd světnicí, uhnuli
stranám takovou kommisí v známost, k vyl'ízení jí den
se s námi k pravé straně kuchyně, ukázali nám obzvláštní
v pátek tchdaž nejprvé příští jmenovali a potom sobě
zeď, pocna od štítu skrze krovy až na klenutí toho sklepli,
toho až do dne sobotního odložili, však pH tom v outerý
kterýz dělí štok na dVIl!' od domll rathouzního. KteráZto
pánům Pražanům po vyslaných jejich vzkázali, poněvadž
zcď od svrchu až dolu má jednostejné obmítání. rejsování
se tu odnětí sklepu a zazdění dvel'í, kudy jcst se do
i kavHncc do domu SUi.erhova a z té zdi pavlač na dvůr,
něho chodilo, dotejče, aby ty dvéře zase ohraditi dali,
na níž vytesáno: Jan Smcrhovský léta 1542. Kterollžto
tak abychom tudy do něho volně jíti mohli, jménem
pavlačí jsoll zazděny okna, ktcréž z rathouzu do loho
V. C. Mti napomenutí učinili. V sobotu pak pominulou
domu šly, dole pak pod touž pavlačí ukázali nám krakdavše se opět zase do téhož dom'u najíti, tu jsmc jednu
i\tcjny do té zdi vsalené a dvél'e opodál od kouta z pravé
i druhou stranu před sebe povolali a jim milostivou víUf
strany'do dvoru proti dvéřum domovým, kterýmiž jest se
V. C. Mti ku paměti přivedše na to nastoupili, aby nám
do téhož sklepu chodívalo, ktcréž nyní od pánův Pražan
týž sklep ukázán byl, tak abychom jej očitě spatHti, od
v nově zazděny jsou a nimi se více choditi nemůžc. Pl'cd
lidí zprávu vzíti a tak milostivé vůli V. C. M. zadosti uči
kterýmžto sklcpcm jcst vcliká ml'ížc dl'evěnná kterouž sc
niti mohli. A ačkoliv jest od Prahn Stal'. M. Pr. oznásvětlo do sklepu podzemního pod týmž sklcp'cm ležícího
meno, že jsou se k též komisí povolně najíti dali a žc
vede. A lu vedle téhoz sklepu k pravé straně vcdli nás
rádi slyšeti chtějí, co bratří Škrétové, poněvadž původové
do podzemního sklcpu, kteriž' na trý rozdělen jcst pl'iční
žaloby jsou, proti nim za stížnost pokládají, však bratl'í Š.
zdí jednostejným dílem dělanou, tou, aby tl'i sklepy byly.
2známi!i. ~e původové jsou Pražané a sklepu jich se ujali,
Ktel'ížlo sklcpové leží pod tím sklepem a jakž nahol'e
ze pOVlIlD.l budou svý právo, kteréž k témuž skl cpu mají,
dotccného ještě dále než tcn suchý sklep az pod rathouzské
u~~zati a před námi sc toho, proč sou se ho ujali, sprastavení 20 loket. Jest ještě jiné stavení vc dvoře k levé
Prazané pak vždy na svém stáli, ze jsou oni
straně pH samém rathouzu, kteréž také bratl-ím Škrétum
zádné komisí nežádali, nýbrž sc na pořad práva kdo jc
náleží, k Icvé straně ležící, o které, žádného sporu nenÍ.
z čeho viniti chce, odvolávají. Ale bratl'í S. oznámili, že
Z téhož pak domu Smerhova \'edeni jsmc byli do
jest jim dvoje inhibicí učiněná, aby se ho neujímali.
K čemuž od jedné i druhé strany mnoho mluveno b)'lo . rathouz~ pod světnici desíti soud cu a tu jest nán; od
bratN Skrétův ukázána zcď phční, kteráž dělila len sklep
až i pota~ náš na to šel: Poněvadž se zpráva dává ž~
pánuv Staroměstských, ktcrážto zeď že od pánův Pražan
jest se jim dvoje inhibicí stala, aby se toho sklepu' nev nově zbol'ena jest, a že jest v nich žádných dvel'í pne ani
ujímali, a oJ.1i ~e pak jeho předce ujali a tak původov~
vchodu ze sklepu jich do toho sklepu odňatého nebylo, z oboj

':ltJ.

J. N(/ IIdlllhlí (proti ulici

MelantrychOl'ě).

strany o tom zprávu dávali, dokládajc toho, jak tito oba
dva sklepové dlouzí jsou, že také tak ti podzemní dlouzí
jsou. A ponfndž grunt sklcpuv podzemních j~st vlas~ní
grunt bratH Skrétuv a o, to ~áclného .~poru n?11I, n~d.tllll
pak suchým sklepem n~kol~k pokOJi!: a.,011l kdyz J~o~
toho sklcpu vždyckny uzívalI, tehdy zc ~Im spravcdhv~
náldí a že jest bezprávně odnímán ~ýb neměL ,Pr?tl
lomu páni PraZané Star. M. Pl'. ukázah v lom odnat~n~
sklepě v koutě zeď, pravě, žc ludY,.bi;'al vch?d ~a uhel
a ten sklcp s tím druhým sklepcm ze. JSou beJvalI kot?~
soukenný a tak věc obccní, kUdyž, Z? j~st sc n.a U~1C1
chodívalo. Itcm ukázali nám klenuti, ze Jest obOJe, Jak
v jcdnom, tak také i v druhým sklcpč jednostejné, i také
okna. A když kotcc směnčny byly, žc jsou ta okna a
dvél'e zazděny. Ta pak zed příční že by toliko na hlín~
dělána byla a vápnem že netoliko pení dělána, ~Ic. a11l
obmítána. Předešlí dditelové domu Smerhovského ~.e JSou
k obci žádného plalu nedávali, až tcprva pan Jan Skréla,
otec těchto bratl'í. Vchod a vrata zc jsou byly obecní
a vel'ejní do sklepu. A obrátíc se zpátkem 1(kázali nám
druhé dvél'e, pravě že jednostejně jsou pro li druhým.
Od bratří Š. oznámcno, že za tou zdí páni Pražané svého
nic nemají a nikdy nemčli, neb že tu žádného vejchodu
ncní a ven tudy se nemůže, ncž že lu za tou zdí domové
městští obzvláštních osob sou a z těch všcch clomll trativody a štoly veliké. Že pak klenutí jednostejné jest, to
kdyby i tak bylo, jakož ncní, žc na .škodu bejti nemllže:
neb že v dolejších sklepích jednostejné stavcní a klenuti
jest a ač příčními zdmi rozdělení sklepové jsou, avša~. že
jim pl'edce ti sklcpové náleží. Aby teprve p. otcc JIch
ten plat dávati měl, to že jináce v pruvoclích svých, u;,a.
zují. Po spatl'ení pak toho všeho,,. což nám tak vykazano
by 10 zase sme do domu bratří Skrétlll' šli a nemoha té
věci' toho dne vyhditi odklad st1'an"m do pondělího
V pondělí pak, k~lyž jsmc se k ulozené hodině .zase
do téhož domu sešli a obojí stranu pl'ed sebe povolal! - ,
tu páni Pražané dosti v skrovném poctu zrady, desíti
soudců a z obce skrze kanclél'e Sl. M. Pl'. k nám pro·
mluvili, žc - z jednomyslného vsí obec snešení ozna:
mují, aby mimo starobylý průchod do toho sklepu, kde~
bratl'í Skrétové vedle phcní zdi k němu se právo mítI
praví, upouštěli vedle naHzení. té k?misí, co pI:o.mlo~:'ati,
jaké spisy a důvody pl'cdkládall, P~'uvo,:ly ho.tovlll, sved~y
vésti a zm'azovati i také zapisoval! dál! měh - , loho zc
ncnachází. A poněvadž od V. C. Mti v téz kO,mis~ toho ,:lol?~C~'?
jcst, abychom relací svou do kanccláre ,. C. MtI ,u?I~.III,
pro tož tak poddaně cinímc: Jedno, ze. z t? odp:?,ve\dl JI?h
Pražun, kterou jsou V. C. Mti na suphkacI ~ratn Sk1'~IU;
dali, nenacházímc. aby oni Pražané k témuz sklepu J~ke
právo míti se pravili a měli. Ncž toliko to, že by' z neho
nějaki plal vycházcl, ale aby na .lýž sklep .,i ta.ké plat
jaký zápis .míti měli, na ten se am nepotahuj1 a jeh~ neukazují. Ze by jim pak k solnici pl'ilcžitý byl, to Jsme
spatřili, že jinde svuj sklep k skládání soli maj! - . Dru.hé,
že ten sklep prostl'ed, s~avení jich b,l:~tl-í Skrétův j~:~t
udelán a nad podzemmnll sklcpy, klcnz mnohem dále]l,
než týž sklcp jde, stojí, nad nímž,. tak~ l:ahořc ~. j?ch;é
i druhé stra'lY stavení jich bratU Skrétuv Jest. Tretl, 7~~
jsou· bratří Skrétové z téhož sklepu ,:zdyckn[ pl~ly ~~'I
terminu sv. Jih a Sl'. Havla och'ozovalI. a Prazané ]C pnjímali. A právo pak městské královslví Ccského L 9 o tom
tak vyměl'uje na které by grunty, an by z nich od dávních
časů to jest' přes pamčt lidskou, komuzkoli, záduší neb
obci' ourok<;l\'é a poplatkové od pl'cdešlých držitelllv dáváni' a placcni byli, jistot nebylo a nenacházelo se žád-

!. Na udll/esti (proti ulici Melantrychově).
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ných zápisl!v ani hamfeštův, t~hdy, kt~l:~koli ~ lidí a
jakýmkoli právem aneb spravcdhvostI. ve~l~ by lech gruntlll' v držení, loliko samým platem pO\'ln11l JSou -: Datum
v 'pá!~k den Promění Krista Pána I. 1610. (PodpISY 5 komlsaruv.)

176. 1610 22. září. RullOp. Č. 1290 f. 341. Páni
Pražané všech dí měst Pr. a páni starM obecní povoláni
do radl'. V známost jest jim uvcdeno, jak by sc vína
hostinská etc. (též dne 24. t. m. a dne 27. t. m. a
26. Njna porada s Novom. o tomtéž).
177. 1610, 17. tlnora. Sl(/v(/ta I I, str. 10. Wetí
clcn po poslcdním dnu masopustním v lom - co lid Pasovský na Malé Straně byl ti,. nejvyšší J. ]'\'1.. C. k tom~
pl'ivedli, že jest pana Adama z Slernberka, nejv. purkr~be
Pr., a některé jiné za kommissaře do Stal'. M. yyslatt a
tam s osobami ze všech tří stavuv království Ceského,
kteří se tam na rathouze Starom. scházeli, jednati rácil,
aby sc oni tolikéž spolu s týmž lidem válccným a s lidcm
Pasovským též spolcili. A k takovému .sncšcní ,Eproti
lidu Pasovskému] všichni tři stavové u vehkém poctu tu
na rathouzc Starom. schromáždění i na místě nepřít0111n)fch se pl'iznávali, že vedle toho živi i mrtvi býti o ch,tějí:
V tom ease, co král Mathiáš v Starém M. zustaval!
rácil Čechové v Stal'. M. Pl'. na rathouzc pospolu schromážclění při cis. Ru~olfovi toho vyhledávali., aby sněn;
gcnerální království Ceského a zemím k témuz královstvl
vtěleným rozepsati dáti ráčil.
178. 1611, 18, tlnora. Skdla I, str. 284. Os;nnáctého pak dne línora cÍsal' poslal z hradu Pl'. ~e ~ta.\'l1tll
na Star0111. rathouz zvláštní dekret. [Stavové] precth JC]
sobě v plném shromáždění [v pl-íeinč spolku s lidem Pasovským]. Stavové pod obojí všickni ~. n~~tel'í i z. stt:~ny
pod jednou odepřcli mu na konec, uellllvse proh nemu
své pol'ádné ohlášení.
179. 1611, 19. lÍnora. Skdla I. str. 288. Devatenáctého dne ncbraly strany pl'ed sebe nic nepřátclského,
ale Linhart z Felzu s hejtmancm Starom. byl yyslán
k stavlnll na mthouz Starom., aby s nimi jcdnal na místě
císařském, jak by se mínili s týmž lidem sp.okojiti, ,což
trvalo od 12. hodiny o polední až do 7. hodmy II ycccr.
180. 1611, 4. bl'ezna. Skala I. str. 290. Stayoyé'
eeládku ncjy. Ramé i s pokladem zjímali - a nazejtří
4. března po polcdní na rathouzc Starom. to vŠe
odyedli.
181. 1611.
Sl(/v(/t(/ II, str. 22. Pan František Tengnagl, tehdáž J. Mti C. rada I' apellacích
z poručení pánůy stayů" pod obojí na Starom. ralhouzc
schromážděných na rathouz do vězení dán byl. V ktcrémžto vězení nčkolik léhodnův pořád zadr2oYán, po nč
kolikráte skrze rozdílné od stavl\\' pod obojí k lomu nařízené pány kommisare ncjprvé pěkně, potom pak S hrubou POhrllŽkou příkl'e na mnoh.é rozličn,é věc~ d,.optáY~n
a examinírován, až naposledy I z poruccní tychz stavU\'
pod obojí tu v témž Starom. rathouze utrpným právem
ukrutně dotazoyán byl.
182. 1612, 25. Njna. Rl/kop. Č. 1291 t: 145. Páni
yyslaní z Nov. lIL Pl'. davse sc do rady najíti uvazovati
rácili artykul o sněmovním sncscní, mají-li z každého
domu bcrně po 4 k. odvozovati.
183. 1612, 11. prosince. Rlfkop. č. (291 f. 18!.
Obec pospolu byla. (Hejtman J. Mti C. napoll1lllal kc zboznosti, k zachováyání l'ádu a eistoty.)
184. 1613, 26 března. RullOp. Č. 1291 j. 317. Obec
pospolu byla před hody (Yelikonočními) na rathouze, aby
se napomenutí k pobožnosti stalo,
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J. Na
185. 1613.
Kni/ta šestipa/lskd č. 475 f. 41.
Valenlin Josef, hlásný na vězi rathouzské, vykonal přísahu
v tířadč šestipanském.
186. ]613.
Klliha šestijallskd č. 475 f. 29.
Hodinál-i pl:edvoláni jsouce do úl:adu a jsouce tázáni,
klerak by aspon jednou orloji rathouzskému, aby dále
dobře jíti mohl, spomoženo bylo, oznámili: Pončvadž
velmi zanečištěný a pavucinami potazený, též zaprášený,
několika let nejsouc vypravován, zustává, kterémuz jinším
spusobem pomocno býti nemuze, než aby vypraven, vy_
čištěn a vypucodn, téz co rozlámaného, jeZto nemnoho
loho se nachází a ve čtyrcch nedělích vše spraveno btide
moci býti, opraveno bylo; v tom pak case aby město
toto, jakozto hlavní, bez hodin nezustávalo, ponocný jeden,
který by hodinky s sebou měl a po vypršení jich kladivem na zvon byl, nal'fzen a opatl:en býti musí. Poručeny
hodiny, veliké a orloj k spravování a opravování Kryštofovi Svorcpachovi a hodinál'i druhému, kterýž tý" orloj
spravuje, aby oni, jakožto měšťané města tohoto, všelikou
pilnost v vypueování jich pl:iložili a což by potl:cbÍ bylo,
nového udělali, po opravení jich náldité zúplaty vcdle
uznání pánův i poděkování očekávali.
187. 1614.
Rl/kop. č. 1069 f. 35. Marek
Tobiáš, měšlěnÍn Menš. M. Pr., svědčil takto: Zustával
·sem takto tl:i léta pro nějaký dluh ve vězení - a Jakub
Kolínský zazvonil nahoru k hospodál'i, aby byla ta Marie
dollI před písaře puštěna; byvši dosti málo dole. zazvonili zase oznamujíce, ze by byla vězení prázdna.
]88. ]614. !{lIiha šestipallskd č. 475 j.125.
Trubači staršímu z věze rathouzské poručeno, poněvadz
mladší trubač do něho sobě stěŽUJe, že by mu šelem,
zrádců, protože někoho jiného na místě SVéll1 na věž
posta\·il, nadával aby sobě pokoj dali. (Fal. 129):
Jan Václav podal v spisu stížnosti své a vznášel na Jana
Prar,áka, kterak on již kolikrMe v místě pokojném na
věži rathouzské nad ním moc svou provodil, pro nic za
nic divné šarvatky, což hlásným dobře vědomé jest, začínal s svým zloi:ečením ,až hrozno vypravovati; pl:cd
svátky vánočními, když jim z lásky po húsce odesláno
bylo, že jest bez vědomí jeho takové housky přijal, p,i-

šcvši opilý nahoru na věž, s tlím zlou vůli začal, tím
darem boUm po stole házel, naň se divně sápal a stIli
naň hoditi chtěl, COž on pro samé zaneprázdnění a pokoj
pl:ed těmi božími hodami mimo sebe pustil, až onehdejšího dne, když dolu sešel a nahoru, tak zase na spěch
pl'ijíti nemohl a na místě svém jiného odeslal a to z pHčiny té, že jest on Jan Pražák toho času, když on k službě
pl:istoupil, mnoho času jiného, který předešlc mezi vojáky
Pasovskými byl, místo sebe na včži, když do1lt odešel,
zanechával a jemu to postaciti mohlo. Za kterouž pl'íčinou
jemu tehdáž oznámil, že mohu odejíti, když toliko za
sebe jiného postavím. Načež spolehši, když sem ondino
dolu sešcl a člověka poctivého na věž odeslal, tu on
Prazák jeho do1lt sehnal a na věži mÍli nechtěl, ježto toho
úmyslu nebyl dlouho kromě věže zustati. I kdyz nahoru
přišel, lu ,šelem, zrádcu jcmu nadával beze vši sobě dané
příčiny. Cehoz již dále trpčti nemuze, zádá \' lěeh vě
cech opatřen býti, aby na jeho zlol:ečení nezustával a
svym zdravím bezpečen byl, neb by snad tak dlouho
k tomu příčinu dával, ze by od služby odstoupiti musel,
jakož tomu rozum, že by tak rád on Pražák tu službu
sám, kdyby toliko tomu dosti uciniti mohl, podsloupil,
aby plat větší bral. Však by mu pomysliti bylo, muzeli
to vykonati, čili nic. Tolikéž sám když sobě nahoru vojáky a jiné lidi vodí, s ními hoduje a dolů schází, věže

prázdné nechává, več jemu ncl'íká, aby V. tYlIi nezaneprázch\oval a před ním pokoj míti mohl.
189. 1615, S. května. Rukop. č. 1;292 j. 24. V pHtomnosti pánuv starších obecních: p. Jana Theodora
z Oursdorfu, Daniele Pfendera, Zykmunda Celestýna z Frajfeldu, Abrahama Angcla z Engelsperku, Pavla Rozmbergra,
Jonaty Bohutskýho, starších nákladníkllv piv val:ení: Voldřicha Vodičky, Jil:íka Kapra z Kaprštejna, Jana Augustina
Fišle z Poumberka, Václ,\va Vokouna z Vokounštejna,
Jiříka Ounhoštského, Jana Sťastniho Goliáše J. Mti C. pan
rychtář a páni ráčili spolccně býti v radním místě a o J.
Mti C. milostivé žádosti v phcině odvozování posudn-éhp
snešeno bylo etc.
] 90. 1615, 16. července. Talll/éž j. 82. Páni Pražané a měst vyslaní pospolu ráčili býti v radě v přícině
posudního.
191. 1615, 28. srpna. Ta III též j. 126. Páni Pi-ažané
\;šech tl'í měst Pr., též páni vyslaní z měst království
Ceského v radě pospolu byli a arty kule sněmovní v povážení svénl' luč1i.
192. 1615, 3. záh. Tall/též f. 129. Páni Pražané
všech tří mčst Pražských, též i starší obecní a páni vyslaní z měst v radě po spolu byli za příčinou sbírky
18.000 k. m. na mčsla svolcných.
193. 1615,17. záh. Slavala II. str. no.
~e Vchynic a z Tetova na žádost pánllv slavuv
Ceského do arrestu vzat nejprvé na rathouz
potomně do jednoho domu v témž městě. (Viz
str. 359.)

P. Václav
království
Starom. a
i Skálu I,

194. 1615, 18. září. R1I11Op. Č. 1292 f, 142. Páni
vyslaní z Nov. M. Pr. oznámivše sluzby a pl'átelské pozdravení připomenuli arty kul na sněmu v 1. 1610 pl:ednešený (o odoumrtí i o dosazování), aby nyní na gcncrálním
sněmě opatřen byl.
195. 1615, 24. září. TamtJž f. 146. láni Pražané
všech tří mčst a z jiných měst království Ceského páni
vyslaní v radě Star. M. Pl'. pospolu býli ráčili, jimžto na
arty kule na sněmě gcnerálním daná replika přečtěna jest.
196. 16]5, 25. zál'í. Tamtéž j. 148. Páni vyslaní
z měst opět v radě pospolu byli v příčině rozvrZení berní.
197. 16~5, ]6. lislopadu. Ruko}. č. 1293Jf. S.
Obec pospolu byla obeslána.
198. 1615, 14. prosince T(lIlltéž.f. 298. Obec pospolu byla v pl'ílomllosti J. l\'Iti p; hejtmana lohoto Slar.
M. Pl'. Stalo se napomenutí v jistých artykulích k pobožnosti, pořádku a čistotě města.
199. 1615.
Jan Pařízek žádal,
pl:ijat byl.

J(llilw šestipanskd Č. 476 f. 26.
aby za hlásného na věž rathouzskou

200. 1615.
Rl/kop. Č. 1069 j. 45. V světnici
obecní pl'ed radou na stupních sloje _.
201. 1615.
KI/iha šestipallskd č. 475 j. 292.
Páni radní ráčili jsou orlojnÍkovi (místo prázdné) v radě
odpu,tění dáti a aby klíče od orloje rathouzského pánum
úhdníkllm slo~il poručiti, při tom též naUdili, aby takové
klíce tovaryši Svorzpochové vdovy jménem (místo prázdné)
na ten cas do dalšího nal'ízení k spravování orloje při
pl:ítornnosti též velovy, která zan připověděla, . odevzdány
byly.
202. 1615.
Tamtéž f. 281]. (Zpráva do rady
o ccládku p. rychtáře). Slovutné ::Je. Spisu čeládky p.
rychtáře a s!užebníki'lv právních y pNcině d~vání dříví
jednomu každému z nich obzvláštně V. Mti podaného

nr/městí (proti ulici Mclantrychové).

o zprávu nám propujciti jst~. r~cili. Na kterižto spis a
zádost V. Mti tuto zprávu cUllIne: Ackoliv ve,dle jich
o snažném a pilném v povinnostech dnem I nocI s Yynasazením hrdla se chování zvclitšování (cím~, k~lyž toh~
pott'cba káže, zavázáni jsou), nic povědol111 nejsme anl
také, jaký plat jim ocltud pl'ieházÍ, ne\'Í~~l~, a~e aby co bez
užitku svého kely ciniti neb komu SIOUZllt .melI, se, ~lcna
dčjelne. Však nik~erakž v ton~ pam:to\'~tl se ncn~.l1Zeme,
aniz kdy který pHklad toho Jes~ predesel" aby Jun :,lu:
žebníkum právním, a což více, Jednomu kazdému zvlas~c
dřÍ\'í do bytu k palivu, kteréhož \'Ícc neZ za 100 k. c.
k rathouzu a na místa obccní se spotřebuje v roce, a to
ještě časen1 llCJ?Ostacujc, tak~.c se h~. pH~(upo,.\,~ti .L~l~IS~l
dáváno b)'ti melo. AI1 kromc .loho t;z sl~zeb~l:;, pl ll\ m,
když se dl-ívÍ k rath~uz~! bue! d'o ;~t'zel~l. ~\~reJslh? neb
dolejšího aneb kdekolIv Jlllam nalczl; pnv~Zl, I~e .Jedno,
dvě neb tI-i ale do několika polen, lak ze sobe dobre Jednou
v týmdni ~ to jistě, když někc~y, ac n:velm! zhu,st~ p?třcba kázc ne v tak veliký necas, lakz sobe stězuJ1, nekam se pr~piiJ'čují byt vytopiti, ale i jiným teplem tím
..
", .
t' \T 'It
'
posloužiti lltOhou~ ,ustrat\uJ~.
Z lr~Clllt
.~. " ll' em nevedouce nikdy o zádném Jim dnvI pnda\ál1l, nedo,tatek
veliký v témz dl-íví, tak že i tcsaniee i trámové z. dom:t
zbořcného za ralhouzem, pro týl. nedostatek k pall\:u pn
ralhouze obráceny jsou, pl-ednášíme a aby se v prcdscvzetí svém spokojili, za poručení žádáme.
203. 1616, 12. ledna. Rl/kop. č. 1292 f. 302. Páni
vyslaní z Nov. M. Pl'. skrze p. JH. Václava Vlavel')'n~ a
p. M. Valentína Kochana ohlásili se, ,.ze k .;omu ,?uc,tu,
kterej se mezi nimi v I. 1612 stal, pnstupuJI a pn ncm
posavad stojí.
204. 1616 18.lcdna. Talll/éžf. 309. P,ini Pražané
z Nov. a lvlenš.' lVI. Pl'. v radě byli za pl'ícinou l:ezníklt\'.
205. 1616.
Rl/kop. Č. 82 f. 48. Vydání peněz
oui:edníklull oUl:adu šestipanského na stavení
!}ÚUlnn
,
,
o
' _ 1 '1 0
t'1ph
rathouzu - .. 5. Augusli dáno pánum
oureulll
<lim ses
p'lllským na potl-eb)' obecní a stavení v rathouze 200 k. m.
....:. '2. Septembris týmž na zaplacení celádce a l-eme,lník~m
pl-! stavení rathouzském dány 200 k. m. Na všehké
potl'eby jak pl:i rathouze tak pl:i dvol-ích obecních: 17. Novembris 300 k., 20. ditto 61 k. 32 gr., 28. Dec. 124 k.,
30. ditlo 24 k. 26 gr.
206. 1616.
I\lIilw šes/ipallskd Č. 476 (.113.
Šimon Skamba z Malého Jevícku pl-ijat na prubu ~a trubače na věž rathouzskou.
CJ07. 1616.
Tamtéž f. 114. Tomáš Jelínek
zádal~ aby mu slur,ba hlásného na včži rat!wuzské, ponevadž naslechl že by mladý hlásný pro . necnost svou
neměl býti, d~pl'ína byla, ze se chce dobl-e, jak na clovčka poctivého náldí, chovati. Odlozeno m~ do dne sobotního až sc pl'cdcšlému hlásnému pro Jeho nezbednost a ~žrabtví, kteréhoz se často dopouští, odpustení dá.
208. 1617, v lednu. Rl/7wp. č. 82 f. 48. Na všeliké potl'eby jak ph rathouzu lak ph dvořích obecnídl:
4. Janu arii 162 k. 26 gr. m., 19. ditto 20 k., 24. chlto
50 k., 27. ditto 20 k. ]9 gr.
209. 1617,23. dubna. Talll/ťžf.40. Pl'íjcmhl~vní
z sum obci této zapujcených: Od p. Jana I~):rchmaJera
z Reichvic prymalora na stavení ralhouzu pnjalo 1000
k. m.
2to. 1617, 19. zálL RJl1wp. č. 2179 I. f. 190.
i na místě - J'in)'ch
J
I
Jan Jos a Jan S oump
z G rospel:m
úl-celníku" tH:adu scstipanského stoJÍcc osobně v radě phznali se, ze jsou pl-ijali k ruce pana purkmistra a p,ini'l\'
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vcdle Icšaflu někdy Alžběty Aletínové na Obl10t'wí d01l11/
radního odkázan);ch 100 k. m.
211. 1617, v l'íjnu. Skd/a
S/I'. 36: S rathouZ~1
v Stal'. M. Pl'. spadla s/lrcllll veze l/IakOVl~e oz~lobna,
na níz stál orel císal:sk)' o dvou hlavách, Jaldwh byla
vclmi pevně a bezpecnč silnými nározníky n.cb klamry
phbita a ufasována; od něhož v tom pádu urazda se noha
jedna a jedno kl-ídlo.
212. 1618, 15. ledna. Rl/kop. č. 82 f. 64. 1ó. lanuarii sklenál'i Janovi Krllmbovi od dělání sk1cIII/ycll
vokell v domě radním 30 k. m.
213. 161S, 23. května, Skdla II, str. 126,: Ry?h:
tál:ové císal:ští ve všech tl-ech mčslech Pl'. s nektcrynll
ne\'črnými syny vlasti, osobami konšelskými, . clcn pi-~d
tím - drahně předních osob z obce, o kterych nadalI
se, že je k svému obmyslu pl'iveelou, aby se na rathouzy
postavily, obsílali. A když se tak poslusne ~acho;'al'y, tedy
p"cdkládali jim jakási psaní od pl-edních praktlkantuv Jm~nen;
císařským k nim prošlá a pl'ísně npovídající, aby sc záelny
z obce mezi slavy pod obojí nacházeti nedával. Ale
dotccné osoby z obce - ohlásily se zjevně, ze toho
uciniti nemohou - . Rozkázal jim tířad s r)'chtál-em cís.
na Star. M. Pr. do obzvláštního pokoje vstoupiti a zavl-íti
je v nčm, ČÍmž ,c bezp~chyby v~~~ dobré!~o .n?o?m);šlel~:
Nt'ktcl-í však z nich prozretedlncJsl a zmuZllejŠI, Jako m.czI
nimi i Jan Kutnaur, rozumějíce, co by. se tím, mí;\t!o,
z téhoz pokojc vynikli i zavl-íti se nedah. ~ po te upnmo
z rathouzu na hrad Pr. mezI stavy pospíŠlh.
214. 1618 červen. (Ac/II ll" ratl/OI/ze staroll/ěstskéll/,
Chaos č. 324.)
sobotu ve velikém počtu páni stavové na
rathouz Staroměstskej sou sc najíti dali a tu p. z Budova
dlouhé a obšírné napomenutí k modlení ucinil s přip,?me
nntím také toho všeho, jakými chytr);mi obmysl)' a pl'l1t~h):
až posavad stavové pod obojí od strany pod jed:,?u mar~eJ,m~
trošty SOlt zdržováni byli a kterak všecko JeJich mmClll
bylo aby nic nepovolili nám v náboženství anebo v~eckno
poch'ybně a na vejkladech povolili, tak ?O by j edno~
rukou dali to aby zase druhou rukou brah - . A kdyz
to tak pro'mluveno bylo, zpívali všickni tu písnicku »Bože
otče sešliz nám nyní Ducha svatého«. A tu poklckše na
kolena P. Bohu sc modlili. Po modlení přišli páni poslové od strany pod jednou mezi pány stavy pod ~boJí a
učiniv pozdravení pan .Fer~lina:lCI. z D~nín~. od pánuv s5avltv pod jednoll mlllvll, ]Uk?z Je~t ,:cereJšího dn~ sne~n
od ncjvyšsího pana purgkral)J Prazskyho ;10 VOSll!1 hochn
na pUl orloji odložen, ze se J. Mtem pánum sta:.UJ~ pod
oboJ'í na víHi dává [ aby] nlcili chtíti mczi ně phJíh a na
,
v
á' t
'
další proposicí sněmovní
nastupovatI.. N'
I ~eez ?: !ll}. ~vo:e
pod obojí skrze pana z Budova. odpove~ dalI r';,clh, ze
již tolo sedmá resolucí od J. MtI C. pánum stavum poel
obojí jest dána, avšak jakl. první, tak ~ tato že jes~ všeck~
pllvodem neupřimných rad na takoveJch škodnejch, VCJkladích a vejminkách postavená, ze do~ela, na, zahubt;
strany podobojí a zvláště měst královskeJch eeh, které~
opustiti vyšším pánum stavům mozné n~~lí. r:- poněv.adz
pak n~hořc na zámku len cíl těch .~lCupnm~le~ch rad Jcst
vždyckny byl. aby stranu pod ob?p marnej~;1 tJ-ošt): k~
jili, ze páni stavové pod obOJI pro lep"1 b~zpecnost
a přilditost svou na lcnto rathollz Staromcstskej sou poustoupili. Potom pan místopísal: vydával pl:ísa.hu,. kterouz
sou páni directores - ucinili. --:, POt?,~l. pám .chre;,tor~s
do svého pokoje tu na rathouze jItl mClh, mezI něz opel
od sněmu z zámku pan Ferdinand z Donína poslán byl.
28. J uni v neděli páni direktorové dčili sou se po
vobi'dích na rathouz sjíti.

!!.
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29. Juni páni direktorové od rána ráčili bcjti na
rathouze az do 20. hodin.
dotčení mandátové při sjezdu obecním po přečtení jich
z společného J. lIHi všech tN pánuv stavuv království to30. Juni v outcrý - páni dircktorové _ ráčili
hoto snešenÍ znajícc J. Mti je na yeliké naše, vlasti této
sc k 19. hodině na rathouz navrátiti, mczi něž pan
naši milé a tak obecného dob'rého nebezpečenstvÍ biti,
Gcrslenberger, nejv. pan kanclíl: a yyslanej J. M. churfiršta
Saského, jest přišcl.
zastaveni jsou a na tom společně zavříno, abr zádné osoby
z stavuv neb města sám o své ujmě bez jiných všcch
1. Juli. - Byvšc yšeckna obcc Star. M. jcSle včc
stavu v v žádné odpovídání se nevydávali a ničehehol, bez
rejšího dnc od pp. dircktorllv obcslána, dala se toho dne
obecného všech pánův snešenÍ před sebe nebrali, pl-i
nadjíti, kněz J. Mti pan Jan Oušteckej na rathouze pročemž také slušně to zustaveno b);ti má. Neb vás netajíme,
mluviti ráčil: Ponevadz se tomu sroznmívá, že by někleN
že podobně pominulých dnuv z jiných měst podobná
obec rozpako\'ati chtěli, jakoby páni slavové pod obojí
psaní J. lIHi C. a patentové nám do direkcí jsou odeslány,
lÍmto na tomto rathouze sjezdem a tou nai'fzenou defensí
cehoz tOliJ<é,z ,?d ~Iá: pH v?otčeném snešení ~bec~!1l1 ;iíul'co proli J. Mti C. pl:ed se bráti chtěli, tomu aby nevč
staveno a t)'mz mestum pl'lpsáno, aby na ten cas zadn)'ch
hli, nýbrž ze se jest to vše k zachování J. Mli C. pl:i poodl'0vědí na táž psaní ncdávali. Procež i vy budctc moci
koji i v~ech obyvateluv královslví toholo dějc. _ Načez
tako\-ého psaní podle svrchu pl:ipomcnutého J. Mti \ !;ech
odpovcd dal na místě vší obce pan pergmistr Tomáš
tl:í pánuv stavu" královstVÍ snešcnf, kteréž nálu ani VálU
Lemer s velikejm poděkováním.
nijalcž ruši i nenáleZí a větší by )lylo nebezpečenstvÍ, bez
215. 1618, Iii. l:íjna. Rt/kop. Č. 1294 f. 88. Pan
odpovědí na ten čas zanechati. Cehož sme vás tejna ucipurkmislr a páni radní, téz z pánuv starších obecních
niti nechtěli. S tím milost bolí se všemi býti rač. Datum
ráčili v radě pospolu býli. Z radních: nadepsaný pau
na hradě Pl'. 10. d. Octobris 1. 1618. Po pl'cctení
purkmistr, p. Jan Kyrchmayer z Reichvic prymas, p. Jan st.
toho všeho nadepsaní p. purkmistr i páni ráčili poPetráček z Vokqunštejna, p. Václav Lev z Lewengrynu a
važovati: Nedně poněvadz v témž psaní J. Mti C. psáno
Barejto, p. Jan Sustr z Goldburku, prubíl: zemský, p. Zykstojí, aby tcn patent celé obci přečtěn byl, proceZ měl-Ii
mund Celestín z Frejfeldu, p. Vratislav Hendrych z Franby se týž patent pl·ečísti. Druhé co by se zase J. Mti C.
kenštejna, ,p. Matyáš Jirkovský z DěvÍna, p. Daniel Odháj,
v ponÍzené poddanosti za odpověd dáti mělo, po pilném
p. Matěj Solc. Z pánuv starších ohccních: p. Václav
uvažování toho rácili se na tom snésti, aby v pNčině té
Magrle ze Solíšku, p ..Melichar Haldius z Najenperku,
skrze vyslané od J. Mli pánuv direktoruv, měl-Ii by tcn
p. Jan Jezbera z Kolivé Hory, p. Abraham Angel z Engelspatent obci přečtěn biti, dobrého zdání požádáno bylo.
perka, p. Pavel Roznberger, p. Mates Cejtlar, p. Jindl'ich
Ráčili k tomu J. Mti své povolení dáti. Tchdy potom
lvrizen, p. Jan ml. Pctráček, p. Hendrych Pichlperger,
druhá věc J. liHem, coz by se na psaní J. Mti C. za odpověd
p. Jan Melcar, p. Jan Aychler, p. Ondl'ej Bystrskej,
dáti melo, pl'ednésti se bude moci. Voleny osoby k pl'edp. Jan Harar, p. Samuel Adam z Veleslavína. A tu čtěno
nesení \oho J. Mtem: p. Jan st. Pctráček z VOkounStejna,
bylo psaní J. Mti C. panu Zykmundovi Celestínovi z Frejp. Jan Sustr z Goldburka, p. Zykmund Celestýn z Frejfeldu s patentem tištěným v ncm zavl'en);m 9. dne m.
feldu, p. Mathyáš Jirkovský z Děvína, Floryán Slánský,
Octobris 1618 v kopertu od jedné osoby dodané. Kteréž
písal: radní. KteN dav!;e se jako na druhý den lG. Oc(ov tato slova psáno: Mathyáli z boží milosti etc. Poctiví
bris 1618 pl:ed J. Mti do direkcí najíti, skrze p. Zykmunda
věrní naši milí. Ačkoliv té naděje jsme, že jste jak psaní tak
Cclestína pl:edneseno bylo: Vaši Milosti :Je. (Ncdokonceno.)
i mandáty naše vám odeslané dostali, však nic méně pro
. lepší bezpečnost posíláme vám přílcZitě Witěnou kopií
216. 1619, 21. bl·ezna. Slidla III. sir. 67. Zatím
těch mandátuv pl:Ísně při tom poroučejÍce, abyste je vši
stav městský shromáždil' se na rathouze Starom. k uváobci zjevně pl'ečísti naNdili, zádných kontribucí až do
zení žádosti stavu vyšších z strany vypravení do pole
dalšího nal'ÍzenÍ našeho, an beztoho hd chudý dosti obtížen
200 koní, byl mu uciněn vinš pl:átclski v radní světnici
od Zikmunda Celestýna.
jcst, nedávali, žádným, kromě námi a místodržícími našími se nespravovali a summou ve všem vedle již jmeno217. 1619, 23. března. Sk dIa III, str. 73. Hned
vaných mandátu v poslušně se zachovali a město naše
ranním jitrem stav městský, šešed se na rathouz Starom.
vcdle oui'adu od !H1S vám svěl:ených, tak abysle nám
měl sobě přednešené některé artikule od Pražanuv.
z toho budoucně odpovídati mohli, opatrovati hleděli.
218. 16]9, 25. čen-ence. Skdla III, str. 192. PraI té o všech věcech, které, jsoll se od počátku té roztržizané pak dozádali se vyslaných z měst, aby ráno v 10
tosti v královstVÍ našem Ceském tu v městě zběhly, a
hodin na rathouz Starom. k povážení některých věCÍ najíti
jaké od koho psaní ouřadu konšelskému neb obci učiněny
se dali. Pak toho dne čtvrtecního, 25. dne července, _
jsou a co na ně za odpověd dáno bylo, ano také jak
stav městský sešed se na rathoul v Stal'. M. Pl'. uvažovali
jste se na předcšlé psaní naše poslušně zachovali, o tom
mezi sebou některé artikule.
nám zprávu po naschYálnÍm poslu do města našcho Vídně
2lD. 1619, 30. čen-ence. Skála IlJ, str. 204.
učinili. Jinac nikoliv nečinÍce. Dán v městě našem Vídni
Prazané ,hlcdali se ráno 30. červcnce s vyslanimi
v pondělí po Povýšení sv. Křiěe 1. Hn8 :Je. __ Po pl'ez
měst
na rathouzc Starolll.
čtení téhol, psaní byl tolikéž patent čtcn, kt~r);ž se na
220. 1619. ]9. listopadu. Rukop: č. 1294 f. 216.
všcckny obyvatele tohoto královstVÍ vztahuje. Ctěno psaní
P. Purkmistr a páni radní, páni desiti soudcové, páni
pánuv direktoruv, správcuv a rad zemsk);ch panu purkstarší obecní a vyslaní páni radní, desiti soudcové, starší
mistru a radě Stal'. M. Pl'. v slovÍch těchto: Slovutné a
obecní od pánuv Prahn Nov. a Menš. M. Pl'. pospolu
mnohovzáctné poctivosti páni přátelé naši zvláště milí.
v radě Stal'. M. Pl'. býti a tu, co by sc mělo J.lIHem
Zdraví a v něm jiného všeho dobrého na P. Bohu žádajíc
dl-oum vysSím pánům stav um na tcn 7. artykul, kdož
pl'ejeme věrně rádi. Jest nám od vyslaných vašich psaní
J. Mti C. vám svěc!CÍcf s přiloženou tištěnou kopií man- neráČí chtíti stav tl'etÍ městský k dskám zemským připustiti,
pl:ednášeti a povazovati rácili.
dátu J. Mti C. dncSnÍho dne do direkeÍ pro vyrozumění
221. 1619, 11. prosince. Ru/lOl'. Č. 1294 f. 243.
podané i další žádost vaše oustně pi~ednešeIlá, což vše
Obec pospolu na rathouze Stal'. M. Pl'. mi povolení J. Mti
majícc v svém bedlivém uvážení, vidí se nám, poněvadž
pánu" místodrZ!cích - . Obl'c do místa radního povolána
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a tu skrze pana Melichara Raldiusa z ~ajcn!)erkl~ pr~I~~~n;
vení a ředloženÍ se stalo, kterak P.Buh pIO na,:. \ e.1<e
hl'íchy pl'estnpování jcho svalých
vlast a království toto velikou sílu ,neprale l v' opus I I
·/\'1
I tel'íž bez ohledn napol:ád ohnem a meeem vl,ast
:;~~Ii 'hn~)í mladé i staré lidi nešanujíc, ani těch 1~,alyc1:
dítek 1)1'S& malel:skich požívajících nclitostiyě a lhu~' net~
., I atl( . (ab)- obec z )oznos I
pohan mordoval, mno Ile' zJlma

~

pl-ikázán~. ;Ja na~1 mllt?~~

P. Boha smíl:ila).

.
44 P':' 'zdání
222. 1620,24. dnbna. Sk~la IV~ str." " I~ \ , _
v
é
(loz'
a'(lali
se
poslu
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mest
Inalo\
sk)
ch, ":po1
'
P
snelnu razan
c
(
,
' ... ,
o
něvadž doslýchali, co a jak bylo od vyšslch stavuv P,I e~
nášíno na stavu tl:etího potlacení, pr~toz aby dneS p~tecního v hodinu tnnactou na ce lém OrlOJI na rathouz
,
I v talOm.
v. T
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tam o t)' věci se poradili. Coz 1« yz UC11l! I
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.
,. I'c .Stal' . M . Pl' . Kno~.dali na Novom.bl' a
a Icouse
11urknllstr
Malostranské Prazan)' i jiné posly z mcst, zdali by o Ibovali s'obě zdání jich dobré.
v
•
S"l
??3 . Václav
223. 1620, v cervencl.
,lil a ll', str . ~~
' a z Tetova \"'zením na Starom. rathouze opaze \' C I
lyulc
tl'en byl.
1620, 9. listopadu. BecllOvsl~); !I,. st~. 299;
F
224;].,
L\.oruna
ces <d, kteI'OU Karel IV. dal ndelatl, II 'Ikralovsky
d
klenoty z domu Saskýho vyzdviže~)a, ,do ra(l;\~o t I~~l~
Stal'. III. zalim přinesena a tam, Jakozto v mis e e I az
ncjbczpecnějším slozena byla.
<

'-'

225. 1620, 17. listopadu. Skála IV,. str. 3,4~
17 d listopadn Prazané Starom. yydah zase z ,a
P t
o
om
. . korunu s pnvI
"1 ~glelll!
. . a Ilenoty
zemskym
houzu svého
<
v osmi truhlách uzayíranimi. ",)

Velké Náměsti Staroměstské (rynk).
a) Všeobecná ustanovení o tržišti.

]. 1331 15. května. RlIllOp. Č. 986 j . .18. Nos
.
de' Poscn/Jach iudex et ConradusL (hetus
I<' ranclscus
tJ
.'Gy.
llochsel, Martinus de Egr~, Conrad~~. de. u lOm~~~~,
Mcinhardus \Volframi, Renncus Theodncl, N\c~lausJA b.'
Henricus de Thust, Seydlinus de Pyezka, J? I mus ac? I,
Nicolaus frater Buzlai, Wencezlaus Alb.ertl, Frenczhnus
Tusenthmark et Nicolaus Rotinne, iuratl. ct tota c~mn~u
nitas civium civitatis Pragensis, recogno~cllnus tenore p~~
sencium et ad publicam deferimus nOClOnem, quo;l. ,h~l
genti deliberaeione et tractatu inter n?s prella~lll\ l~
hoc concordavimus et in unum con.vemmus. et 111 loe
.
rcseditnus 0111111110
vo Icu t es, quod pa VllllcntaclO , .que .nunc
t'
fit civita!is predicte procedat. Debent quoqu~ clves lU~-a I
ci;'italis predicte, qui fucrint pr~ tc.mpore, pavllnentalore~~
sive magistrulll huius pavimentaclOllls semper ad u~lUm qUaJ.
;ale sive ad unam quartam partem anni tan~um ehgere, --"lUl
)avimenlare debeat, ubicunque plus .e~pe(ht et neeessanum
Ies t CH'1
. 't at'I a(11'PSOI'UIll iuratorum consllnllll et mandatum - .
Item volumus quod artifices, mechanici si\'e operari!
ct lllercatores qui~unque, in cole civitatis et advel:e, q:ll
stant ct starc sole nt sub domibus et ant~ _c1?lllOS 111 fOI.o
lacza )redicte civitatis cum suo artlticlO vcl opelc
vel rcbus vendibilibus
nullu;n,
~ellsum reddant vel solvant alicui,. se~ un(hque ~nt~ (o~
'mos et ante januas dOlllorulll, Sl\'~ Ill~ domus la lean
t 'e lestudines vcl alias superemmcnclas, stare .possunt
. . et ad domus
an e s Ita tamcn, quod de d Ollll'b us IpSIS
libere.
ipsas liberc exitus cl introitus ltabeatur.
.. .
Item 1'0 Iumus, quo d ilt )'oro síve jil l'lacza
.
d clvltalts
t al
)redicte nemo forensium sive illorum, qUl ven un s:'
:)isees, fructus ct alias res quascunque, aliquam propnc~
tntcm habent quod currus, mcnsas, bancos vcl cas~s au
I:uttas I)er n~clem stare dimittat, sed quil,ibet horum orle~:ms
I ttcl dsiutn die et tcmpore f 01'1. ca, que habet , ven dat
ycnditis currus, mCllsas, bancos vel casas aut lU as e
. t qu ocl cuilibet forum sive
d uea,
. placza ad standum et vendendum utensilia sil cc;>mmul1ls.

~~t~llerca(ulris

quibuscI~nque,

Preterea volumus, quod quilibet ex nobis, I~abe.ns
apotecam vel institam extra testudinem, clausu:·at~" ;.n~:lt~
sue sive fuerit fenea vcl lignea, que Iyd vulgantcI ICl ~I,
' .' ,t dc instita sua versus viam, ad unam ulnalll plaexpona tantum ita quod illa clausura habeat sustentagen
sem a )pendens
,
.
" -e tectura
rnentum
et eClam
quocI t ce t um S1\

. .
. t'1e habeat in latitudine tres ulnas pragens~~ et
IpSlUS ms I
,
I
't btus qUlhbet
lb'
in altitudine ad unum equitem, qUOl P?SSI sU
e([Ul't are. Quod si est instita sub testudllle, nu II um la ele
debet tectum - .
litteras
In quorum omniulll lestimoniurn present~s
scribi ct [sigillo] civitatis Pragensis precl!?te lecllllus ro.bo;'ari. Aetum et datum anno domini millesllllo trecenteslmo
tricesilllo primo idus Maii.
2. 1347, 3. dubna, Lis/iI/a orig. č. I-9 .. Karl, V~I~
otes naclen Romisclter kunig, zu allen ~ze:ten me:.el
rerchs unci konig zu Behem, allc.n
Ighch1n
r chen \Vy \Vol unsere kunigliche \Vlrdlkelt - . uc I a s
i:) dCI: vorgenanten [Griisseren Stal] unser hocp~tat zu
. II CZWC Ile J' ,al'lllal-]<e J' erlichcn halden, emerII uf
Prage SIC
t \ ' 't tag Ulici der ander uf sent \Venczlawstag, \Ve en
sen
el s
d' -o gewir das clen jarmark uf sent \Venczlawstag le 1\ I~
't unser hocpstat zu irem nucz und fromen la en
nan
. die Newe Stat ,
cholc und, dcn jarmark uf sent \' el't s t ag m
s.
-ir meinen ausczuseczen _ forlegen - . Geben zum
dlC "Iem
. noc I1 clel' geburt Christi lhesu . dreiczehenhundert
Purg
.. t
' . in
'.
I dornoch in dcm siben uncI vlrczlgls em Jal e
~~n U1;;eiligcn ostcrtagcn; unser reiclte in dcm andcrn
jare. l;";')
1348 8 bl:ezna. Opis z r. 1436 č. I-i?
dei
Romanorum ,"ex
augustus ct
B
. ' rex ad perpetuam rei memonUlll. Inter..urI~S
ocmlc
.' .
.
It
ad diete ClVlt ahs
siquidcm oceupaclOnulll CUl as em.
I I

~cs

Karo~s

:lllC~

~ra~ia

~"l]~

se~llper

decorcm ct cOlltinua illcrClncnta statlllffius fOrtUll C J( o

"') Plným textcm otištcno v Celakovského »Privilegia
48, str. ?3.
f a v PHl;'''') Některé zprávy viz nfze pn \ elkélll namest
lohách odd. II.
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madale, quod feria secunda, et nundinas annalcs et gcneschol auch kraft haben. Den schol man vel'puczen
rales, que in fcsto b. Viti lllartiris in Anliqua Civitale
czllm erstcn mal um ayn schok, czum andermal um
celebrantur, ad dictam Novam Civitatem prefatis diebus
czway, czum driUen mal um drcy und ezum vierdenmal
et temporibus suis'luc lllodis el condicionibus omnibus
czu der herren gcnade um ain grosser pusS. Auch
Datum Prage anno clomini
duximus lransferendas.
sei wir czu rat worden von dcr gewansneyder wcgen
millesimo CCCXLVIIPI, indiccionc prima, octal'o idus
under sneyder, das ka)'n snayder, der hantwerk trcywcn
n{arcii, rcgllOl'llln 110strum Hnno ~ccundo. *)
wil, der schol kaynerlay gewant nicht sneyden, ausge4. 1365, 22. prosince. Rl/llOp. Č. 993. f. 115. Wir
numlllen grobes gewant oder welcherley farb daz sey,
Hana Bcneschowcr richter, Johannes Lcutmiriczer, Mathes
das )'lll lande gemachct ist czu Peheim, und allerlay Poym turym, Lew sneyder, Ula Silwerczaiger, Fancza Dolanisch gewant. Und \Vel' der wer, dcr ander gewanl
nati, Frowinus aurifaber, Jessco Rotonis, Bernhardus
synod, dan vorgeschriwen stet, der schol ClU pucze geben
Seidlini, Mathias dc Turno\\', Al1Ilungus de Cracovia, Pcssczum ersten mal ain schok, czu anclern mal czwayn schok,
linus clc vVisschegrado, Swachcho pellifex, Johannes de
CZUlll dritten lIlal dre)' schok, CZUlll viercIen lIlal so schol
Brunna, Procopius U1m~nni, Jaxo Polkollis, J\Iathias Kiczillder sclbe furpas kain gewant sneyclen. So schullen auch
gel', Hainricus Halbardi et Jeklinus Cz\\'aiar, gesworen
daczu czwen vons raths wegen koren \Vcrden uncI wen
schephen und die gemayn der Grosseren Stal czu Prag,
sie selbcn wesagen, daz schol krafft haben um clie selben
bekennen und beczeugen, das die besehayden Ieut gepuczcn, die oben geschriwen sten. Auch haben wir auswantsnaycler, dye kromer, unser mitpurger, 1'01' uns
getragen, das die gewansneyder rechte mase schullen
komen scyn und haben uns vorgelegt ir ehoEten gcprestcn,
gewen und auch ain gewant pey seym nechten nomen,
den sic haben und leiden aillhalben von den, die Jit r
als es vom recht genannt ist, vorkaufen pey den ob
dem ratltaus ulId auf dem marltf uncz an den turym
genanannten puzen und czum vicrdenlllal aus der stat.
pcy den reychen kremen auf den' Inu'dcn siczen, und
Auch wollen wir, daz alle kromer cysneyn ellen und gewicht,
anderhalben von den, dic Vor . . Reyssenkitels uml ..
payde geczeychet mit der stat czaycheu. 'Velcher dcr wer,
Leutmcriczers heussern siczczen, auch wesundcr von den,
der 'czu kurcz mcss oder ulll'echt wůg, der schol CZIl
die clo vor dcn kyrchen uml klostcrn oder wo sie siczczen
pUle gewen czum ersten ain schok, czum andermal czway,
in der stat, wie dic selben hurdler cczlich kremerey uml
czum dritten mal drey, cz um vierdcnmal so schol der
kralllgewant, dic man von aller anstragen und gewonhayl
selbe furbas kaynerlay kremerey ",egen no ch messcn
alaincz iglciehcn Jlllr lIl/dir dell steylleyllelt kremen fayl
noch vorkauffen.
und vorkaufet hat, hawen nu wider die sclbe vorgenantc
Sub anno d. míllesimo CCCLXV feria Ha post festum
alte gewonha\ t und austragen mit d cr ellen und mit der
b. Thome ap. proxima supradicta fecisse nos iudex ct
wage vorkaufet und hyngewegen. Darumbe man sie ubel
hu'ati ac communitas civitatis premisse dinoscimur constiund gut, tag und nacht, mil der stat willieleychen und
tuta per nos ct olllnes, 'luos concernunt, inviolabiliter
gerne leiden, des sey wir czu rat worden und habcn
observanda.
darumll1e mil arm und mit reychcn mit wolweclachtem
Sta/'očesk)í pt'elllad ve Vyšehradském rl/llOpise prdvmute mit der eldesten rathe ausgetragen unel uberainIlím fol. 60. My Hana Beneschawr rychtál:, Jan Lilomč
chomen durch gema)'ncs nuczes dic sach in aller \\'e)'s,
řicki oc, phsežní konšelé a obec Větsieho Města Pražského,
alel hernach gcschriwen stct: Das die vorgenanten hurdlcr
vyzn,íváme a vysvědčujem DC, že rozšafní lidé sukna kráVOI'/U rat1taus al/slVelJi!f dcr slVilVo!fell und auf clem
ječi a kramál'i, naši spolu měšťané, pl:išli jSlí pl'ed nás a
mal'kt lInd von dem tunn, odcl' wo sic siczcztnt, schullen
nás zpravili své vcliké škody, kteréž oni mají a lrpí
.er gewicht uncI er wag also westeUen, das sie nicht swcrer
z jcdné strany od těch, kteNž pIed rathúzem a na trhu
noch mel' wegen dan pe)' arm ringgen vierdunk oder
až do věže pl'i bohatých lcrámích na šráciech sedie, a
pei vier lotten, von sie pey a)'m vierdunk allerley krez drdlé strany od těch, kteNž před Rayskytlovým a pl'ed
merey hin,,:egen und vorkauffen mugen. Auch schullen sie
Litoměl'ického domy sedí a zvláště od těch, ktcNž před
furwas noch golez, noch parchant, uoch le)'nwat, cendalt, czenkostely a pl:cd kláštery anebo kddkoli v městě sedí, klerak
dalinuoch seyden gelVant vorkauffen, ausgenummcn der porttakoví šraknící některé kramářské a loketní věci, kleleyn, sie sind swarcz oder weiss, silwere)'n oder guldeyn, ayns
rézto od starodávnieho nálczu a obyčeje toliko pod kafingers pra)'t, die sie mugen wol vorkaufcn cIcy der ellen
mennými krám)' vykládali a prodávali, oni proti takovému
uncI vorsnc)'dcu und die sie rnochchcn, dic schullen sie
již pravenému nálezu a obyčeji loktcm a váM prodávali
pCylll stukcn verkauffen. DOl:nach wollcn lVir, das die
jSlí, protože oni zlé i dobré vc dne i v noci milostivě a
vo/'s Reyswkitels uncz (sic) T.fTwczlalV LCl/tlllericzers
rádi trpí. O ty věci za j eclno jsmy přišli a radu vzali a
lICI/SSC!'II, alz sie mit willen dorczll
habcn gewilkurt,
s chud)$mi i s bohatimi s dobrým rozmyslem i myslí a
fayl schullen haben fe)'gcn, mandel, re)'s, weynper, ole,
s starMch radú vynesli jsme pro obecné dobré vším tím
swaden ·und anders, was sie von aleIer haben fayl gehabt,
obyčejem, jakož níže psáno stojí, aby již jmenovaní šrákausgeuurnmen czuker und wachs und ancler kremerey,
nici před ratlnízem vně pl:cd prampóchy a na trhu a před
die man phligt mit der wag und Ulit der ellen vcrkauffen.
věži aneb kddkolivěk jinde scdí, své závaží a váhy takto naAuch wollen wir,. wcr der wer, der das, als vorgeschriwen
pravili, aby nic těZšího ani viece vážiti mohli než lehký
stet, ubertret, dcr schol czurn ersten aiIl vierdunk geben,
včrdunk aneb čtyry loty, ncbo oni na takový věrdunk
czum andermal ain halbs schok, czurn dritlcn mal ain
všeliké kramál:ské věci prodávati moM. Také oni potom
schok, CZllm venlcn mal slen CZll der herrcn genaden;
vicc nemají ani kolče, ani barchanu, ani plátna. ani cenwelcher von den czwayn, die doczu gesacz sint, wurcI
dortu, ani cendelínu, ani hcdvábných jiných loketních věcí
wesagt, das schol krafft haben. Auch schullen die selbcn
prodávati, kromě však tkallic, buďto cerné ncbo bílé, stNczwen wcschawen alle kremere)', ob die phertig und
brné nebo zlaté, jednoho prsta z šíN, ty molní prodávali
unphertig sey, und wen sie dorumll1c wesagen, das
a na loket krájeti. A klcréž sami dělají, na štuky prodávati. Potom chcem, aby ti, ktož před Rayskytlovým a
'i') Plným lextem otiMěno v Čelakovského »Privilegia
lllěst Prazsk);ch« e. 49, str. 80.
Vackovim Litoměřického domy sedí, jakož jSlí se sami
poddali, loliko prodávali fiky, mandle, rýži, vinné jahody,
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v.šak cukru a vosku a J11lych
., 'I' kramals
Ié 1
,.
I'
kteI'éz'
na
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a na loket prodávuJl. ,a \: C lCelne,
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I t ,. b' ])řed tyto věci, které i nahorc psa~ly JSu, nec~
(oz ) tcn má najprvé jeden ver\.ún
,. 1 k ,cIa't I a p o druheé
uei,.il
'. gr. a po t'le t'1 LX
XXXtI
- ' gr
. . A ])0 cl\'rte bude na pansk
'1 ,tO A ktozkoli od těch dvú, ktenz na to USUZ?lll JSU,
lilII 'alol'áll
os 1.
. . . T aI<é t'1 cl,
bude to má moc 11metl.
\ a m aJí ohle0
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. " hocI n é ne b o ne I10.dné
dávali
všcliké
kramál:ské· VěCI,.' Jsu-h
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kohot oni pro takovú věc na!:knú; .to n~á mo~ mle 1,
a toho laké mají pokutovati naJprv: Jednu kopu ~ p~
druhé dvěma a potl'etí třmi a po c:vrté lla,'p~nske nulosti za velikú pokutú. Také jsme za Jedno pnš~1 ::' sukna
1 J ' eč'e a krajčieře aby žádný krajeieř, kteriz r~meslo
(~~~~li chcc, žádnýc'h suken nekrájel kro;~le suJma seréh~
bo ktcréž kolivěk barvy jiné, Herez v Ceské zemI
~'~fáno jest a všeliké polské sukno. A ktož by koli které
sukno 'krájel neZ svrchu psáno
ten má
dáli ponejprv jednu kopu, po druhé dve k., po Ire " l'
a' po čtvrté takový nemá žádného více ~~kna kr~Je~:
A k tomu také mají dva od rady volena by tl a kohozko I
ti obžalu'í to má moc mieti o ty pokuty sl'rchupsané:
Také
vynesli, aby ti sukna
pra:'ú míru
a každé sukno pravým jménem Jmenovalt ~ tak, J
v
SUI'110 prodávali
pod pokutanu ,SVl chupsavprav d e J• es t"
,
T Ié
"
ven
nylm,
a le cVtv;'tá ])okuta pod
. vvyhnáním
,
I I z mesta.
v
J a(
chcem, aby všichni kramál·i zelczne [nec o conceno .

ji~é

stojí~

jsn~e'

kr~ječi

,f~;<l~ir

d~:~I~

5 1380, ku konci března. RlIkop. č'. 9~3 f. 201.
.
't a
. dl'ctavit
Tota COmml1111
s , quod precones 111elul .cIebentt
reci )ere ab hominibus in foro, nec rcs n.cc pecumam, " e
posAi SUllt super prangerium
SI a.mmodo
reperti recipicntes, cIebent susp~ndl 111 pattbulum.
nno
[MJ CCCoLXXXo post Pas cha fUlt factulll.

gracios~. ~t

f~I1nt

6. 1418, 12. línora Rltkop .. ~. 98~ f.. 212 .. Nos ~11a
istcr civium, consules et SCab1111 Mal.o1'1s CIV. ~la~.
g
.
pu bl'Ice et testamur , 'lUla commumtatJs
.
1'ccognosclmus
decrevlluus
l10stre accec]en t e asse nsu P ariter et . conscnsu
.
r l'
.
et decernimus vigore presentis scnptl perpetue I a ~tUl?,
ut omnes et singuli concives nostri, habet;tes p~op1'1a~ m
" domibus sen alibi conventuales tesludllles, 111 qmbus
SUl'
" tas., pu t a . Cl'ocum , flores
res pertinentes ad lIlstt
II
vendl1nt
et nuces muscata', galangam, clllamomu~1,. cane am,
ariofolos zedoarium, cubebas, grana parachsl, c~rdamo
g.
i 'er longum easdem in pondere dnarulll hbrarum
mUlll,
'p P
O'ssllllt
ct
supra
venclel' e p
. Infra pondus vel'O
. . dnarum libraI' t
rum nu II us au deat I'bidem in dictis testuchmbus
" b prcc '1C, as
'
. pondcrare pipe1' ve1'o commune, zmzl er, c~,mlspecles,
. . "
smlgma
I·
la
ficus
uvas
])asseras
ľ!SIVll,
ce1'am,
.
num anl1gc a,
"
,
.
.
t
,'. t
cl bombicem in pondere mediI 'luartahs cen el~~1l1 e,
nI placllerit
. Infra pondus autem
"medu
b 'qnaI.
supra 'luan t u
talis ~imiliter non debeat in prefatis testuduu ~s cmp~am
yenUlU clarl
~ ' ·, II'cI'tum tamcn erit cuilibet habenl!. prop1'1am
t't
.
seu conventualem lcstudinem eciam h.abcre ~t lIlS I am 111
locis ab antiquo consl'etis et ibidem III quahcumqu.e pondere (uivis voluerit, parvo seu magn~, onu:c.s et s~ngulas
res
preclictas vcndere
omm
procul moto Adiecimns denique, ne ahqUls presu~lat. 111 O:t;lbus cxtra tc~tudines aut ante domos seu ante ecc esta~ ve .l~~
plateis res prcdictas venalcs exponere, s~d. d~n~axat Cl~.
CutU et circa pretorium ac alias domos Ibl VlClllas, ." I
ab anli uo sunt locate instile ct constructe. Ut a~tem lsta
decreta 'lin sui roboris firmitate permaneat:l, .statuunus ad
hoc duos vel plm'es iuratos eligendos, qu; smgula s~pr~~
dicta bis in ebdomada diligenter con~p1Clant, ne ahqUl
aucleat hiis decretis ali'l ualenus contralre.

in~titales

pot~ľ!t.
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Si I'ero ali'luis 1'cpertus fueril conlraven.iens alicui
cx arliculis supradictis, noverit se· penam tr1~m sexag.
~'o:s. bonorul1l monete pragensis loc.iens, 'lnoclens se:us
ruerit, irremissibiliter incnrsurtlm. Cums. penc dU,e.
nobis consulibus, presentibus seu ~utUl'1S, et tel Cla paIs
czcche institonIm dcbcbunt cedcrc III emendam.
Ceterulll cle aliis olllnibus 1'ebus institalibus, qnomodo
. yellC!'1 (e
I b can t, 'lllX·ta tenorem duarum
'cu a qnibus pcrsollls
.
lilteranull dcsupel:
q:tarum
data est de anno incarnacioms Chnstl mlllesllI~? II ec .
tesimo vicesimo, sabbalo anle fcstum s. C:eorgll, alte~'lUs
'ero snb anno clomini lllillesimo trecenlcslmo sexagcsuuo
;Iuint~ feria secllnda post festulll s. Thome ap.,. volumu~
instito;'es, nostros concives, conscnarc. Qua~ hltel as e,
.' ula in eisdem contenta omnes Cjuo'lue artlculos s.upel
~1\lisg p;'ius in 'libro civilatis nostre habitos et conscnptos
eciam )resentibus confirmamus. Acta sunt hec anno a
natlvita;e domini millesimo CCCCXVHI sabato ante festum
s. Valentini.
"
T'
7. 1422, 3. Njna. Rl/kop. c. 993 r.. ~ľl. '.Yl~~S
,.
v
,
obcí velikú tu sobotu po sv. Reul1g11. NaJPIl e
uClllcny
, ,
St 'ém nebo
b 'la-li by která búře neb klery stunu v
al.
.
)N 'é
Měslě
aby hospodáři y syém odení hotoYI byl;J
k II by hospodán
v 1 Ol m l ,
kd)'ž b)' zazvonili na ratIníze na ;'yn u. ~ a l b :1
své podruh)' měli p~psány a s lllnu, kdyz by lo 10 ) o
.
potl'cbie, také hotOVI byh na rynku.
8. Asir.1450. RI/lwp. Č. 993 J. 2~4. Léta - 13~0 (SIC)
- lěmito dary jest město Staré Prazské obda~'o:~no od
1 .'1 Jalla Němcc nemá domu na rynku kUpIt:. !tem
nu e i zádný
,
. Něnlcc na rynku COU1U"
1
I\::lpl1
" l ' an1 vJemu
ne'má
\'
m;jí loho konBclé dopustiti, ale jmá kUpIl! v
k ne;
mccké jenž slove u sv. Benedikta. - Pro svá,c ~ 10 )'111
v
, tá llle
. Jma
. "·u y'tl· . Item kd)'ž: se hok)'ne.
svuche
toto tres,
, d anebo
v,
prodávacky, kteréž na trhu seclte, tehdy J111á J.~ na ze~
noY1cy kamenné. llosil~ a druhá ji vuosti a ona Jl zasc o

part~s

~nti;l'tarul11

co~fed~run:,

,un~~~

~sa~le

p/'llIlHe až II sat1ave.
. . . . • 1-18.
9. 1454, 23. listopadu. Ltstt.IIG Oll!f.. c', .
Ladislaus dei gracia Hungarie, Bohemle, DalrnaCle, CI~acle,
Gallicie Lodomerie, Cnmanic Bulganeqt~e
, ','e
R arne, s el
I1 ,
,
d
JVloravlc
rex Austrie et Luczemburgensis ux, nec n011
'. .
eť Lusade marchio DC, omnibus irnperpetuum. Q~e Cll'ltalum illustrium commoditates, ornament~m glonan~q~e
concernunt decet regem liberaliter et belllgne conc~c eI~,
ct sibi laus honosque proveniunt et urbes cnc~:~~~ia regia honcsta utilitate ornate ad promptc se.mpel:
obse'luendUl~l vinculo pertinaci lignntur. ,Volente~ 191ttll~.
.
. '(UC 1IUlU s . regm nosd'II
Maioris
Ch,itatis nostre Pragensls,
Bohemie caput illustre cxistit, largltate regla. COl1lm~]l
tates ornalum'lue augere, non per eľľorem aut Improvlc c,
: !' I liberate et cum sano consilio nostrorum p;'ocerum
,
...
ctontate Bosec c c
et fidelium de ccrta nostra SClenCta, regla. a~
I rb
. civiťati predicte cil'ibus incolis'luc IpSlUS, fic e 1 us
I
'b
s
in
perpetuum
lemle
,
nostris dilectis. ac eorum successon u
.
.
lamus tribuimus ac concedimus annuas nundmas
graclOse c ,
. .
I'"
d i geni.
f
'u festo Puri!icaclOms g onOSlSSlme e
Slve orum 1
•
I t . t ita
..
. 'nis ]'vIarie l)er cluas sepl!manas c Ull axa ,
tnclS vlrgl
.
. 'J' festil'itatis
·idelicet ut Ilundine ipse sive fo rUlU lil Vl~l ta . • '
Iprecl'Icte ' ll1C!plan
. . . t . Volull1l1s'lue
ac decerl1lmus
"
,
I clvltalem
c uti
,
in )refatis nllnclinis sive foro hbere, lIltegle. p .enequ
fl'UI'! ac gaudere omnibus libertatibus, immun.ltalt~us, h~bno
" et lUn
" b us uIIII'erslsd~''lUL . us
I'I'bu o j)rerogatil'is, ]wivilcgl1S
"
d
.
I"
un UllS Slve
civitas ipsa ulitor, frllitur ac gau. etf I~ a Il;Ol~:osi martiris
f 1'0
uas sive 'luocl habent 111 es o g . '
..
o 't' q Wel1ceslai lvlandamlls igitur ommbus subdltls
" no b'J't
sanc
1 cuiuscunqllc
. clignitatis, officll,
II at'lS au t status
nostris
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J. N"

exislant
] .
. t a Inarcarum aun,. ljuarU1l1
l' ' sub pena (Ulnquaglll
sesti pánuv a to v líl ade. A polom aby od trlného . b
m~c Ictatem cal:lere nostre regni Bohemic prcdicti cl
zap~án~ byla na obojím městě, Starém i Novém n;~ )t'
a~\am pal:t~m clvitati predictc volumus applicari, nc scperazskyeh
Hel I t " b I
s
ehctam Clvltatem eivesque et incolas el'us 1'1
• •
,S .. . ;:-,
~ c erez y IOkyui zivnost pro neI'ád
r' .
' 1 premlsSIS
, talem meste slozena byla, aby y Novém měst' v." t
nUll( Ims slve foro eontra presens nostrc serenÍtatis indul~1ebyl~; I a té, zase které by na Noyém mestě ziV~O~:'~~O~
tum. vexent, turbent aut aliquo modo impediant, sed eos
zena y a~ aby v Starém meste v zÍvnost pl-ijata neb ,I
pOCIUS . conservent., tueantur ct protegant. Presencium sub
Hel.n zádná hokyně, která z by sobě ovoce k 'd)~:
appenslOne n~stn. regahs. sigilli testimonio litteralum.
nakoupIla
b "á I é " ,
plO aJI
Datum Prage lil che sanetl Clementis allno ,lom"
'11
.
, a:r z, e n JIne hokyni zase neprodávala neb
.'
cl ' .
'
lilI llIl eslino qua rlllgcnteSlll10 e]uincjuagesinlo ejual.to
'
~t
na
tOI,n
uJ~1a
,yeliká,
napřed
obci
a
sousedům
\,sem.
,
,1 egllorUlll
, . JtCI11 zá;ln~ prekupmk. aneb pl'ekupnice jestliže by
nostrorum anno Hungal'le ClC quintodecimo, Bohemie vero
~. ~e n~m mes:~. rádu podl1lknouti nechtel, timu pak páni
see.undo. Ad n:andatum domini rcgis Procopius de Raben.telll cancellarlUs.
zn nostI neslozlh, a on na jiné místo místem
l'esedl
nemá trpěn y tom obchode biti a to pod pokut~u t l '
10. "1503, l.února.. Rl/kop. Č. 203!'S9
O
".
.
pepll.
ztracením
nad
'"
d'
I
010
Z roz lá
tehdy Jan
I'
, I
clmz se \. tem vajec aby zádni dráže
ci o c, zam" pana purknustra
o\"
,
(
a ,-nopa, a "sec 1
ne :upoval ani prodával easem zimním neZ po ~1alé
'
p, nuv
rozkazáno
pánum
líredlníkům coz' s
I
t"
I
f
v
cl
o"
' J C (O yce Jran
nfZl pod trestáním a pobráním těch y~J'ec
It
~l, PI e;
pepr: o ~cupcuv hosh, aby brali ph jarmarce sv. Václava
prasat ab
v k
.em zac na
b.í
Y nepre upovala a na stolice aby jich potud více
po, tree~l h~r~~h a o. Hro!nn!cíeh po dvou librách. Actum
ne I a. pod .~obránÍm tichž prasat. _ Páni purkmistrové
fel. 5. lil vI~lha PunficaclOms l\Iarie a. 1503.
a pál(l oboJlho mesta ráčili jsou toto rozkázati oznám't
1.1. ASIr
r. 1510.
Rl/kop. Č. 203 . f.. 10 (O 111CS t)
,
u.
Rádohok
á
I
I
,I.
Tot~ Jest pra,:o od vlila, ktcré, V sudech prodávají ua
"
y n 1'] c t.
tem první artikul ab ni
zádn~ hoky~e. ani hokynál' nekupoval po domí~h a;; ;
ryli 111 ~omáti. nebo hosté, od čeho co má bráti se:
sklepl ch, am Jedna od druhé Ovoce niz'ádnéllo bez vd P,
~t. d od ctvrc~ J?de~ peníz, od Tejnsk);ho 2 d., od věrtele t·
I
J"
.e
ve 01111
Izn~c I. N.ez aby k~zdá oznámila ten trh, od koho a co
., o~ S:'ldn~c~eho 8 d., od Zitavského 2 gr. 2 den.
a
zac
koupIla
a
na
J.~ké
roky
má
placeno
biti.
A
to ab '
~ :0 m~ vš~í fyt; do měšce panského do úřadu !icstipánuv.
s~'1 z~p~~lo pro. všehJaké nesnázc, ktcréz se mezi vá~i
~.o p,a c pl' S UŠI na hlásného od ponucky, kteriž má
pll laz,?J\. Pakh by se to která neb ktery' mimo t
v
mlh pnsahu od t~chž šestipánuv y jich úřadě: od ŽitaydopustIl a pře t
'1 t I d
en cas
ského 4 d., od pul vozu 2 d., od věrtele 1 cJ od T .
bT
"
.s OUP', e I y má takovou pokutou trestán
I 'lId
1"
.,
eJnY.I a Jl neb Jemu aby zivnost byla složena _ It d' I '
., ,oe ctvrtee 1 h. a to na každou noc, dokas cy ~o
artIkul kdy'
IU ly
,.
z se JIZ oyoee na trh pl-iveze kteréž I r
vad>;,.. toho vlila neprodá. Tenní hlásnému od skládk"
od Z~tavského od po (nedopsáno) 4 d. od ," 't 1 2 d} .
~~ďt~ Jabl!~a, hrušky, višně, švestky, ol'echy toho ~~;
od L
k 'lId
v
"el e e
.,
z n, netrzJ!a, než ty osoby, kteréz by k to~u volen~ a
, IpS Y I~.
. a téz od čtvrce. Skládka tcnní hlásnemu:
yybrá~y byly. A ~y aby trzily, po čem by to ovoce stálo'
1 ' od Zltavského 2 gr . 2 d ., od (nevyps,áno) 8 eI
a ,t.ake ~a tu pvrácI abZ. toho ovoce každá na před jednd
oe . vertcl~ .~ d:, od Tejnského 2 d., od čtvrtce 1 j'
~~I~. mela, coz by st~'zlly; a potom s jinimi zároveu aby
rra~o kosltrslle foto jest: Od drylynku Uherského net
" a!, a to pod touz pokutou nahol'e doteenou a ni
,IOStlllskél~o 4 gI> }c~lož prodá i koupí, od Svidniekiho
JInac
It . palc
I' l by JIm
.. ovoce z bivalo že by ji' .. e,
" "udu 1 ,,~.I; prodavac I kupce, od laky každé 4 d. A kd 'ž
Z
nepotrebovaly, tehda můr jedna sama yu; stditi a d JI~e
sudy" .men:, Od drylinku hostinského neb Uherského 4 g;'
svézti kdy"
,;
onUlV
,
]
v
Z
panum
trzne
zaplatí
a
nám
naše
"
,
I.'
°í~1 Zlt~vskeho 3 gr., od laky 3 den., od desítky domd~
do vymel'
It
II'b
pIa, o c <l
c 10. VIna 2 g~. ~1. Koštíl: od vína na rynku má b ;'ti
.. . pa cly v sudech ovoce vezeno b IO
to, taky mají se o to deliti, bylo-Ii by které poti'eb' Yté ;
(~1ftI?)..: Od ~Yldl1lckého sudu 8 d. od toho, kdož ku ~'e trzné
má ďť
á
v
I, a
z
a kdoz prodavá 4 d " a\' od ,'e"r'el
1" t I P J
, a I a n m nase právo vimerné. _ It tv. t'
.
1..
e po OVle! 010.
artIkul aby nizád'
'''d'
,
. le I
,. ~2. 1518, 16. zárí. Rukop. č. 203 f. 49. O zvě
, ny a mza na, kdozby do trhu chtěl pl-ib ,.'
ytI, ten a taková, aby žádni svobody nemeli I ec"
r ! n ár k y:}tem létha 1518 feria 4. die sanctae Ludmillae
S
volením a vědomím starSfho' ae J' estlize by o' b I dPo;
za "pana JI;';ka Vlka a pana Sylvestra. Item co se zvěřiI
lá b
'
,
so a 10 na
nárek
dútyee,
ty
svobodu
tuto
mítI'
budou'
V,"
Ik
a
zae.lOva
"
yla
neb
p~llln'
našich
neb
pánův
radních
Š 1
v
"
, zyennu ve
ou
J. MtI, ~ak ~.~ ~y se za nehoho pl-imluviti ráčili tehda t
v ~c ~uv.az do ,~aJlce ab~,prodávaly; než co se pak ptákůy
a. ta ,~aJf pr~atJ ?iti. ll. jini artikul, kdyt Ovoce ~~
a ,.e',enc dotyce, aby zadnich neprodávaly malich ani
vehkyeh pod pokutou desíti gr "c' J'
" I
~Ih plln~so~. zádna nemá s jejího hl'betu snímati a praviti ze
'I ě
v
. .
lm vym uva v takoJest m,ne pr~nesla a o to se vaditi; než ať vždy na místo
~yC.' v cech zádná aby stálá nebyla; jestliže by mluvila
dostaVl a trzné ,dá, tn Seprv máte koupiti, komu potl'ebÍ
ze Jsem t.éto pa~í konšelové koupila, té paní pod tou~
aby vtud! obecm neuehazelo. ll. jini artikul' ti ktel'f
~okutou IOzkazu]l, aby z svého místa nikam se nehibala
v štepmeoeeh, v sadích okolo města kupují a n~ zádech
o trhu pro takové věci. Aetum, ut supra.
~o ~klepu nesou a potom též na trh nesou v putnách' a
13., ~528, 28. června. Rl/kop. č. 203
23. lZ á d
dyz na trh v putnáeh vynese ten má od J vdé' t'
ob h ,? ~)ě n I ~h: Item ty hokyně, kteréž na I~urném trhu
pení lT
t kb'
<uz
pu ny
? yceJn ~e alí a sejI', máslo, vejce i jiné věci, což se mali
z c a ~,a a a ~ se chudším spravedlivě dálo.
_ I
JIm nahoelt, prekupuJfec zase proClávaJ'í tJ' al)y "á I '
t. také "kten z~, sklepuv na putny prodávají a na voz'
'
'
z c ne na
t I'IlU, V JIOSpO d ách y branách na I'"
;l,~b ,~o sucluv ládUJI] taktéž má dáti od putny mali pcnfz
. " 'I
'
' , u ICI mc ne Icupovaly
I.zne 10 •• - - H. take tento artikul, kdež sedí dvě společ
~n~t~ye..' .?ayozo~aly, aby jim kupovali, až do té hodiny
lllCe na Jednom místě a každá sVllj zisk béře ta k 'dá
, t' e~~~z JI~ lu~ozeno bude, tu aby teprvé kupovaly k své
na r"'ou osobu. má jeden peníz dáti podle poi:~du jinÝ~I;
po ~.c e, ne
ce by ven šly neb jely na tu koupi t I
se JIm neháJ'í
t,
"v.
, 010
- t. tento. artikul, což se dotiče svárův nesnází haněn;
..
"a o pIO tu pnclllu, aby sousedé mohli si
to aby mezI 'á . 'v'd 'I
"
'
,
I,
nakou~lltl v ca.s. Pakli by se která mimo ten l:ád a usta,
'ml mza ne 10 pruehodu nemělo. Pakli b
~~rel1l ~loPu.sbtIla a to přestoupila, ta aby ihned trestána kdy. ktere nezbedné to přitrefilo, že by nectni jazyk v!.
pustIla, lu v tom místě, kdež tu k tomu žádné svobo(l,
) a a tl lU z avena Item ab' za
.' 'd na' I10 Icyne" pnJata
'"
není, ten a taková má trestána biti tou pokutou I t .)"
Y Z1Vnost tu nebyla, leč s povolením pánuv tíl:ed l l1íkuy
Sc nahol:e jmenuje a to bez milosti.
' 'Cl UZ
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14. 1528
Rt/llOp. Č. 230 f. 48. O P 1'\jímání hokyň v živnost páni úl'edlníei jsou
zří d i I i. Item aby žádná hokyně pl-ijata v zimost tu nebyla, leč s povolením pánuv tíl'edlnikův šesti pánllv a to
v líl:adě, a potom od tržného aby zapsána byla na obojím
městč, Starém i Novém Měst Pražskicll. Item kteréz
by hokyni zivnost pro nei'ád v Slarém městě složena byla,
aby v Novém městě pl'ijata nebyla; kdcž zase když hy
v Novém městě jí živnost složena byla, aby v Starém
městě pl:ijata v živnost nebyla.
Item žádná hokyně,
kteráž by sobě ovoce k prodaji nakoupila, aby žádné jiné
hokyni jeho zase neprodávala, neb jest v tom ujma velká
napl:ed obci sousedll\l1 i sousedám všem. - Hem žádni
překupník aneb překupniee,
jestliže by v jednom městě
řádu podniknouti nechtěl, by mu pak páni živnosti nesložili, a on na jiné město místem pl'esedl, nemá trpín
v tom obchodě biti, a to pod pokutou toho ztracením,
nad čím sedí. Item vajec žádni aby dráze nekupoval
ani prodával, než po malém' penízi pod lrestáním a pobráním těch vajec tímto časem zimním.
15. Asi z r. 1528. Tamtéž J. S3. O hokyních.
Item což se hokyu dotiče, kteréž ovoce prodávajf, kteréž
jsou zachovalé a na letech se~lé, jeZto jiné práce vésti
nemohou, aby toliko těm dopušteno bylo a jinému žádnému; a ta každá aby na jednom místě prodávala a jiné
čeledi na to nechovala; a chtěla-Ii by která na to čeleď
chovati a na dvouch nebo tl:ech místech sedati, aby jí ta
zivnost zdvižena byla a potom tu nikdy neprodávala. Item k těm věcem tržnim opatrovati náleZf, aby se oni
ke každému zachovali bez pl:ijímání osob podle tohoto zustáni; pakli by se kteri pl:es to dopustil čeho, aby toho
líl:adu byl zbaven a v panskou kázeň vzat byl.
16. 1541, 30. června. RlIllOp. Č. 331 f. lOS,
Smlouva mezi hrnčíl'i. L. I'. 1541 ve čtvrtek po
sv. Petru a Pavlu ap. stala se smlouva přátelská, dobrovolná, celá a dokonalá mezi staršími a mistry cechuov
l:emesla hrnčířského, měšťany Stal'. a Nov. M. Pr., z jedné
a staršími a mistry téhož l'emesla hrnčířského, měšťany a
obyvately města Berouna, z strany druhé: Jakož jsou odporové mezi stranami nyní jmenovaniho řemesla o prodávání hrneuov ba trzích a v jarmarky v městech Pražskich stávali, o to sou se lakto snesli, že hrnčíři Berounští
díla hrncuov vostrich do měst Pražskich podávati nemají
a těch žádnim jinim překupníkuom nemají prodávati,
ncž hrnčíři Pražští Je cechu náležející od nich kupovati
na vičet mají. Však jestli že by kteri z měšťanu ov všech
tN mčst Pražskieh, jedcn dva neb víc, a což by koli
chtěl vzíti hrncuov takovieh ku potl'ebě své a ne na
přÍkup, že to bude moci bez překážky staršfch cechu
hrnčířského dobl:e učiniti.
A to jsou takto mezi sebou
trhem narovnali. Veliké dílo bráti mají, každi hrnec po
VI penězích mal);eh; pod veliké dílo hrnec po nI cl.,
pod prostl:edního díla kopa hrncllov za XV gr. Kteri
dílo na bíli peníz, toho kopa za XIII gr., po peněZního
kopa za VIII gr., kopa velikého drobu za V gr., malého
drobu za III gr., pokliček kopa za II gr., pánví třidcet
za X gr. m. A z těch pánví mají biti tl:i veliké a ostatek
ve směs. A hrnčíl'i Pražští formanuom, kleN hrnce pl'ivezou, sami platiti budou povinni a od fury XX gr. bílejeh dávati. Item Berounští hrnčíl'i polevaného díla na
trhy ani v jarmarky do měst Prazskich vésti nemajf, dva vozy
polévaného díla kromě vymínění jsou dva jarmarky, totiž o sv.
Václavě a o Svátosti dva vozy téz polévaného díla aby uvezli a
prodali. Hem hrnčíři Prazští mají se o toto starati a bedlivost jmíli, pokud nejvejše možné bude s radou a pomocí J. Mti pana purgmistra a pánu ov Starého, Nového
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i Menšího měst Pražsk);eh, aby jinim hrnčířuom okolnfm
z měst jinich, městeček i vsí zastaveno bylo v mčstech
Prazskich v trhové dni hrneuov prodávati, neb to jim
hrnCíhlOm Berounskim by na pl:ekázku a zádavu bylo a
oni také hrnčíl:i Berounští v zádné dni trhové ani v jarmarky vostrého díla prodávati sami ncmají, ncž tak, jakž
smlúvou zav1'fno jest, kromě díla polévaniho. A talo
smlouva mezi oběma stranami státi má, dokUlil. by pan
purgmistr a páni něco lepšího neuznali. A polom jestli
že by která strana v tom co svého lepšfho viděla, budou
míti vůli to změniti, k lepší nápravě přivésti, anebo pH
tom zllstati. \ šak ndli by co změnili, mají jedni drullim
čtvrt léta napl'ed oznámiti, bylo-Ii by komu co na těžkost,
aby o tom vědomost majfee, tím se mohl jeden kazdi
spraviti. - K tomuto smíru vztahuje se i následujfcf zápis
V rl/kop. č. 990 f. 319 z 1'. 1560: Jakož jest Tomás
Pulcc, hrnčíř a lnčštčnÍn města Berouna, na místě jilliCh
mistru téhož l:emesla hrnefřského v městě Berounč, obcslay ku právu starší hrnCfl:e Starého Města Pražského
vznešenf pl'ed panem purgmistrem a pány na ně ueinil,
ze ph času Hromnic minulich, když jsou s hrnci a s dílem
svim hrneíl:i z Berouna sem na jarmark pl:ijeli i nemohouce toho všeho prodati, lak že mnoho jim jest po
jarmarce zuostalo, i najali sou sobě jednu velikou komoru,
do kteréžto co jest těch hrneu i jiného díla pozuostalo
vnošivše lam do druhého jarmarku nechati chlěli. A oni
starší o tom zvěděvše jim všecky ty hrnce zpečetiti dali.
Protož pro jakOll p1-fčinu sou to učinili, aby pl:ed právem
omámili, že by rád i na místě jinich hrnč(l:uoy berounskich to chtěl slyšeti, zádaje za opatl'ení. Proti tomu
starší hrnčfři z Starého Města Pražského promluviti dali,
kdež Tomáš na místě jinieh hrnčfřuov berounskich věděti
chce, pro jakd příeinu jsou to učinili a ty hrnce jim
zapečetiti dali, i toto za odpověď dávají:
Poněvadž jim
těmi sklady svimi v živnosti a v řemesle jich velikou a
znamenitou škodu i pi'ekážku činí, že díla svého odbejvati nemohou, na vrchnost sVil to jsou ','znesli ládajíce
v tom od ní za opatření, kdcž jim jest oznámeno, aby
vezmúe právo tam šli, kdež ti hrncové slození byly a je
zapečetili; i tak s povolením pana purgmistra a pánuov
to jsou učinili nebo pl:edešle toliko čtyl:i mistl'i l:emesla
hrnčířského y mčstě BerOuně jsou byli. Ale na lcnto čas
má čtrnácte a více jich jest a více tam se jich sadí, a
v těch dvoueh nedělích tak mnoho těch hrneuóv a díla
svého navezou, že jich V tom času i v mnoha nedělích
všech prodati nemohou, ncž skládají je na ublížení jejich
živnosti do komor, a kdyby v" těch skladu nebylo, teda
by měšťané a obyvatelé těchto měst Pražskich za skrovnější peníze kupovati mohli, nebo když by jim IHíjfno
toho bylo a těch skladu se nedopouštčlo, nevczli by VÍceji
než co by prodati mohli, poroučejíc se v tom právu
k uvážcní spravedlivému. Naposledy Thomáš Pulce i na
místě jinich hrnčf\·uóv mčsta Berouna příteli svému promluviti poručil, že žádnimu y jakejch koli obehodíeh hájeno nebejvá a vyměl'eno, aby toho tolik neb loliko na
jarmarky yozil. Než má jeden každi na jarmark svobodu
málo neb mnoho pl:ivésti. A poněvadž jiní kupci a kramál:i, což pH jarmarce neodbudou a neprodají, do sklepuóv skladají a tam do budúcího jarmarku zanechávají,
protož i on Tomáš na mfstě jinich žádá, aby též toho
uZfti mohli, a co by neprodali, aby mohli svobodně bez
překážky mistrll hrnčíl:uóv tohoto města Pražskiho skládati
a' az do druhého jarmarku tam zanechati. S tím se strany
k uvážení spravedlivému poručili. Tu pan purgmistr fl
rada slyšfee strany II jejich mluvenf, toho všeho bedlivě
povázivše, takto o tom mczi nimi stranami vypovídají
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tl'iti může. A tak tudy nám křesťanum chléb z líst vidírají
a drahotu dělají. Kdež pak téměl' všccko Staré M, Pl'.
obsáhli, neb řídko se dům I' něm najde, aby Zidé tu
pokoje aneb sklepa, obzyláštnč pak v rYl/lut neměli a
neZ mal); cas mine, ze Zidé yšecken' rynk obsáhnou a
křcsťané sc budou museti do Zidovského měsla stčhovati
a již tchdy n,,;bucle více slouli Y Starém M " než na
Noyém Městě Ziclovském.
21, 1582, 12. března. RII lwp , č. 203 f. 98, L. p,
1582 v pondělí den SI'. l{choi'c lito i'ádové sepsáni jsou
s jistilll povolením pana purgkmistra a pánuv Stal'. M.
PL, též i pánuv líředníkuv úl'adu šcstipanského jmenol'itě
kolečníklml, ldeNž lM/J'1l1{/! stávají, hotovi jsouc dobrým
lidcm z jejich peněz sloužiti, Kterimzlo pl'edně páni
úl'eelníci starší tovaryšc přísežné volili jsou ráčili, clal'šc
jim závazek se vší moci, jiné aby pokojně Nelili a spravovali, ncpokojné pak aby trcstali, budto yčzcním anebo
jistcjmi pokutami, které>: jsou yšickni tovaryši sobě zvolili,
Jald. v arty kulích níže položenich pořádnč poznamenáno
stojí: Pl'edkcm a nejprvé starší pl'íscZní majíce tu povinost, aby cti a chvály boží přede všemi. věcmi vyhledáyali, zlé tupili a dobré velebili, sami y bázni boŽÍ poctivě ku phkladu jinim živi jsouce, jiné k lomu vedli a
přestupníky lrestali. Vzavše na sebe tu zivnost a takovou
práci, aby statck lidski, ktercjž by k sobě přijali, bedlivě
a včrně bez škody, ztrály a promčny opatrovali, Pakli
by sc co toho komu pl'ihodilo, ten každi tomu, komuž
by se taková škoda stala, bez odporl"', jak starší tak
i mladší tovaryš, z toho práv bud. Kdož by koli z vyšších
ncb nizších stavuv neb lidí od t};chž kolečníkllv služebnosti potl'eboval, toho zádného mimo slušnost a náležitost
nepřetahovali,
Však mozni clo věk chtěl-Ii by komu co
z 'Iásky mimo zasloužení více dáli neb hojnějí zaplatiti,
lo při jeho dobré vuli zllstaň, Aby neřádové všelijací,
kteříž by sc snad mezi nimi přihoditi mohli, vyhledáni a
pl'elrZcni, poctivost pak a clobl'í řádové zachováni a zdáeni
bcjti mohli, I' každich dvou ch ncdělích všickni slarší, leč
by kterému dulditá potl'eba hájila, též také i všickni
mladší tovaryši bez vejmluvy do hospody scházeti se povinni budou, Pi'ijda do hospody jcdcn každi, bud z starších neb mladších tOl'aryšiív, všickni pana tatíka, paní
matku, čcládku jeho všecku po všeckno sedění aby I' poctivosti měli, k nim ve všech věcech aby se uclivě měli
a zachovali a dl'ívc nelli na svá místa sednou, jeden
každi tovaryš" do pokladnice po clvou penězích bílejch
ab)' skladali. Zádni tOl'ary,; s zbraní aby do hospody ncchodil a kdo by se pak toho dopustil, k pořáclku s zbraní
pl'išel, ten aby dva bílé groše do pokladnice ~ložiL Jestli
by se kleri tovaryš vejlržnosti aneb rvanice I' hospodě
dopustil, lakovi aby 1ó gr. bílejch clo pokladnice pokuty
sloziL Jcstli by kt€ri lovaryš pH pol'áclku za stolcm po
napomenutí starSích tovarysuv mleeti nechtěl, ten aby
krejcar pro nemlcení složil a to lolikrát, kolik""t by se
toho dopustil. Jestli by kteri tovaryš pH pol'áclku sedě
hromoval nebo pl'ísahal, aby dva česká clo pokladnice
pokuty sI07,;1, kolikrát se koli toho dopustil. Jcstli že by
pak toho vykonati nechtěl, ten a takovi tovaryš aby do
vězcní dán byl a z takového vězcní aby propuMěn nebyl
dotud, dokudž by se nepoddal a I'ádu hlavy nepoklonil. Starší pak aby dvojnásobní pokutu, kteri by se
tůho dopustil, povinen dáti byl. Jestli by se trefilo, ze
by kteri pán ncbo soused přišel a dvou kolečníkll potřc
boval, tu taky jeden druhého aby ncpl'edskakoval, chtějc
sám vézti. Kdo by sc toho dopustil, aby do pokladnicc
groš bílej slozil a to pro uvarování hadruňku, nibrZ aby
se spolu pokojně snášeli. Jcslli by kteri mezi námi nebo

ph nás živnosti kolecnické užívati chtěl, jsa zlopověslni,
budlo že by se jaké krádeže dopustil, nebo jinou neslušnou vě.c ueinil, takovi aby mczi námi trpín nebyl, c10Imdž by se slušně nevyměřil. Z strany pohřblll', kdyby
kteri nebyl a neopovčděl se a příčiny slušné neoznámil,
aby půl libry vosku propadl. Od pořádku a schllze zát/ný
bez opovt,dí neodcházej. Pakli by kdo bez opovčdí ušel
anebo hodné. příciny odjftí svého neoznámil, ten každi
do pokladnice bílej groš polož. Oclšel-li by pak z hněvu
a prchlivosti od pořádku, ncpolože takové pokuty, ten ..
vězením lrestán bud. Jestli že by pak na někoho P. Buh
nemoc a těžkost dlouhou vložili ráčil a pl'i něm by se
nodostatek nacházel, lak že by ani statku, nae by se vychovati mčl, [nebylo], ani sobě vydělati bezelstně nemohl, na toho takového, kteriž by se I' pol'ádku upřimně
choval, starší povinni JSOll kazdou schuzku pH pol'ádku
spolcčně z náchylnosti a lásky kl'estanské po clvou peně
zích anebo vedle možnosti jednoho každého zbírati aneb
z poldadnice jak by se snesli, vydávati a v nemoci jeho
neopoušlčti. Jestli by kdo, jsa dobře zachovali, žádal clo
pořádku pl'ijat biti, ten nejprvé toho při páních líl'ednících, nynějších neb budoucích, hledati a jim, kdo by
byl, I' známost to uvésti má, Potom starším a pol'ádku
povinnol'at jest do roka sloužiti a bez odporu vůle jich
činiti a když by rok minul, tehcly dvě libry vosku do
společnosli a do pokladnice 15 gr, bílejch dáti a potom
s nimi zároveň pořádku užívati. V placu, kelci se s koleeky ,tává, tu v,;elijakich povykl"', kl'ikuv lání mají se
vystHhati, nibd k sobě i k jednomu každému slovy
i skutkem mají se pokojnp, náležitě i uctivě chovati a
ledož hy se tak nezachoval, jeden každi starším i všemu poI'áelku v pokulu anebo trestání upadne, tak jakž by naň
uznáno bylo podle velikosti Míchu, čeho by zasloužil.
A jestli že by pak jcdcn na druhého mocí sáhl kdežkoliv,
řád a právo oponha, takovi upadá I' moc pánllm úřed,
níkum. Poněvadž se to stává a pl'ihází, že některého
z bratr; lepší Ži\'llOst polkává aneb ze bez toho obchodu
ž I' biti muže, dl'íye nežli by odstoupil, povinen jest
starším i jiným bratřím I' společnosti jeden měsíc napl'ed
oznámiti a do pokladnice 15 gl'. b, složiti. A oni starší
a bratrstl'o jemu, jestli by toho potřeboyal, jak se jest
y pol'ádku aneb y tom obchodu poctivě a dobl'e choval,
svedomí pod povinností vydati mají. Starší přísežní co
pokut do společnosti, bud lo na vosk aneb co jiného,
přijmou, povinni budou jinim spolubratřím každého pul
leta pocct činiti a potom zase na jaké potl'eby co vydají,
jinýnl tovaryš Lun to y ználllost uvozovati a o to všecko
společně pořádná registra dúeti a taková registra při
pokladnici chována a opatrována biti mají. A jestli b)'
kdy páni líl'edníci od nich poctu, jakž z vosku lak z peněz,
požádali, aby jim jej učiniti povinni byli.
22. 158\J. Rl/kop, Č, 203 f.119. O yěnečnicích.
Vt:nečnicc žádná aby I/a '/J'1l1m nikdy neseděla, Icč sobě
místo objedná od pán'lY úl'cdníkllv; a k témuž prodaji
nemají připouštěny biti neZ ty, ktcréz jsou uscdlé a
městská práva
y městech Pražskich mají. Také má
jedna kaZdá tu toliko sedčli, krle se jí míslo vykáže a nc
jindc, pod zbavením zivnosti; jedna každá, kteráž sobě
místo objcdná k prodaji yěncuv, ncmá více míti míst a
krámů ncž jedno; a tu sama osobně seclě prodávati pocl
zbavcním téhož místa. Tulaček pak žádnich chovali ncmají, aby sc po ulicích a po do mích s věnci toulati, a je
prodál'ati měly; ncbo mnohá moha sloužiti u liclí neb na
dílo choditi, tou pNcinou věnců" nošení k neřádl'ull p:Hcinu dávají, a mládež se kazí a I' zalHllky vydáy,\, Ktcnl
se toho dopustí, zbavena prodajc, a taková nosícc věnce
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Í. Na 1/all/čstí.

předně vy clíti.
Což když učiní, páni líředníci jsou jemu
ihned bez prodlévání povinni místo vykázati k prodaji,
kdež sám má přes celý jarmark po kusích lidem prodávati a nejméně od fr~idlt zvol/ěJ/Í, za čtyry dn)', chcelí
pak vejšeji v jarmark I')'státi, pH vuli jeho bud, A pl:ekupník žádnej v témž čase 4 dnech nemá od žádného
nic p"edknpovati ani jaké srozumění bráti. Nd potom
teprva den pátý ráno mají všickni spoluprodávači o to se
sn~sti mezí sebou a společně, co by Zll stalo po jarnlurcc,
vytdíee a zaplatíce, se poděliti, tak aby všem v rovnosti
té živnosti dostáti se mohlo, Kdo by jináče učinil, co by
tak nepořádně koupil, o to nádobí pl'ijíli má, Kde2 také
skrlc mnohé obmysly nastrojeni jsou bývali formanové,
že pI'\'é, nežli se jarmark začne, dvě 'neb ti:i neděle napl:ed pl'ijÍždívali a po své vuli mimo jarmark prodávali,
to se též zapovídá a v pl'íčině té, kdož by tak pl:ed jarmarkem nádobí dřevěné pl:ivezl na trh, jest povinnen na
rynku sám prodávati anebo k jarmarecnému času toho
zanechati, jinak jestli že by takol'é zbolí kdo pl:cdkoupili,
více té živnosti vésti nemá, Naposledy kdoz by koliI' co
od téhož dřevěného nádobí zase lidem prodával, má
kazdý v mírnosti to vše prodávati a lidem nenasazovati.
A páni úl:edníci šestipanští mají každého ča~u k tOIllU
dohlídali a pl:ezvěděli, jak se a které věci a zač [mpnjí.
Kdož by pak to též nemírnč naclražoval, ten má panu
purgkmistru a pánllln I' známost uveden b);ti. A jestli
by kdy I'zd)' neMd chtěl v tom od pl:ekupníkltv býli,
pan pnrgkmislr a páni sobě toho k dalMmu napravení
pOzllslavovati nícÍ. Aby také toto nal-ízení v lepší podstatě
zustati mohlo, líl:edníci úl'adu šestipanského na každý čas
mají mezi týmiž handIíl'i a pl:ekupník)' dotčeného dl'evě
ného nádobí osoby dvě nal:izovati, kteNž hy to lak opatrovali, aby z žádného artykule vykracováno nebylo, A co
by kely nepořádného našli, týmž líředníkum oznámiti nepomíjeli. Sami také Jíl:cdníei nad ·tím pilný pozor míti
podnni budou,
Toto nal'ízení od pana purgkmistra a pániiv z uvážení bedlivého úl'edlníkul11 šcslipanským vydané jesl I' radě
pl'ed lýmiž líl'eelníky pl:ečtěno a tak u(l'rzeno, ahy od
jednoho každého lak a nejinak zachováno bylo, Ac!. in
consilio ultima die J\Iaii a. 1ó89.
24. 1607, 14, zál'í RI/lwp, Č. 326 f. 72, Z kanceI úl' e J. ;\Iti C. dek I' e t, aby Žid é n a -j i sté art y k u I e
z u 1 i c c s v é z a s e I' y c h á 7, e t i m o h I i. Poctivým purgmistru a konšelům Star. M, Pr. k dodání. - Druhé aby
:po I)I/dlll ai~i po ulicfch Starého ani Nového Města semolam žádný [Zid] se netoulal, olnvláštně po domÍch s koberci ani zádn;fmi I'čcmi na prodaj nechodil, leč by od
nekoho l v)'ššíeh stavltv pro ně posláno bylo.
25, 1613, RI/ko:p, Z:, 475 f. 2, Zen)' hokyně,
které na rynkll pl:ed domy p, Václava Trubk)' z Rovin
a TIolianovským houby, jahody a jiné po rostliny lesní
prodávají, byvse z porucení pánuv úředníkllv do líl:adu
šestipanského povolány, o,známení a poruccllÍ z SllcšcnÍ
pánuv jim lakové se stalo: Jakož za časté a velmi zhusta
od nich hokyní ten nez{?usob dosavad jse zachovával,
cemuz konec b)~ti nemtlžc, ze jsou proti dobrélllu hlCLl
věci ty, kteréž na prodaj maJí, sami jich nesbírajíce, jen,
jak kdo s nimi sc vyskytl, překupovali a potom lidem za
troje takměl' peníze odbejvali, pro kleroužto věc a neZpllsob lidé poctiví, jak mužského tak ženského pohlaví,
v m'rnosti nic ku potl:ebám vlastním dostati a dosáhnouti
nemohli. Protož pod dnešní den takovÝlll pl:ckupnicím a
pl'cmykackám pHsně se zapovídá, aby žádná z nich, když
kdokoliv a kteréhokoliv času co na trh k prodaji pl'inese,
nic do hodin čtrnácti potud, pokuclž korouhvička aneb
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znamenÍ. od tržných na rynku vystavené, státi hude, neneb na cesty k kupování nevycházeli. Pokuclž by pak která proti nařízení tomuto pl'cdsevzala, s tínl se VŠÍIll, což pi:ekoupí, do vězení šatlavního
vzata, místa a prodaje prázdna i vězením, jakž by velikost
líčinku a pl'cstoupení uznána byla, skutečně strestána
biti má.
26, i613.
Rl/kop. Č. 475 f. 53, (Do rady
o bečI,ál'e a v dl:evěném nádobí handlíl'c.) Slovutné ne.
Nepominuli jsme podle poručenÍ. V. Mti nám, abychom
pH jarmarce tomto svatováclavském přftomném žádn;fm
kupcum a jakýmž koliv domácím obehodníkum nižádných
krámůI' a bud na rynku k prodávání v nich všelijak);eh
zboží a yěcí od i:emesla jich, tak jakž pl'edešle pH témž
čase bývalo, pro ránu BoU morovou nyilější stavěti a
rozbíjeti nedopouštěli, uciněného, tak poslušně zachovati,
ale že starší hečvál-i na místě jin)feh a handlíl:i y nádobí
dřevenénl na 11:15' za časté nabíhati a za povolení sobě
prodaje v placu mezi pl:espolními žádati nepl:estávají, pončvadž pak i oni, kteří y nádobí dřeyěném obchod sVllj
yedou, bud a stanovisť k prodaji svému potl:ebují, za dobré sc nám vidělo, dříve, nežli by jim povoleno I' místě
yejsadním bylo jarmarečný prodaj propustiti, naučení od
V, Mti požá lati, Za ton tehdy pl'ícinou Vašich Milostí
uctivě žádáme, že n~ls, jak bychonl se v tOtU zachovati a
co jim za odpověd dáti měli, z uvážení V, Mti spraviti
nal'íditi ráCfte, My na jiném nejsme, než jakkoliv nám
od V, Mli I'yměřcno bude, bud jim k tomu poyoliti,
aneb do koncc toho zhájiti, ve vši náležité uctivosti se
zachovati. S tím duochod líl:adu našeho k laskavé ochraně
V. Mti. poroučejíee.
27, 1615, Rl/kop. Č. 475 f. 293, l\'Iatěj Vokounek
tržný žádal, aby mu se pokladnice zase k vybírání tržného,
kteráž mu v sobotu dvě neděle vzata, a proč ncb za jakou pHčinou, neví, pokud?: by se pánům líbilo, navrácena
byla ....._. (Fal, 276) lvI. Vokoun, kteriž pl:ed čtyl:mi nedělmi z povinnosti trzného propuštčn, zase od pp, lÍl:edníldiv úl'adu šcstipanského do čtyr neděl pl'ijat na ten
zpusob, ah)' hlcděl života SI'ého napraviti, na povinnost
SI'OU pozor dáti a tdné všelijak becllil'ě vybírali, tak ahy
ho nčeo horšího nepotkalo,
28, 1616, 9, zál'í. Rllkop. č. 476 f. 204', My úřed
níci Madu šcstipanského y Slar, M, PI'. známo činíme
tímto listem I'šcm vubcc, kdež eten nebo čtoucí slyšán
budc a zvláště tu, kdež slyšeti náleží, že jest před nás
do líl-adu šestipanského pl:edstoupil Václav Straka, měštěnín
Nov, M, Pr., s tou snažnou žádostí a prosbou, abychom
jemu vysvěcICení o jeho dohrém při v)'bírání tržného do
duchoduv obee Star. JII. Pr. náležejícího, v povinnosti
chování pod pečetí lířadu šestipanského k potřebě jeho
udělili, Kteroužto žádost jcho slušně i potl:ebně pováživše,
nikterakž jsme jemu toho, čeho pH nás tak snažně a pokorně vyhlcdával. olepříti nemohli, pročež jemu takové
vysvědčení dávámc, že jest se dotčcný Václav Straka, co
jest pl'i obci Stal', M, PI', za služebníka ph vybírání trž·
ného do dllChodllv obecních náležitého, již od patnácti
let Zllstával a dosavad Zllstává, vždycky upNmne, spraveellivě, jakž na včrného služcbníka obce přisluší, choval
a dosavad ehol'ati hledí, nic toho, což by k ujmě jeho
dobrého jména, cti a pověsti býti neh ji v cem zhyzditi
mělo a mohlo, se nedopustiv, takže sobě summou do
něho co slušně ztěžovati nemáme a lllíti nemUŽCll1e. Na
potvrzení a pro lepší toho elltvěl'ení pečcf líl:adu šestipanského k tomuto I'ysvědcení našemu I'ědomě přitisknouti
jsmc poručili. Jehož jest actum v pátek po památce Narození Blahoslavené p, Marie 9. Septembris I. P. 16] 6.
překupovali ani k branám
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cle tredccim scxag, gr, pcnsc annue iam plcnaric cl
illlegrc ipsis pcrsolute, Quodquidcm formu iclcm Sigis,
mu lidu s debet habere ct lcucre a festo s, Galli nunc
proximc ventllro usque ad integrum impcditc omni absquc
condiccione et repugnancia, - Actum fer. V ipso clie s,
Francisci anno DC XXXVI.
4, 1437, ll, prosince, Ta/ll též , Sigisll1unclus Chanie
cl Margareta, conthoralis ipsius, convencrunt forum mino,
rcm piscium vivorum ch'itatem concernentem ab officialibus
officii sex dominornm cum consensu et voluntate domi,
nor11lu de octo s, gr, a festo NataJis Christi IllUlC
proxime venturo usque intcgrum annllm inviolabiliter tenturum, Quall1quidem pccuniam seu pensam cOlwencionalem
clcbebil et tenebitur sol\'ere et pagare ad officium predictum
clivisim, videlicet in Quattuor tcmporibus Quadragesime
IllUlC proxime venturo II s, et cleinceps quibuslibet aliis
Ql!attuor temporibus sequentibus per cluas sexagenas gr,
usque ad extenuacionem tocius pense preclicte - , Actum
in officio sex dominorum fer, nlI post diem s, Nicolai
a, XXXVII.
5, ,1439, 1. ledna, Tall/tli: f 467, l'vIy purgll1istr a
konšelé Starého Města Pr. vyznáváme tiemto listem obecně
pl'ccle všemi, ktož jej uúie nebo ctúce uslyše, tak jakož
jest múclr/ a opatrný Sigmund Chaně, spolutovařiš náš
přisežný, tržné porybné městské u tíředník6v našich šestipán6v ocl dánie tohoto listu až za tři leta, pol'ad čtúce,
zběhlé zc tl'idcat a z šesti kop gr, pronajial a týmž úřecl,
ník6m našim ty jisté penie"e típlně a docela pro pilné a
užitečné poti'eby města našeho napl'ed vydal jest a skutečně splnil, k kterémužto nájmu dali sme a mocí tohoto
listu dáváme SYÚ pll1lí vuoli. Slibnjíce tiemto listem dobrú
naší vierú beze lsti sami za sě i za budtície konšely, ná,
městky naše, již jmenovaného Sigmunda Chaně ani dědi
cuov a budúcích jeho z těch peněz nájemních svrchu
jmenovaných, tak jakož svrchu psáno stojí, splněných a
zaplacen/ch žádnú miení' ncupomínati po vše časy budúcie,
aniž jelllu v tom nájnul překážeti, ani naň ktenÍ 1l10CÍ
sahali až do času svrchu jmenovaného, Toho na zdrženie
i na potvrzenie pečee města našeho svrchu psaného s plným
naším vědomím pl'ivěšena jest k tomuto listu, Jenž dán
léta od narozenie syna božieho tisicieho čtíl'stého třiclcá
tého dcvátého na Nové léto,
6, Asi r. 1504, Rl/kop, Č. 332 f Jl, 26, Z na,
Il1cná se řád a zl:ízení k tí.řadu porybnému
krále J. l'\'lti z jedné a pánu ov Pražan Města
Starého z strany druhé níže po artykulích se
p o k I á dá: Item takto se k nim zachováno býti j má
k těm, kdož vezou ryby, Ze dvú kop kapruo jmá se vzíti
tl'i kapry, A kdož by přivezl štiky anebo druobež a koJi,
kož by ko li utdil kop za ty ryby, z každé kopy míš,
jmá vzato biti III gr, m, A tu porybný královský s porybny'm pánuov Staroměstských mála brMi to porybné,
aby o tom oba věděla, - Item ktei'Ízto nesú ryby drobné
ve cbáních, těm a takovým svoboda má taková býti, aby
y pálkovský dcn dadtíc IIlI peníze malé ze čbáuu a jiné
dni krom pátku po dvú pcnězích malých, aby své svo'
bodně prodával stojée, scdiec, pokudž bl' se jemu kolivěk
líbilo I lak aby učinil.
Item když by kdo nesl ryby
krom pátlwvského dne ve čb,inÍch, z toho aneb z talw,
I'čho, kdcž nesú, z lakového jcdnoho džbánkn nejmá se
vzíli nežli dva malá peníze a ten a takOl'ý aby též svobody užil, jakž svrchu psáno stojí. A z yaničky l d, malý,
- Item kdo z by koli ncsli ryby drobné ve čbeřích,
z loho a z takového má se vzíti ze čbel'íku X d, m"lých
fl ten a takový té svobody jmá užíti, jakž svrchu stojí.Item takto duochodové, kteříž se vybírají v tom porybném,

1. Na

I/tÍl/Jčslí,

4.'3

řediti mají:

Což se kapruov yybél'e z vozuov, z toho
mají dáti kapruo,' dva díly a pánuom Staroměstským třetí díl. Item což se peněžitého porybného
dot)'ce z štik nebo z oktínllov anebo z druobeže, což by
se kolivěk peněz z toho vzalo, králi J, Mti dva gr, má
b)'ti a pánuom Staroměstským jeden groš, ll. což se
dotýče dčbánkuov, kleréž sc duochody z nich dostávají,
jakož svrcllll psáno stojí, tu jmá b)'ti z těch duochoduov
králi J, !VIti dva groše a pánuom Staroměslským jeden gr.
l' O l' Yb n é vět š í. '*) Item najprvé, když ryby, jakožto
kapry, štiky aneb které koli jiné, na trh přivezou, tehdy
od kopy kapruov má dáno býti 1'/~ kapru a tak vajše,
Pakli budú ryby prodány za peníze, tehdy počítajíc od
padesáti grošuo\' až do kopy a vajšc až do osmdesáti,
mají III gr, dáti, A když by nadto vajše, jakožto za o~m
desáte gr, a dále prodali, tehdy mají lIlI gr, dáti, než
od puoldruhé kopy gr, má dáno býti 4\/~ gr, a to všecko
má na třetinu děleno býti, dva králi J, Mti a třetí pánuom
:Města Starého,
Po ry b n é m e n š í, ll. kdož jmají truoky jmíti a jSlí
zapsáni v registra porybných a Je prodaji připuštěni, ti a
takoví na Suché dni jmají po II, gr. dáti a k tomu každý
dcn postní po II d, a v pátek po lIlI d, od tnlOk dáti
mají a ten duochod samým pánuom Starého města příldí.
Tito artykulové dolepsaní ukazují, jak apok II d t i, k d o Ž l' Y b y k trh u vez o u, z ach o vat i se
m aj í. Item což se dotýče vezení kapruov, štik, druobeže,
oktínuov anebo yšclijak)'ch ryb obyvateluom Starého M,
PI', anebo Nového M, aneb lVIalé Strany anebo kohož
kolivěk, kdož by kolivěk vezli na rynk do Starého M,
Pl'. odkavadž kolivěk z lněst, luěsteček nebo ze vsí anebo
z panství kterejchž kolivěk, těm a takovým, kdož by vezli
ryby svrclmpsané, taková svoboda jmá býti, přiyezouce na
ten trh své prodávali svobodně bez překážky všelijaké
člověka, když porybní by královští a pánuov Pražan
Mčsta Starého porybné vzali z těch ryb, což vzíti mají
vedle ustanovení a zřízení tohoto trhu a v tom aby svo,
bodu jměl své doluov svézti, kolikrát by kolivěk neprodal
těch ryb anebo štik anebo cožkoJivčk by přivezl. A když
by na tuoně svezl, aby ty ryby prodával na tuoních
s pol'Olením porybného královského a pánuov Staroměst
sk/ch, - Item žádn)' host nebo domácí na thuoních aby
ryb neprodával bez poyolení p,?rybných, ani po hospodách
chodě na ně pobízel, ani do Ziduov ani na nižádná místa
jich nosil. Jestli že by pak kdo se toho dopustil, buď do,
mácí nebo hostinský, a prodával komuž kolivěk nevyclené
ryby mimo řád, tehdy bud touto pokutou lrestán: porybn/ královský a staroměstský aby jemu ihned na ty
peníze sáhli a vzali a to, což by vzali, králi J, Mti dva díly
a pánuom Starého i\L PI', třelí dí!. - Item když by host
anebo domácí kapry na rynk vyvezl a porybní k němu
přišli a otázali se jeho, co jest ryb, má pravdu pověditi,
kolik jest jich kop, Jestli že by pak vyvczl menší ryby
na trh a yětšÍch dole na tuoních nechal a z malých clil
a o velikých, kterichž na tuoních nechaJ, ale pravdy nepověděl, bud pokutou tou trestán, aby ty ryby jemu zamlčené
pobrali králi J, Mli a pánuom Stal', M, Pl', - Itcm když
by host anebo domácí na rynk ryby vyvezl, tehdy domácí anebo host nejmá žádných ryb prodávati ani jich
nižádnému vyčítati, dokudž by porybný královský a po,
rybný Staroměstský porybného z nich nevezmou, Jestli že
by pak lo učinil, bud pokutou nahol'e psanou trestán,Item jestli že by kdež kolivěk prodával štiky, druobež
ancbo jakéž koli"ěk rybl' a porybným by neoznámil ten
králi
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den, což by utržil anebo zae prodal a pravdy nepověděl
na rybnících anebo haltél'ích. Z těch a z lakovich ryb
a zapl'el-li by co a porybní se loho doptali, že jest více
porybné se jmá bráti bucT kapry nebo pcněžilé porybné.
utržil a méně na cle pověděl, tehdy to, co jest zapl'cl,
- Item když by z pánno PraZan Starého M. Pl'. na rynk
aby pl'ed porybnimi polozil a porybní aby to k sobě pl'ia na lrh kapry, štiky, jiné ryby ku prodaji přivezli, z těch
jali a podle zřízení starodávního se rozdělili, králi J. Mti
a z takovich ryb žádného se porybného bráti nejmá,
dva díly a pánuom Staroměstsk);m třetí. - ll. aby nižádni
kapruov ani peněZitého porybného. Kdyby pak prodali
host ven z brány nejezdil, leč by se s oběma porybnimi
na rybníce anebo na haltéřích, tehdy mají porybné své
o porybné krále J. :Mti i Staroměstskich smluvil a zaplatil
odpustiti a královského nic, neZ ten, kdož ocl nich koupic
a cajch od nich vzal do brány, aby branni věděl, ze jest
od tichž pánuov, ten jest povinen dáti porybné z kapruov,
porybné zapraveno.
.
z štik i z druobeže, což porybného královského náleží.
Item někteří z obyvateluov měst Pražskich veztíce
Na drva vybírání. Item co se dotiče vybírání
sobě ryby praví, že k své potl'ebě vezou a tudy se zbrana clrva, takto sc zachovati porybní jmají, když puost
nují porybného dávati z kapruov neboližto z štik i ti tanastane, tehdy od hostě jmá se vzíti lIlI gr. m. a od
koví též aby z brány pouštíni nebyli, leč by od porybdomácích phkupnic po II gr. 1l1. O tom vybírání jmají
nich cajch brannému pl'inesli a tu jim buue od porylJlJich
věděti oba porybná a jeden porybn); bez druhého nejmá
povědíno, jak se pl'i tom zachovati jmají. Item kdož
těch peněz vybírati. Pakli by vybíral, tehdy má druhému
k61i jel by do města s kapry, štikami aneb jakimi koli
porybnému počet l'ádni učiniti. Item na toto ty peníze,
rybami, jmá to skrze porybného krále J. Mti i pánuov
což vybéřete oba porybná, jmají bili, aby za ně drl'
Pražan J'vlěsta Starého opatl'eno biti·a brannim oznámeno,
koupili, aby, když by ho,té pl'ijcli, topeno jimi bylo, tak
aby takovému každému, kdož ryby veze, branni v bráně
aby nižádné zimy netrpěli. A jestli že by se pak co nezákladu nechati kázali a když by z města jel, leč cajch
dostávalo, tehdy oba porybná jmáta svim doložiti a drcv
od porybnich přinese, jinač ani základu vrátili ani jeho
ktípiti. Pakli by co pl'cbíhalo, tehdy jmají to obrátili,
z města nepropouštěli. Item když by host anebo dokdež se jim oběma líbí podle vuole obojího. (Tito oba
mácí na rybném trhu ryby, kapry, štiky anebo druobež
artykulové náležejí samému porybnému městskému.)
jaktlž kolivěk prodával a komuž kolivěk, tehdy ihned,
S o u d l' o ryb nic h. Itcm když by přihodila jaková
buď domácí nebo hostinski, oznámiti to jmá porybnému
nesnázka v rynku a v trhu o ryby, tehdy toho žádni
královskému a porybnému Starého M., aby oni ty ryby,
stíditi nejmá než porybní oba a jestli že by jemu dosti
kapry nebo štiky, druobeže mřenky, vyzy, merlinky, tíhoře,
učiniti nemohli, tehdy porybni královski k sobě požádati
pstruhy, raky i jiné rozličné ryby do svich registr vez ungeltu tíředníkuov jmá a druhi porybni z tířadu šestipsali. Jestliže by pak toho ten host anebo domácí neučinil
pánuov, aby tu při, o jaké by ryby bylo, právě rozvázili,
a neoznámil toho, za jaktí jest summu těch ryb prodal,
bud hostě nebo dom,ícího. Jestli že by pak jemu vyrozuměti
jakož se svrchu oznamuje, porybný královski i staroměstski
nemohtí, aby se o to utckli do tířadu šcstipánuov a tu
jmá na ně sáhmíti podle pokuty nahoře psané. Item
o to radu vzali a konec učinili. - Item jestli že by pak
toto od porybnich zachováno biti jmá k těm, kteN ryby
!deri pl'íkupník nebo pHkupnice ušla svévolně z trhu a
vezou: Kdož by kolivěk pl'ivez dvě voznice kapruov,
platiti nechtěla, kdež by koli byla, buď v Starém Městě
tehdy z těch dvtí voznic jmá se dáti porybnim oběma
anebo na Novém :rvrěstě aneb na Malé Straně, tehdy podva groše m. a jestli že by pak chtěl dáti kapr z vozu
rybní té svobody uŽÍti mají poslati po nie své služebníky,
timž porybnim sám dobrovolně, to stuoj při jcho dobré
aby zaplaceno bylo, co jest se vdlužila na rybném trhu.
vuoli. A jestli že by pak jednu voznici přivezl, tchdy daj
Pakli by po služebnících jíti nechtěla, tehdy timž právem,
jeden groš m. a více nic. . A těm, což sc jim dostane
pl'i kterém sedí, má pl'ipravena biti a postavena v boudě
oběma porybnim, královskému i panskému, z těch vozUOv
pocl porybnimi oběma a porybní jmájí ji k tomu držeti,
což vezmou, tím se rozděliti máta a škodu nésti oba dva.
aby tomu dosti učinila a lidem zaplatila.
(Ten artykul jesti na rozdílu mezi porybnimi i pravie poStá n í s por y b n Ý lll. Item což se prodávání poryb ni městski, že tu v tom porybni královski dílu
rybného dotiče, ktcré přichází ku prodaji krále J. Mti a
Item při tomto se oba porybná k hostem zanemá.) Pražan Starého Města, takto se oba porybná při tom zachovati jmají anebo k těm, kdož ryby vezou, že komuž
chovali jmají a jináče nic. Když se porybné královské dá
prodadi kolivěk ryby na truoky. a ty ryby oni zapíší do
prodávati po dílu a když se rozdělí, lomu anebo těm,
svich register, tehdy za ty ryby jim anebo témuž hosti
komuz porybné dá prodávati, ty dva díly porybného na
anebo komužkolivěk peněz dopomahati jmají. A jestli že
ten zpuosob, jak své porybné prodají tíl'edníci téhož města,
by pak kdo hosti nezaplatil a jim to sešlo, tehdy hosti
tak to porybné platiti má. A tcn jisti nebo ti, kdož prosvé dáti mají. - Item jestli že by kdo na hostě, kteriž
dávají, takto se k nim porybni zachovati má, jim místo
by pl'ivezl a na trhu ryby prodával, chtěl právem sahati,
ukázati, jak jcst od starodávna usazcné na skládce, aby
v tom jmá se opověditi porybnému královskému i pans tí!ll porybnim, dvěma díly královskim, stál a k tomu
skému. Bylo-Ii by za slušné, porybni královsk); nebo
sobě přiktípiti etvery tI-uoky kapruov anebo štik bez pře
panski práva nemá hájiti, což by za slušné bylo. - Item
kážky všelijakého clověkH. A aby při tom porybném čtvero
v tom trhu žádni nejmá na žádného sahati mocí. Jestli
jich prodávalo ty ctvery truoky ryb a v tom od zádného
že by kdo mocí na koho sáhl, stall mu se vcdle práva.
clověka pl'ckázky nejmají míti, když by prodávali s volí
Nepoctivosf, oplzlé mluvení, lání, hanění jeden druhého
porybného královského. ltem kdož by kolivěk s požádni tu nejmá biti v tom trhu. Jestli že by se komu
ryb nim stáli královskim, ihneel proti tomu s porybnim
jaká křivda dála, co se ryb dotiče, to jmá opatl'iti popánuov :Města Starého státi jmají a k tomu porybnému
rybni krále J. Mti s druhim porybnim. Pakli by co
jmá sobě pl'iktípiti dvoje truoky kapruov anebo štik bcz
jiného bylo, tc jmají opatl'iti pravení. Item kdož by
pl'ekázky všelijakého člověka a při těch rybách nejmá
ryby, štiky anebo kapry anebo druobeže pl-ivezli anebo
biti než sám druhi. Item kdež by kolivěk stál nebo
poslali úředníci krále J. Mti ku prodaji na rybni trh
stáli, ti kelož prodávají porybné krále J. Mti ancbo Pražan
z zámkuov kterichž kolivěk, z těch a z takovich ryb
a při kterichž by truokách stáli, buď štik nebo kapruov,
žádného se porybného bráti nejmá, leč by komu prodali
nejmá k nim nižádni přisltípiti. A jestli že by kdo k nim
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pl'istoupil, lehdy spolkuov s žá?llim ne!~nají j~níti, ne~ C02
.. na'lez'l', , 'aj' estli že
jIm,
, by kelo pres to pnstouprl, . lehcl)' 1nejmá odtud vzíti. - Item toto také o~.~I.~~~n.o jcst, zc Jy
něktei'í z jin);ch měst do Prahy pnJlzeleh a. ryby na
tuoních kupovali a vezli j~ ven a tudy by" se uJlna ton;u
v
trhu dála i také těm, kdoz ryby k své potrebe t~ ku~uJí.
A také by to mohlo pl'ijíti, žc by nedostatko,~e a ~Jmy
lidem a obci byly i aby nižáelni bez vuole a vceloml 1'0rl' bného královského a i druhého nižádnich ryb neku~
poval ani ven jich ncvozil, nežli na takovi zpuosob: Kdyz
by porybná oba dva znala věděla, že by zbltkl' a d~st~tek
byl v rybách, tehely muožta toho dopustrtr s voh JICh,
aby koupeno bylo, ale proto porybné aby umenšeno nebylo než jako by na rynku proeláv.al, aby tak dáno bylo.
v
- Hem když by kdo jel s rybamI a v brá~e se neopověděl že je veze skrze město do jiného mesta, ten má
jíti 1/ porybnim a opověeliti se, ze tl' ryby vcz,e skr~e
město a porybní jemu jmají cajch d~t! a O~l.ZC dvu VO;lllC
kapruov má dáti V gr. č. a propušten bytr skrze mes~o.
Item toto také zav!'fno bejti nejmá, když by kc\o)el
s ryball1i a v bráně se opověděl, že je v~z; .s~n·ze ~~esto
do jiného, ten má jíti k porybnim a opoved.ltl se.' ze t~
ryby veze skrze město a poryb~\í. jemu jm~Jí ca!ch d~tr
a on ze dvtí voznic kapruov dál! Jmá V gr. c. a plopušten
biti skrze město.
O porybnich král~ J. ~It! a Prahn. Takto .se
k domácím i k hostem, kdez kolrvek ryby v~zou, ku plOdaji na rynk Starého M. Pl'. zachováno. bitI .ma : llem
když by domácí anebo hosti aneb k,~l?ž, kohvěk v;:\'ez~
!<apry na rybni trh a porybná oba pnJeluc a tázala-Ir b)
se co jest těch ryb a což jim povědel za pravdu, ,tehdy
odi jmají vzíti podle zl'ízení starodávn!ho ze ~Vl!, kop
kapruo tři kapry, králi J. Mti dva:\ Praz~nuom tret!. -:
Item porybni královski s porybnym Pratan aby oba d, a
při tom porybném braní bivala a ?,ba ~va ten ,lnt~š spol~
nosila. Porybni královski podle Zl'lZelll st~rodavlllho ab)
ryby bral a druhi porybni aby ryby spIsoval, co. host
aneb domácí co jest ryb oznámí. PH t?m~o artykuh porybni královský když porybné béře, neJma s košem odjíti, až porybni měslski zapíše, aby oba spolu ,?dešla.
A pl'i tom aby oba dva vždyc~y Zpt~osobell1 nah?r~ pS,a:
nim bivali a tu hOst ze dVl! VOZlllC kapruo_v Jm~ ~at;
porybnim oběma zápisného II gr. m. a. paklr b~ J,edlllll
voznici přivezl tehdy 1 gr. m. a více lllC. J esth ze, b~
pak chtěl ho;t dáti téhož zápisné~j()} .vozu kap~ tym.z
porybnim sám dobrovolně, to stuoJ pn Jeho ~obre, vlloh~
A porybni královski ani ~raz~n ,bez ,:uole,a vec~onll hoste
toho kapru sám sobě brátI neJma, ne~ coz . bl' J,emu hos,~
dal sám z své dobré vuole, na tom prcslat! Jma., A coz
se jim porybnim, kr~I?:sl~én:\l i P!-a!a~l, ,~oho.. z~p,snéh~.
elostanc tím se rozdehtr Jmata prave I vSlm Jlll) m, coz
jim tu ;láleží a přichází nic jeden pl'ed druhim nebera.
A také jestli ze by kd~ hosti nezaplatil, líž porybní voba
dva škodu nésti a hosti zaplatiti máta. Hem kely,z" bl:
pak vyvezl ryby, kapry, štiky, clruobež aneb ryby l'lcne
a prodával by sám ocl ruky a neprodal by mc n~ ~ruoky
těm, kteříž překupují, tehdy ten t?ho, groše. zapIsné}l?
nebude povincn porybným dáti ponevadz mu mc nezapIš!.
Než jestli ze by prodal což lwlivek na ~y truo.k~, by pak
jedny truoky prodal ane bo za I kopu pnkupmclm, tehcly
povinen bude ze dvú voznic dva groš~ an.eb l.,:pr, aneb
z jedné voznice I groš poryb~li!ll dátI. A Jesthze. by pak
l'íční rybu porybní yzah h.osb na ten zp;lOs.~b} .Ja~o b~
jim jměl dáti sám prodávaJe, tehdy prodavaJICl Jma, sobe
rozkázati timž porybnim zaplati;i. - Item 'poryb~a ob~
v boudě a pl'i tom trhu, pokudz a kdy trh Jest, \'Zdyck)
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jmáta biti. a lidí ničúnž sc nezastírajíce, ncobmeškávati,
pro kvasy aneb' oběduov sobě ciníce. ~eZ jestli}e by
pak kteri odjíti chlěl jcst dom.uov, ~elldy Jcden t;t vzd~ck~
bud a to proto, aby lidé a!ll take duochodove, z tcho~
porybného tím obll1eškáyáni nebyli. - Item k~o~ by kolr
na trh ryby pl'inesl aby od bran nich zase pustcn nebyl
bez cajchu l;:rálovs!,ého od porybného j~mu vydaného,
lososy neb eožkolivěk jiného. - Itcm což se porybného
dotice, aby ani porybni ,,~~á!ovskt ani pansk~ porybnél:~,
buď na rybách ncbo penezlteho, Jeden bez druhého ne,)bíral a k té truhle kdež se ryby snášejí, aby k ní byla
dva zámky uděláda, jeden porybnému králo:skéOlu a
drnhi porybnému pal~skél~l~! aby do té tru},ly J?:den b~~
druhého nemohl. A mkdez JInde aby porybm kapIl neb) I~
ndli v truhle chováni a porybnf aby se žádnému, k?mu~
se dáti nejmá, nerOzdávalo. Item a~!. porybm dv;
pušky železné jm.ěli, jednu porybnému penezltemu a dru!lU,
co se od ébánuov vybírá, aby se to tam kladlo, a do tech
aby jedcn bez druhého nemohl"
v,
O los o s í ch. Item co se dotice lososnoy, !derL,
lososy vezou aneb nesou odkavadž kOliyěk, ti :osvosoyé
nejmají prodáváni biti nikde" buď v" Starém Mes}e nc_~
lHí~ Novém Městě, neb na ~Male Strane, v hospode ktcle
aby nikdež prodáváni nebyli, než na rynku v Starém
Městě tu kdež místo ukázáno bude od porybného lu:~lov
ského' neb panského. A ten takovi, kdož by losos pnvczl
!leb přinesl, jmá z něho dáti por~bn~~lO III gr. I~: Item jestli že by pak tcn a ta kovy pnveza, neb. pv'lIlesa
losos a prodával jej jinde, v hospodě které~ koll\',;k, n;,
kterémžkolivěk místě bez povolení por~bnych. ?bn dV~I,
tehdy ten losos aby prodal a ten, kdo z by Jej koupIl,
aby trestán byl pod pokutou starodávn.í na to usazenou.
A když by kteri losos tden byl, aby JllIého lososa ancb
jiné kterékolí ryby krví barven, nebyl~ -:- It~m lososové
přinešení a porybnimi ohledalll, b,~~du-I~ n?vI a ten den
by nemohli rozprodáni bý.ti, pl-es tn dm d,;le, ~by v ~~d
nicích dále chováni nebyh. (Ten artykul nale;1 ~( pOl:,bnému městskému.) - Item co se lososuov. vázcm ~oly~e,
aby oba porybná, královski i panski, ph ~~~n by~ah a
toho aby se nižádni jini nedotikal am vazll, nez ona
dva ani jinde nikdež prodával, kromě toho místa vysazenéhO, pod pokntou, jakž na t? jest vlozcna, a na tu
pl'ísallU, kterúž jmají k chu.dému I bohatému, aby s,e spra\'edlive pi-i vážení zachoval!. A váhy k tOmu ~by za sp~
lecné peníze koupeny byly dvoje, za královské I za panske,
a od vážení lososuov V peněz bílieh. Abv v tom spolek
jmčla, jako práva starodáv,~í u~.{3zují a zHzení. ,A }, tOI?ll;
aby puška byla ihncd pn tech lososích váz,em .a ~?':
vczmú ocl ktcrého lososu, aby ihned do té pusky vlozllr
i těch V d. bílich. A když pl'ijde k rozdíluom, . ab~ ~c
tak zachovali, jakoz svrchu psáno stojí. Item Jcstl! zc
by kteri měštěnín lososy v cele pl'ekupoval,. na to aby
je doma na váhu dráže pr;,dá;',al pro ZIsk, svuoJ trhu obec:
nému a svobodnému ku prekazce, takovy aby dal pokut?
porybnému 1 k. gr. - l~em takto se oba ~va pory~!,a,
krále J. Mti i pánuov l'razan, ku panu purgnustru S~ar~h~
i\L Pr. zachovati mají: Jakož stl'evce od lososuov nal~zeJI
panu purglllis' ru, což by se za kterého pana purgI~l~slra
držícího ,ířacl v těch čtyřech nedělích lososuov od~áz:lo a
kteri lajdcn to porybná oba dva scettíce v těch ctyr~ch
nedělích cofu by lososuov bylo, najposlednčjší. neděli pred
zbavenín~ Madu purgmistrského pl'ijdtíce k nemu, peníze
máta pl'inésti za každé sll'~víe~~ po I gr. rn. ~ t~ máta
dáti beze vší Yimlllvy. A Jesth ze by pan purgmlstI all,ebo
paní purgmislrová vzali sobě co domu ov anebo roz~azalr
dáti komu, to sobě poCísti mají, aby jim to bylo porazeno.
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A tak I' tom, pokudž kolivěk lososy jdou, zachovati sc
a On také po tom odvedení aby vajše nenasazoval. A kd6žby
jmají a jináč nic. (Ten artykul téz náleží samému porybv lom shledán byl, aby trltu prázen byl.
nému městskému.)
Item kdož najprve k rybám pl'ijde a o ně tržiti bude,
Co se dotýce těch, kleříž ryby pl'ckupují,
aby zádný, dolmdž ocl nich neodejde, jcho nepřekupoval,
buď mužského neb zenského pohla.~ jak a
hned nad to pl'idávaje.
Item aby žádn)' překupník
p o k u d s e v lom trh u I' y b n é ITl Zach o vat i j m a j í,
díluov na své tovaryše nezakupoval, neb pH rOzdělování
tulo cl o lep s á n o s l ojí.
Item tčch překupníkuov
ryb mnohé hanění bývá pro vystřelování ryb lepšfch, alc
a pl'ekupnic, kteřížto pl'ekupují ryby na truoky, těch má
aby každý tak sobě zakoupil, aby se i jiným dostati mohlo.
býti sto a li takto jmají phjímáni býti. Jestli žc by který
ll. kteN muži, jmajíce manželky, chtě-Ii by dvěma
muž nebo žena přišli před porybného královského a Pramísty sedati, bud to mátie se dcerou aneb thovaryška
žan a žádal, aby té živnosti jemu neb ji přáli, tehdy oni
s thovaryškou, ty všecky aby držány byly k tomu, aby
oba dva máta jim ukázati do tířadu šestipanského. Jestlize
jedním místcm stávali. - H. štiky pl'ekoupcllé jinde projim oni budú příti toho, aby ryby prodávali, tehdy oni
dávány b)'ti nejmajf, než uproslh:d zdhol/a. _ It. aby
jim také toho jmají příti, ale však tak, aby tíž porybní
žádná r)'bářka, jedna druhé, kupee neodvolávala hkajíc
oba dva jistá byla záplatou, ze hosti zaplaceno bude, od
neb křicéc »pod ke mně, já mám dobrú neb tučmí rybu,.
kohož ryby koupí, a ona to oba dva opatřili jmají. Ten
It. když by který mčštěnín pl'išcl a chtěl vzíti hosli
kdoz přijat jest, komuž by nechtěli oba věl'iti, aby jim
aneb tomu, kdož přiveze kapruov, truoky, jmají jemu
jisté rukojmě zastavil k záplatě tak jakž o tom zNzcní
dány býti, ale takovým zpuosobem, když host skládá ryby
ukazuje.
Item Zádná příkupnice k truokám phsltípiti
z vozu, aby pl'istoupil Je truokám, ze mu se hájiti nemá,
nejmá, Icc porybný královský a Pražan porybné vezmú.
avšak tak, aby ty truoky ryb zapsány byly v registra poJestli že by pak která přisttípila prve k trukám, lIeZli by
rybných. Jestli ze by pak ktcrý měštčnín anebo měštka
porybný královský a PraZan porybné vzal, tehdy tcn a
chtěla vzíti kapruov deset, aneb což by se jí líbilo, jmá
takový tímto trestáni jmají býti potud i z trhu aby vypojim dáno býti, ale pořad ze všech truok. A na tom jmá
vědína byla. Item zádná překupnice aneb pl'ekupník
pl'estati každý a zaplatiti hosti podlc toho, jakž jest proaby více štik přes kopu nekupovali a jiných ryb aby k štikám
dal a zapsati dal. Item prodávající ryb na témž trhu, aby
nejmívali, než samy štiky. A když by tu kopu štik prospravedlivě ryby prodávali obci nehledíce v tom ziskuo
dala, tehdy aby sobě jillých koupila, zdá-Ii se jí. _ H.
velikých a zbohacení svého a jin)'ch ochuzení, ale laskavě
zádná příkupnice aby na tuoně ryb kupovati nechodila
s obcí aby nakládali, hledíc zisk s prací slušně srovnati. _
bez povolení porybných. Jestliže by pak která šla na
It. aby žádný z trhu nechodil, lec by prve ryby zaplatil
tuoně Impont ryb a povolení nejměla, buď pokutú naaneb se s kupcem smluvil aneb že by s volí porybných
hoře dotčemí trestána. Item žádná pl'ckupnice anebo
aneb toho kupce odšel, - It. laké aby každé Suché dni
pl'ckupník nemá z trhu rybného jíti, lec hosti zaplatí.
losováno bylo a komuž lleb které kol i los které místo
Pakli by která svévolně šla z trhu doluov a nezaplatila
pi'inese, aby tu seděl neb seděla až do jiných Suchých
hosti, buď pokutou nahoře dotčellou trestána. _ Item
dní losování. Pakli by kdo neb která proměnila své místo
žádná příkupnice 'ani pl'íkupník z l'adu vynášeti se nejmá,
na jiné přesedtící, aby pťÍnuom do Madu V gr. propadla.
než tu státi, kdež jí místo ukázáno jedné každé bude.
-- It. jedna kazdá příkupnice, kteráž by kolivek hosti
Pakli by se která vynesla na skládku, bud trestána poplatila, jmá výmazného dáti I peníz malý a ten peníz
'kutou nahoře dotčenou. - Item kdyby která pl'ekupnice
mal)' jmá bráti porybný pansk); sám sobě a ji z porybncb překupník ryby koupili, jakož se svrchu dotýce, nených }'cgister vymazati.
jmá jich prodávati na skládce, kelež hosté ryby prodávají,
Rád o Podskalských. Item což se dotýče Podnež hned pacholci k místu je jinému, kdež jí ukázáno,
skalé, takto zachováno jmá býti: Žádných ryb v Podskalí
jmají jí snésti. A jestli že by se která odtud snesla anebo
prodáváno nemá býti bez povolení porybného královského
kdežkolivěk, tehdy porybný královský anebo Pražan jmají
i panského, mřeniuov, mihulí, jezdíkuov, štik, kapru ov ani
vzíti a podruhé a potl'etí, když by se snesla a ryby prodala
nižádných ryb tu I' Podskalí prodávati nejmajf ani v žádzpuosobem nahol'e psaným, ihned porybní obešlíce ji
ných místech" ani po hospodách z Podskalí nositi, než na
pi'ed se, máta jí rozkázati, co jest komu za ryby dlužna,
trh nésti má na Staré Město, tu kde?: toho místo usazené
aby zaplatila a té živnosti v tom trhu prázdna byla,
jest. - Item co se dotýče rakuov, ti nikdež překupováni
Item žádná příkupnicc jinde platiti nemá hosti nežli
a prodúváni býti nejmají nežli v Starém Městě na rybném
v boudě přcd porybnýma; 'pakli' by která jinde platila,
trhu. Jestli ze by pak kdo přes ustanovení učinil, , bud
bud trestána pokutou nahoře dotčenou.
Item žádný
tou pokutou trestán, jakož na to usazena jest. _ Item
v boudě býti nejmá, buď při penězích braní aneb placení
což se ryb říčných z Podskalé aneb odkuclž kolivěk,
než hosté anebo ti, l<teřížby pl'ivezli, a porybní oba dva.
kteréz ve cbáních na trh obecní rybní nestí, dotýče, jestli
A kdoz by jiný tu byl, komužby to náldito nebylo, tehdy
že hy který měštěnín anebo kdozkoli a kdekoli, krom rybaby jim porybní preč kázali. - Item kdož ryby zakoupie
ného trhu, pře kupoval anebo k sobě do domu nésti kázal
a na tuoně sveze, aby najprvé porybným oznámil, co jich
a v tom byl uznán, aby byl pokuty porybným 1 k. gr.
jest, a na trh nejprvnější vynesa, dolcavadž by neprodal,
n. ryby koupené aby jich do č. povinen dáti. A též prodávající, kterýž by, o tomto
aby jiných nekupoval. zNzení věda, pl'es to tak, jakž se předpisuje, ryby krom
poledne na tuoně nesnášel ani jinému pl'íkupníku neprorybného trhu prodával, aby byl od porybného královského
dával ale sám obci odbýval. Item aby Zádný ryb nea porybného Praz"n trestán r,6clle jich rOzváženÍ. _ Item
snášel na tuoně více neZ toliko jednou. Item žádný pří
kteří vezou po vodě štiky,. kapry, mi'eně, merlíky, tíhol'e
kupník nebo příkupnioe aby dvojích ryb nejmíval, než štiky
i jiné rozlicné ryby, nizádvých ryb v Podskalí nižádnému
samy aneb kapry samy aby prodával, by pak i tovaryšstvo
prodávati nejmaji, ani lla Vyšehrad, ani pod Vyšehrad, ani
Item když hOst ryby své na trhu
mezi kým bylo, v nižádná místa, neZ připlaví-Ii je aneb přivezou, tehcly je
ceniti bude, aby zádný phkupník nižádným obyčejem,
jmají vézti na rybný trh clo Slarého Města, kclež to místo
jakožto nasttípením na nohu, ustrčením, poti'Zením za šaty
jest k tomu prodaji. A porybnému královskému i Pražan
aneb jiným tajným návěštím od té ceny jeho neódvozoval
ty ryby opověditi jruají, co je;t jich. A jestli že by kdo
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se vytáhl přes starodávní znzení, lehdy, tou pok~tou ~u~
trestán, aby porybný královský a Prazan na neho ~ahh
podle pokut starodávních na to usazenýcl~. - Itcm JestlI
že by který anebo která obyvatelka téhaz Podskalé sama
ryby pEvezla aneb je po vodě dolu~v .splavlla a potom
neopovědúcí jich porybným v Podskah Jich nechala a na
trh rybný nejdtíc jiné ryby pi'ekupovala ancb kupoval~
kapry, šliky, druobd aneb jakéž kolivěk, tehdy p~ryblll
máta to opatl,iti a k ní sáhmíli, jakoho k té, Jcz,to se
z Hduov vytrhá. A ta a takový buďte takovú pokutu tresblni, napřed aby to zpeněžila, coi: jesti kO~'pila, a porybn)'m královským i Pražan aby dala a té zlvnosl! a toho
trhu aby ihned prázdna byla.
Item mnozl v Podsl~alí, mužského i žen~kého pohlaví;
ryby jmajíce přivczené !leb sl'l~v~né, vOJdúc .,;a ry~ny
trh ryby kapry, štiky ancbo Jme. ryby kupUJI a te,ch
ryl;, kteréž prvnější jmaj,í, zHl~~c~áY~Jí: I }ěm u takovym
porybný královský i Prazan pnkazal1. Jm~J\ aby se za~ho
vali podle zl'ízení starodávnlho . . A Jest!l ,ze. by, sobe ~o
lehce váZili tú pokuttí aby bylI trestalll, Jakoz nahOI e
dotčeno jost. - Item jeden každý z Poclskalé, lllui:sk~ho
neh ženského pohlaví, ryby, kteréz jmá, na trh rybny J;'
nésti jmá, ne aby pověděla: 'že mámy ryby" v , POdsk,nlI;
pl'id, tami tobě prodám jezdíky~ 11lIhu:c a Jme, ~'ozhcne
I' 'bý«. Jestli že by se toho kdoz kohvek dOPU,'tll mimo
(í ení první pokutu nahol:epsamí porybnému kralovskélllu
Zl
z ,aby byl povinen dáti.. T'1 I<t on
" ry b
i panskému
y lc,~' o,bné
ve cbáních a v škopcích, ve cbehkách aneb v vamck,ach
nestí jestli že by kdo zapl'el kterého dzbánu, bud I' I?alck
aneb' 'v sobotu anebo by ušel svévolně, a to" coz by
z těch ryb porybným měl dáti, nedal a poryblll se toho
jistotně uptali, tehdy ty všecky pellíze" coz by ,~ :ech rTb
utržili, povinni jsou jc porybn)'1ll obema pOlozltl a datl.
Tito artykulové svrchupsaní na tyto na yšec,~~ .s~
vztahují: na Podskalské, na ostrovské, n~ ,ty, kt;'rlz JSu
v zahradách, kteH jsou za brá11lí aneb ktel~z kohvek ryby
Ncné prodávají anebo je plaví, aby se temlto arlykul):
všickni zpravili a podle nich se zachovah pod pokutallll
V týchz 'artykulech položenými.
Item kdož by kolivěk do Pod,kalé ryby přivezl aneb~
splavil a u kohož by jich kolivě:~ v Podsk,~lé nech~1 pn
kterém břehn anebo aby je slozll na BollCl ve ll;lyne a
ty ryby vyveza aneb vynesa jaJežkoli na" rynk. Slareho II'!'
Pro a nedada cla královského a Prazan Ujel-by P,'YC:
tehdy porybná sáh11líti mají na toho hospodái:e, ,u kterehoz
hy ten host v Podskalé stál, z té pHcin)', ze Je,st porybItem kdyz by hos,t
ného královského a Prazan nedal. nebo domácí pHplavil nebo přivezl na voze ryby dro~,ne
l'íčné nebo rybnicné do Podskalí a ty ze by od nch~
Podskalští kúpiti cht"li, tehdy on takové r):I;y bude ,1;lOCl
jim prodati na ten kbelík cejchovan)', kteryz by od ~l:adu
šeslipánuov Města Star)'ho Pl', ?dán b~1 tomu, kt:ryz ~y
za pHsežnýho od obou jJor)'bnych, kralovského. 1 Slal?,městskýho, vole'n byl. A jináč těch ryb pr?d~,:'utl ~lemaJ1,
na žádné hrsti. A cOz jich prodá ten, kdoz pl:lplal'Jl allc,b
phvezl, za kolikž koli kop, z každých X gr. e. I;, gr. C.
porybného.
O pacholcích, ktdí mají ~ýti ~l'i )~orlb
n é m krá I e J. lIHi a P I' a ž a n. A teeh ma by~~ pet a
tak se zaeltovávnti mají: Item pacholku, ktcryz bude
phjat od porybného krále J. M.li. 3 )?~rybného pan~ov
Pražan Staroměstských, kdyby Jej pnJl\lHth v to, I~\StO
do bOlidy oba z jednostcjné vuole, kdd vybn'a
porybné krále J. Mti i pánuov Prazan, lito artykulove
v dole psaní mají se jemu přečísti, aby se tak zachoval
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a aby se věděl, čím zpraviti a v tom místě jaktí slllž~~
ciniti má, ph toru se zachovati: Najprve, má slíbItI
věrnosl tajnost
poslušenství porybnému krale J. Mtl a
porybnému pál~UOV PraŽBn. A jestli že by j.en;u t,oho
nechlěli I'čhti
má jim uruciti dvíma dobrýmI c1ol'eky,
kteréZ by on; obaclva "" dosti pl'ijala.
Item k~y.by
host přivezl ryby, jeden kazdý z nich má k VOZ~t Jttl . II
ryby skládati. - A kdyz sloZí ~vě .voznice, l;lá Hel hOStl:
slozilť jsem dvě vozmCl ryb, daJ ml dva gro,e m.
Pakli
by slo7il jednu voznici ryb, tehdy aby mu dal I gr. m;
Pakli by chtěl host dáti témuz pacholku kapr ze dvu
vowic dobrovolně, aby ho sám sobě nebral. pacholek,
kterýž skládá, ani štiky ani Zádnýeh ryb bez ~eho vu~le.
Pakli hy vzal bez jeho vuolc kapr anebo Ideru rybu tem,
kdož by pl'ivezl, a zaloval by porybným obú;la, tehdy len
pacholek má jem:, dáti ,z,a . \:n ~~p~.
gr. "~; ., , ,
Item pacholCI toto UCltlltlmaJl: rem, kteuz 1) b) p,le.kupují, ihned jc nositi ma!~ z skládky ,na záhon, k.dez Jes~
jim domácím ku prodaJ! místo ukazáno s těmI kapr)
aneb s štikami, krom porybného královského, a pánu5:~
Pralan kleNz koupí ocl hostí aneb od dom~C\ch, kten,;
ryby I:ozí, žádnýho nepomíjej.ío a tak. se k 111m zachovah
mají, jakol zřízenie starodáv111e, uka~u~e. -:-- Itel;l pachole:
vodou meškati nemají hostlIlskych hdl am domaclCh, ab)
poti-eby měli, p~něv.adž pení~e ,,~a to b~r~u. :te~l
v pátek každý vŠICkm pacholCI pn skládám IY~, k~I?ruo,.;
štik býti mají. A v puostě každý den v bo~de by tl maJl
pro obs(Jánie a pro jiné všecky poti'eby, coz k tomu" ná,
Iditého jest, k tomu místu: Item I' sobot~, v stred~
v postní dni a u vigiljí vzdycky dl'a pacholCI v ,boude
býti maji k tomu. Který jest za nejstaršího" ten vzdycle):
předkem býti má a coz by r~~k~~al ~~rybl;y krále ~~ l\Hl
i pánuov Pražan, to všecko uelIlltl maJl, COz k tomu madu
nálcžÍ. Item ktel'íž nesú dcbánky na rybný trh do
Starého iVLěsta na rynk, pacholek pl'ijcla, má jemu z toho
dCbánku vzíti ryb málo a lo z těch přlcin, aby také vodu
jim dávali ku potřebě rybám, jakoi: zřízeni~' sta:?d~vnr~
ukazuje. Také se pacholei v tomto zachovatI maJl, Jeitli
ze by uhlédali kapry anebo jaké ryby přívo,,~~ meZI, rl::
bami říčnými, hned jc snésti mají, hlez se kapn ~:'odavaJl
ancbo ryby pI-fvozní anebo I' to místo, kde Jes\.J.lm uk~:
záno. - Item také pacholci žádnému tI'l:,?k. ~tavetl n,~maJ,l
mezi l'íčnými rybami ani folku žádnému CUlIl! pro ~neze~:
ani pro nephezeň. A V tom se I'e. všem zachol':tI mUJt
lak jakz úiezenie starodávní ukaZUJe, a porybnym krále
J. ~lti a pánuov Pražan k rOzkázání ve všem se zacho:atJ
a zpraviti mají. Jestli že by pak který sc. nezachoval nll~no
toto zhzení, tehdy porybn)' krále J. MtI 1 pánuol' Pra.zan
majl toho moc jeho odbýti a prec mu káza.ti ?b~ ,z Je~
nostajné I'uole. Ite,m také .toto yacholcI UC1:"tl.,m~J1;
vodu těm osobám, kteU ua za/lOlle ryby prod,:vallC JSU
v to místo přijali, dávati a jich v to~n ne meškatI; A toto
jim každý aneb každá nciniti má pl'ed vystavelllll1 truok
a od zalitic má v pátek dáti dva malá peníze a v sobotu
uebo jiný den jeden malý peníz a více nic nebudú povinni jim dáti ti, kleříž prodávají ryby .. ' _,
,
i. 1504, 31. července. Rllkop. Ge:rslol/sl~e lm 1110 U!'):
v Blldisině f. 63. List krále Vlalhslava, JIlHZ !~lOC dava
Janovi Chábovi, porybnému svému, aby ?l~takove vše~ky,
ktehzbykoli proti právu, l'ádu a obyceJl staro~áYl~"llu
jindc ncZli Y Starém městě Prazském na ~7nku, Jakz o~
starodávna bývalo, ryby prodávali bud telně a pokoutnc
v do mích aneb v jiných místech neZli na rynku Staroměstském aby na ně podlé práva porybného a p~l<ut l~a
to od sl!:rodávna vsazených a vlozených sálll~outl ,a Je
trestati mohl a toho jim nikterakž neclopouštel am ne-
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1. Na l/aměsl/.

1. Na lIall/ěstl.

oblehčoval etc, Dán na Budíně v stl'edu pl'ed sv. Petrem
v okol'ách Anno Christi 1504.
na

1510. O

náměstí.

boření

boud)' por)'bné už níze o urhnostech

8. 15W, 10. prosince

Rl/kop.

ě.

994

f. 8S.

(De-

cretum magne communitatis.) Léta bozieho tisícieho pěli
stého desátého I' lít e 1')1 pl'ed svattí Lucií tito artykulol'é
níze podepsaní panem purgmistrem a pány i vší obcí jSlí
rozjímáni a na miesto tiemto zápisem sh'rzeni a zapsáni
pro budlící pamět i zddcnie loho, coz tehcláz pl'i téz
schuozi spoleené jest rozjímáno a zal'l:eno. Hcm por)'bný
zádný trhu v r)'bách aby nevedl čeledí svtí k ruce své,
než každý z lÍl'adu 3\'ého zil' ab)' b)'1 f. to se jim prolo
skládá, ab)' oni nemajíc žiVnosli nápomocné z toho,
k Olll'adu svému pilně a spravedlivě obec I' tom opatrovali pl'ed obchodník)', ktel:ích I' r)'bách kupCie, jakož na
to pUsahu jSlÍ pl'ijali, ab)' obci na slulinosli ryb)' prodáván)' b)'I)'. Než chtieli porybní své zen)', děti ncbo čeleď
k jinim obchodóm obrátiti pocl pl'ísezné jiné, toho se
jilll nehájí, ale toto sc jim P1'oto skládá, ab)' od obce
I' zlélll domnění nebyli, ze viec svých ziskuo\' hlcdic ncl.li
spravedlnosli a opatrovánie obecnieho, Relatores a tota
magna communitatc ad consilium: Gcorgius Gezissek ma,gister moncium I'inearum, Procopius Pikhart, Danicl Ra"ss,
Silvester braseator, Barthossius, antiquus iudex, seniores
communitatis, anno ct die, quo supra, Bohuslao Legat magislro cil'ium.

1. Na
neb tejně ani žádným jin;f1U vYlUyšlen;f1U obyčejem.
Ah)' zádný ani žádná nepl'ekupovali ryb Nčních ani rybuieních počnouc od SI'Mostí až do SI'. Jakuba V. bez
povolení pánuv lÍi'edlníkuv. Aby žádný na tůně nechodil
ryb sobě zakupovati. Kdozkoli domácí ryby přiveza nemohl by jich prodati tcn den a ssadí je na tUlli a na
zejtl-í chtčl by je prodávati od ruky, ten každ;f má v Iadu
sedna je prodávali, místa sobě jinde nehledaje ani osobuje,
kdez by IUU sc zdUlo a líbilo.
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O rybném trhu známo jest mnohim, ze někdy phpadne ku pálku vozt.1' 30, ač to ne caslo biYá, někdy
25 vozuv, ale custo b;fvá 20 I'OZŮI' časem podzimním,
zimním a I' po stě. A když mnoho ryb, každ;f zná, že muze
lacino koupiti. Pro tož cím by to mohlo stáli, aby r)'b
tím více bývalo, cím také oclrazeni bivají rybáh" to jest
potl'ebno znáti. A toho důvod lento muže biti, když lidé
pl'il'ezouce slatek svůj, na spolek ho odbiti mohou, rádi
se potom navracují. - Decretl/lIt l]'bdh'il/l a rybdNldlll
žiV)íCh ryb,' Pan purgkmistr a páni rybál'um živ;fch ryb
i těm všem osobám muzského i zenského pohla\'í, kteNž
živé ryb)' prodávají, ab)' se \' lovení ryb oni rybál'i spravedlivě chovali a jich nalovíce když prodávají, aby těch
osob nepl'etahovali, kterimž je prodál'ají, a ty osob)',
klcréž je od nich kupují aby zase prodávajíc je lidem
ph slušnosti prod,ívali a lidi tak velmi neobtěžovali neb
J. Kr. M. tak chtíti nící. Nebo některé osob)' I'elmi a
znamenitě takovim r)'b procláváním lidi obtěžují a velmi
nad obyčej draho ryby prodávají. Nebo koupícc toho
u Kamejka. ryb za kopu, zde zase za pět kop prodá. Pak
jaká to spl'avedlivost, ab)' se lidé tak velmi měli (hostin!;tí
i domácí) od nich obtěZovati. Ze po dnešní den vám sc
phkazuje, ab)' toho více nebylo a toho abyste se niktcrakZ nedopouMeli a to proto. nebo jestli ze se kdo toho
I'íce dopustí, a tak lidi obtěžovati budc mimo toto rozkázání naše, nejpn'e ze se jcmu nebo jí ty ryb)' !)obcrou,
co jich koli míti bude; druhé ze ten a taková každá,
kteráž by se tak nezachovala, té zivnosti, dokudž jest ziv
a. zin, prázdna biti musí. A tl'etí dále, jakž J. Kr. M.
s takovou osobou neb osobami činiti 1'á1:í, to bude pl'i
J. Kr, Mti vuli, jak je bude ráčiti trestati aneb poníceti
nám. My se lak k kazdému podle poručení J. Kr. Mti
zachoYáme spravedli\'ě. Pro tož to znajíc, tím se každý
muž spraviti, jak se má zachovati, chceli toho ujíti, což
se svrchu písc, neb se vskutku každému a každé tak a
nejinak zachovati páni ráčí. Aet. fer. II die ss. Pelri et
Pauli a. 1528.

9. 1512.
Rl/kop. Z:. 203 f. 44. 'i') O r)'bném
trhu. L. b. 1512 páni líl:edníci šeslipánuv Stal'. M. Pl'.
s povolením a dotazem pana purgkmistra a pánu v zNdili
jsou v nově o rybném trhu pro obecní dobré t)'to art)'kule dole sepsané a tčmi aby jeden kazdi se zpravova1,
kdož by na rybném trhu prodávati chtěl: It. kdyiby hosté
ryby pl:ivezli na r)'bni trh, aby se k vozum s truk)' netiskli ani kupovali, anibd i pi'istupovali, leč b)' pne por)'bné od por)'bn;fch vzato b)'lo. Il. žádni ab)' I'ícc
kapruv nekupoval nez jedn)' truk)' a jiných aby nekupoval, leč ty všeck)' v)'prodá. Žádn)f, ab)' r)'b nesnášel
na tuně více ncZ toliko jednou. Žádný, kdož ryby na
trhu kupuje, aby jich dopolcdnc z trhu nesnášel na tunč
' ani jich jinému pl'ekupníku prodával. Žádný ab)' štik nekupoval I'íce jedné kpp)' a ktomu 'lb)' jiných nekupoval,
lec ty prl'e prodá. Zádn;f ab)' dl'ojích ryb nemíval, ncl.
štik)' sam)' v- aneb kapr)' sam)', b)' pak i tovaryšstvo melÍ
kým bylo. Zádn;f clověk, bucf host aneb domácí, ab)' jinde
r)'b zádných neprodával, kromě lrhu v)'sazcného rybného
na Stal'. M. Pl'. a lo bez vule a vědomí porybných po,1
pokutou zivností ztracení. Kdo z ncjprl' k lrukám rybním
10. 1523, 1. listopadu. Rl/kop. Gerštoljskd kltihovlly
pl'ijde a o ně tditi bude, ab,)' žádný, dokudi 0.1 nich
v BI/diši"č f. 63. Lisl krále Ludvíka, jímž té milosti
neodejde, jeho nepIekupoval ani od truk neodstrkoval.
krále Vladislava ]ano\'i Chábol'i z Velesla\'ína dané polvrKdyby host pl'il'eza r)'b)' na trh a chtěl sám prodál'ati,
zuje a pl'ikazuje, ab)' všeliké ryby i lososy tu a na tom
I' tom žádný domácí toho hostě ab)' nefedrol'al. KleN
lIlístě, ne jindc, prodávali, kteréž jest k tomu ustanoveno
muzi majíce manželky chtěl-Ii by dl'ěma místy sedati,
a ukázáno oc. Dán v Prešpurce na den Všech Svat;fch
léta 1523, rcgnorum 8.
toho biti nemá, bud to málie s dcerou aneb tovaryška
s tovaryškou, ty všecky vab)' držány b)'l)' 1,I'i tom, aby
11. 1523. -" Rl/kop. č. 203 f. S. Pro vyvarování
jedním místem stávaly, Zádn;f z pl'ekupníkuv aneb pl:enesnází a zádavy obce tyto věci na rybném trhu zachovány
kupnic aby jinde nestávali než tu, kdež jest pol:ádek a
mají bili. Nejpné když hosté ryby na rybn;f lrh Starého
len má l'ízen býti porybným. Zádný z pl'ekupníkuI' ani
Města
Pražského pl'ivczou, aby se k Vozům o truky netiskli
z pl'ekupnic aby jindc za ryb)' peněz nekladli než v boudě
ani kupovali, leč porybni právo vczme.
Item kdož
pl'ed porybn;fm. Zádný ab)' z lrhu nechodil, leč b)' pn'e
ryby zakoupí a na tuně veze, aby nejprve porybnému
ryby zaplatil aneb se s kupcem smluvil. Ryb drobnich
oznámil co jich jest, a na trh nejprvnější v)'nesa, dokoNeních aneb i rybničních k tomu také velk)fclt Ncních
I'adi by těch neprodal, aby jiných nekupol'al. _
Item
aby žádný nepl'ekupoval ani jinde ani na trhu, leč by
kdož ryb)' koupí, aby jich' do poledne na tuni nesnášel
komu porybní dopustili. Ž'ídn)1 aby trltu nenasazoval bucf
a jinému pl'ekupníku lleprodtÍl'al, ale sám obci odbýval.

*) l'é~ č. 2133. IV. f. G.

1. Na
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Item' kdyz host ryb)' své na trhu ceniti bude, aby
žádný pl'ekupník nizádným obyčejem, jakožto nastOupením
na nohu, vstrcením, za šaly potáením neb jiným tajným
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nel'ád; a len, llera,I.,d~Je ,sedf,'a'í aneb fedrují, jd.to toho
ze oba dva prekupuJl,,:1 PI',O ',,~
dosti ciniti anebo své
činiti nemají; nebo pnsa lam s\) m

J'

A

r

v

'ěstč

iiynosti hledeti.,
";~ O témž list královuy
1524 3 cenellce.1al/lle....
,..
. "1
14. kt OVt " pory l ne
l ' I0,1
.. 'I Lllclyík llo ZIvota JeJllO
'I
Marye, ,;rc" o
'I
Veleslavína za poqbuého s;'e 10
clal. Ta, lez ],~na Ch~/u / I ,'Ie Vladislava a Ludvíka Jemu
vystavuJe a vsedl un; ,I ,~a H clíně y llcdeli po sv. Petru
daných potvrzuje oc.
au \
u

,
l' I;~ Lisl krále Fcrdi1-29 ló cerycnce. al/I <~.
v,
v-', pl
." el,
lc'lé lisl)'
opakuje a lvrdí a7poroucl
nandaIlJ.L, v tJnelllz
.

a Paylu léla 1524.
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Janu Chábovi, úředníku svému aby s pilností u
v
věrně ten úr:ad p . r b ' l '
, pnmne a
tom toto také míti ráčím
b
'
v.
.
,
Ol) ne 10 opatroval a spravoval oc a
Pražskýcl "d ; .. I'
e, v~ y v mestech našich jiných
pnkazuje PI:azanuom Staroměstským i Novoměstským a'b'
,
I. za n) Jll~( c ryb zlvých ncprodával, ani neku
?omo~,~~ ,a ,~adm byli a porybný druhý od tíl'adt: ab;- ~~~e~~~ ~1.1 }Ik'héu SOtbke I~ezarážel, než v témz Starém Měslě,
Iazs m a Jakož J'cst t
v I
d
v ~emu pIJ an yl
Dán v Budějo\'icích Českých ve
od pl'edkuo\'
š' I k' 'á'l
'
, o vscc {Q o starodávna
na. Je I, l( UOv Cesk)'cll
v,
ct\ltek den Rozeslá~1! sv. apoštolu 1. 1529.
Pakli b, se kdo
. ' vysazeno a nanzeno.
, ..16. 1532, ~? cervence,: Listilla orig-o č. 1-38 *) 1-1 '
á')
toho dopustIl a tohoto našeho rozkáz m nezachoval a v tom b l "
~~,dllla?:d, zv,bozl milosti Ríms)<ý král, po vsecky čas;' tako\
'y' k az'd'
y v IIII ě v nď. t "IY' .postIzen neb usvědčen ,
lozmnozltel nšc a Uherský, Cesk); Dalmatok); CI .
I'eellcuo
v' I
' ,s ez cy 1 také v pokuty na to od
vat] ,
k ál . f
'o,
IRIP
llaSlC
I ulozené ll'
I
v
S tY:J;
r", 111 ant v Hyšpanii, arciknÍŽe Rakouzské a
má od . cl I
",
am upae ne a laková pokuta
mm'krabe Moravský, Lucemburské a Slezsl" I "
I
.
J;,
no
10
ka~d:ho
skrze
zl-ízcné
rady nase do kožic1e'
'k' b Y .
. \e {llIZe a -.JUZ .y mal Ia e ~c', oznumujcm tiemto listcm všem \'tlObcc
~~'Ze :~~~; ~~~Foml1;ana a dobyta býti. Tomu na svědomí
e j,sme od poclIvych purgmistra a rady Starého lH" t'
zati rá':I·· J la,o:'sku k lIstu tomuto jsme pl'ivěsili rozkáťrazského, verných našich mil);ch. dva tí.ícc kop g' ,es a
(ck "c~ I. ,ellz Jv~st dán na hradě našem Pražském v pácesky'ch pra'sk' I k
vb"
'
lO'UOV
,. pl ~ , ~\. AH;'I. Magdalemí léta od narození s 'na bo. ',. .
z y,c I
potre e naší znamenité a llné 1'-PUOjCltl
a vyzdv11ultíti
poruciti
r.1c1'11' . I(dez'
.)
z~e,hol t~;lCho petlstého tl'itcátého druhého a kI-110vstvie
·s I
v
,'
. p a k vPt 0111 Jest
na,IC I l111Ského druhého a jiných sestého.
J ,e ,< nám od dotcenych purgmistra a rady i vSí obce
tehol našeho Starého Města Praiského
' I ě
'1
17. 1548. ~ýtah ~ rcgister trhu porybn<5ho z lct
a uk' á '
PO\O n zac lOváno
.az .n~, !~ my, t~mi svrchudotčcnými dvěma tisíci ko1548-1553 varcll1\-u mes:ském (c. 124) viz v phloze III .
pml1l glOSl ceskynu od IlIch založeni vděčně b;ť .'V;'
prolož znaj'í
1 ' ' b
) I lacleme,
V B ld8:., ~5~9, 27. kvělna. Rl/kop. klli/tovlJY Geršlolfské
'té c, mb)ě' S usne
ýti, poněvadž nám k takol'é
II ISt/le C. 32 j
91 J 1-1 1('
,v'l
v
Stal' M
'.
: . . \ . I. racI PrazanuoJll
z~amelll
potre
naší dotcená taková povolnost od
nauacovalJ porybné tu v Starém M
vsak
predpsaných poddaných, věrny' ch našich m1'1);cll
~laJl. < t.omu s pilností dohlédati a to osobou i;Olh~~u
potl'eb
š"
, ,
, v cas
. .Y ~la I Je~t ~kazana bez odpornosti, aby jmenovaní
pa~lOvatJ, aby hdé mImo slušné a sl)ravedlivé obt"
pUlgnllstl, rada 1 voecka obec našeho Starého lI'fe" t p. v
\'ánl a pl'esa
,.
I x '
,
cloZOvam ncs ubnym braním ryb a dáváním I I
ského
''š' . b d
S a
lazk
,nY,neJ. I 1 U tící, takového zalození tčch dvou tisíc
rOr);bnJého nebyli. K tomll mají z toho porybl;él:o brat~í:~
op. g:. c. škodni nebyli a na tom žádné ujmy neměli
~I s~, akubu ft do k,l~štera l\'latky Boží na písku v Nov.
~ dOb,rYI11 }'ozmyslem, naSím jistým vědomím, mocí kt"í:
~,:atřt] po )lv~~ . kapncl~.'. aneb za každý kapr, když by tíž
O\:skt~ v Cechách a.S radú věrných našich mil ;ch v n~
mp"I \.ZIl! nechtch, po dvoll bílých groších kažel;
hore,. Jmenované sum mě, totižto vc dvou tisící1h ko)á 1Páte:~,;ld~vatJ.
-:- Actum na hradě Prazském v pondělí
'~r:,~' pr., doc,;la u z líplna od nich, purgmistra ~~~: po. nz~v nedeli
1. b. 1549. (V plném znění otištěn
~. \ '; obce ,?~ar:,ho Města Prazského k naSí ruce 'v 'zdv1. zápIS y Celakovského Pril'ilegiích str. 401. č. 244.) .
zC:1y~h a pnJatych duochod nás královský tu v Sia'ré
nane/~~ ~ 56~, .,,22. zálL ListiUrt orig. 1-50. My Ferdi1I!~st; P~a~ském, totizto porybného našeho dva díly kt~~
Pla~anuom Starom. - Jsme pustiti ráčili:T' 10] z, '1'
rzJ.a'ení a uZívání po pl'edcích našich, králuo\: (sic)
porybné nebollzto clo z ryb . I '
I
'
C es <yc 1 s vné pameti b 'ť " ,
valo
D'
v . ' Ja cz se Ol starodavna dát k . , .
' Y I racllnc, v tom plném pnh'ě
Ú t':;- an na hradc našem Pražském v outerej po sv
,a , J,akz j,~;í ~ředkové naši a my po nich, jakozto král
' a OUoI ap. (V plném znění otištěno
CI I
"
;~tk~~,.l.Ola,dne a Pos~?upně toho v držení a v uZívání Privilegiích
stl'. 430 Č. 256.)
v
e a covskeho
~ 1 laCl \'-' s :~u s~ \'Sl vrchností a s tím se "Mm což
n , ;111, tu ,pnsluol, mc sobě, dědicóm a budlícím I:ašim
., 20; 159~.
. RlIllUp. Č. 32G f. 42. Instrukcí
k ra om Ceským nev)' . v "
.
. ,
POl) bncho ourudu Jak b)'
, " " I" .
d t' I . , , '
I .",
,. ' .. ,
nllenUjlc mll nCl'ozuostavujíc k mise I nem ne ltI a chovati mělo
o ,ec I~. J.enz k tomu na1-fzeni jsou. Přcdně por)'b .
t?~t1,\ zastave )1z v napl-ed položené summč ve dvou
písm' UCllllvse n t t
. t
,.
ntJ a
IS!CIC I k; gr. ~., postlípiti konccně jsme rá~ili a mocí
'é
. . . a ,~o ms rukcI pOI'mnost pl'j povolání
m, pOVllllll JSo.u urad ten sobě svěl-enej ve viii bedlivé
~?hoto nascho lIstu neb majestátu ovšem postupovati ráCllne
ab)'"
v
n?stl opatroval! a toho všelijak vyhledá\;ati aby obm ,_
, I .na , ten zpuosob , J
I Zv svrc IlU d otcení
purgmistr ' a
Iaea I Yscck'\ obcc
v·x,,· b r l '
d á~~n;m : n,;,pi~l,lOstí jich nic nescházelo a vŠickni dlicl~~Měst p'., k'é/
,nyneJiil I u úcí, naseho Starého
0\
<.t muz umdu porybnému naleZející bcz umeušení
a 1 azs 1.0 toho v ddenÍ jSlíce užívali té vrchnosti
a v tonl ve všenl p'" v • I , .
~ celostJ schromazcrováni a v ta lllísta kdež nále" .
.-v·l· b
v.
lal'e, Ja <z jsme my sami to držeti
]lllaln věrně a upřitnně
b.
.'.
,Zl, a tlelaCl I
ez prckázk)' vš e1"
I
é
'
,
lJa c nas, dcdicllOV a budtících
důch Id';
,,,
o ~a~oválll byli. Poněvadž pak
na"c I: kraluov Ceských, i jiných všech lidí a to dotud
,oc. o!:enéh? uradu nejVICC na postních a átečnÍch
dok~~z byc~lOm my dědicové a budúcí naši, králové Češc/ ~\:ý~): z:let~,~ Pdov.Innost porybn,:,jcl~ jest, aby dle Pzávazldiv
,.
z III postní, v lllchzto se ryby
'V,·'
~~I!~~oP~~~ych pu~gmistra a rady i vší obce téhož naš~h~
vzdyckny prve ranním jítrem, nežli rybářk)' s~lOe ':~ aJI,
sta .~razského a to k našemu vlastnímu držení
pacholky téhož tíř d
' "
sej ou,
d~ ~{QmOl! našI královské daehíc listem jim napl'ed jeden anaživo/ně
vše \' I ~ IU se n;spolehaJlCe, sami nacházeti
m, s C porá~ zběhlý věděti, vyplatiti nerácili. A kd '2
,_ ,
.
'ou, y, Ja ~ ty veC! k prodaji ryb náleZcJ'ící
plaveny a zhotoveny J'
"11' I .
.
~) chom kO~1 .takoní summu nadepsamí, dva tisíce ko) ): r')'bá'l
.I
oOu, pn I !e al!. Potomně kdyz se
c., [my,] deehcové a budúcí naši králové Če'"
, I gl.
l~lo'
'l
~U.
~
rybr
na
trh
phvezou,
tu
ihned
bedlivě
bem pl'eddot"
I
oCl, zpuoso,t' c
Ja ~e 1)' y prn'ezl neb nositi na trh dal, spatl'o:
. ,c.?n):m po oZltI a vyplniti jim skutecně ráčili
tehdy
Olll
pnJmuc
tu
sum
mu
S\'Jí
d\-a
tl'sl'ce
I
\ a ~, a na vocchno k dobrému sl'ozllmění se V)'))tá\'atl' 'I
.,
"
,'cop
gr cv '
maJlce
poryb
'. , , I " ,
'
,
maJ1 a pOVllllll budtí casto dotčení
. . t
..,
do . l b ' neJ ~ I)]sal' <azdy z nich obzvláštní tabulky
i v'eck
b c
''',
pUlgUlls I' a rada
.
n:c
I
s~
e
kazdou
osobu
zejména
a
kdo
co
r
'b
m6
I' 'I li P ~ ,Ol 7/ , n):neJ;'1 i budlíCÍ, téhož našeho města Sta" t,;ke.t llJ?h dá, poznamcnávati. A to oba dva sp~lečll~;
e I.~ Iazs <e
teh?z duochodu našeho, totižto dvou dílu
POl) bného napred Jmenovaného, hned zase postúpit,. Ph
~~~!~~IJ ce J~den .bez druhého nic ncčiniti. Kdd každá
I) ~d<.~. povmny JSou v tom jse upEmně otevříti a pravdu
<;') Otištělla
,.
OZl,:~Il11}, CO která ryb mají. Ktcrá b)' se pak v tom netéZ v Celakol'Ského Privilegiích
222
str. 365.
l:p~lJlll~e zachovala, a lo na ni lIsvědcicllo bylo proelaje
I)' Jll, prázdna býti. To kdyz jse stane fl vŘec'kny ryby
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jse poznamenají, vejdoucc oba dva do boudy, cedulky
od brannejch podané pl'ehlídnou, srovnávají-Ii se s phznáním rybál'ek. Našlo-Ii by se 10, že by brannej více
poznamenal voznic, nežli by sc klerá rybál'Jea pl'iznala,
bucfto ze by brannej mínějí poznamenal a rybál'ky více
oználllili, tu ihned s pilností oba dva povinni jsou se na
to ptáti a takový omyl vyhledati a dokonalou pravdu vyzvčděti, tak aby žádného zmenšení duchodu obecnímu se
nedálo. Ph ktcré by se pnk koli straně to vyhledalo, an
by sc neupřimnosti nějaké dopustili, to vše ihned na pana
purgkmistra a pány do rady vznešeno býti má. Po trhu
rybném všcckny rybál'ky beze všech odtahů a do jiného
dne odkládání do boudy jíti povinny budou a tu ihned
neodcházejíce ryby vycHti i také z jiných věcí, což nálcží,
odvésti. Která by pak rybál-lw takového cla ihned po trhu
neodvedla a v boudě se nepostavila, dvojnásobným clem
povinna bude. Učiní-Ii to podruhé, více ryb prodávati se
jí ncdopustí. Jestli l.C by pak porybncj nebo písař časně
Je povinnosti kterého dne nepřišel nebolito ten den pl'ílomnej nebyl, také, až by právě po trhu bylo, nevyčkal,
lcn, Herej by časněji přišel a pl-ítomný byl, má ihned to
na pana purgkmistra a pány vznésti a več to obmeškávajícímu obráceno bude, tím sc spraviti bude moci. Kdoz
by také za inspektora k témuž Madu mimo pana prymasa
nal'ízen. byl, len má k témuž úl'adu v každé trhy dohlídati. A co se kterého dne důchodův obecních tu sejde,
o všem vědomost míti a jakž se clo penězité i všeckny
jiné případnosti shromáždí, tu přítomen býti, až ta summa
zouplna do lruhlice k tomu nal'Ízené jse schová a zamkne.
Od kteréztQ truhlice inspektor jeden klíč, porybncj druhcj,
písal' tl'etí jmíti a když by se mělo něco komu vydávati,
všickni společně toho se dotejkati mají. Nákladuov také
zádncjch porybnej na nic činíti nemá, lec prve to od
předních pánuv jse dobl'e uváží, tak aby nerozšafně peníze na darmo a bez potřeby vydávány Ílebyly. Pakli by
co bez dovolení pánuv nač vynakládal, po\'inen bude sám
to platiti a ne z obecního.
Do Jíl'adu porybného nemá žádný vcházeti, an by
jemu při témž úl'adě žádná potřeba k jcdnání čeho neukazovala, zvláště pak k posedění, tam panketování, jedení
~ napájení, v tom i tajných věcí téhož tíl'adu vyšetřování.
Cehož aby se porybný, též i písa!' jich ovšcm nedopouštěli, pod skutečným lrestáním, jim se to zapovídá. Také
porybní nClllají, jak na sebe, lak na jiné žádných ryb na
ouvěrek od rybářek bráti, bud na rynku ncb v Podskalí,
mnohcm méně na tůních ani jinak, mimo to skrze spolky
postranního handlc v rybách sobě nezarážeti. Chtějí-li pak
ryby míti za ho ové peníze, světle a neukrytě sobě kupovati povinni budou. Nadto vejšc v pcníze u nich jse nedlužiti, tak aby ve všech pl'íčinách podezření uvarováno
býti mohlo. Do bran když se ryby vezou, porybní sami
i skrze čeládku (nespolíhajíce se na branné a jich zprávy)
dohlídati pOl-inni jsou i také ph branách nočně pacholka
jednoho podle branného pro lepší toho vyšetl'ení, jak
komu ryby se vezou, zanechávati. A jeslli ze by pH kter);m
hrannénl nějaká nepravost a ncup:Hl1111ost vyčítání VOZŮ" a

voznic s rybami jse našla, ku pl'íkladu jiným náležitě
trcstán býti má. Písař každého téhodne zavrouc počet
poznamenaný na cedulích zejména, kdo jakej počet ryb
bu,l'to na rynku, Imclto v Podskalí aneb kdekoli jinde
k trhu přivezl a od koho co pnjato v to místo, kdož
jemu o tom poručcno jest, bud u večer dne sobotního
anebo v neděli po velikém kázání pro vyrozumění dobrého
i:ádu nositi povinen jest, jináče nečinÍce.
Co se míst na rynku. na nichžto jse od rybál'ck domácích ryby prodávají, poněvadž taková lIlísta v moci

pana purgkmistra a pánuv zltstávají, nemá jich sobě
Hdn- j osobovati ani za dědicné pokládati, než každého
roku na den sv. Mathoušc nebo sv. Václava každá rybál'ka, která by chtěla ryby prodáv,íti, má jse s jinými
v boudě, když jsc jim ehí znáti, postaviti a kde které
rybál'ce místo od pana purgkmistra a pánův se vykáže,
tu a nejinde ten cclcj rok povinna bude sedati. Pi'i kterémzto rozdádnÍ míst přcdní osoby z rady bývati budou,
hez nichžto porybný nic sám o své ujmě říditi nemá.
Rybál'ky všeckny mají spolu v lásce býti a všech klevet,
jedna druhé utrhání a soudllov Iidskich i vad zanechati.
Pakli by se která toho dopustila, porybllej mohl by jc
o to smhl\-iti a spokojiti, to pE tom zustane. Jestli ze by
pak nemohl, na pl'ední pány to má vznésti a co se jemu o lé
věci poruU, tak jse zachovati a tak ve všech věcech ku
pánům pl'edním zi'ení své jmíti a o své ujmě před sebc
nic nebrati povinen jest a bude. Z strany vybírání takto
jse chovati budou: Předně z jedné každé voznice kaprltv
panu purgkmistru a pánum k ruce po 5 gr. c.; il. z jedné
každé voznice štik po 7 bíl. a to tak od domácích, tak
také pl'cspolních a vejšeji nic. Poněvadž pak se to často
trefuje, že do Podskalí ryby se po vodě plavívají, na to
mají porybný i písal' bedli\'ost míti, aby skrze pacholky
pl'ísdné to vše bedlivě vyšetl'ili a co kdo ryb pl'iplaví,
i také cla peněžitého od\'ede zvláštním titulem, tak jakž
samo v sobč jest, poznamenávati. Od kterýchžto, jestliže
jsou \' voznicích, z každé voznice tolikéž po ó gr. b. cla
z kaprův a z štik po 7 gr. Č. vezmOu a více nic. Pakli
v voznicích nejsou, tehdy z každé kopy kaprův po 5 b.
Pacholci pH témž úl'adě mají býti pl'ísežnÍ a kdy sc
jim co z strany opatření dllchodllv obecních poručí,
upl'imní a věrní, pH povinnosti bedliví, pod nižádným
způsobem od žádného' bráti nemají, než toliko od jedné
každé voznice kapruv a štik po 7 malých penězích a více
nic a od pl'espolních rybářův, kteřÍž skládky potřebují,
od vozu tl'i bílý. Více porybní do důchodu obecního vybírati povinni jsou od truk,' vík, necek a jinich instrument, jichžto jse k prodávání ryb užívá a to tímto způ
sobem: Každého dne, kdyhykoli kteréhokoliv času rybářky
s rybami na rynku se posadily, jedna každá povinny jsou
dáti od truk bílej peníz a od víka malej peníz a mimo
to nic, což vše zouplna k obci vycházeti a do rcgister,
co kdy od koho vezme, zejména poznamenávati má. Které
pak osoby ryb na trh nevozí, než toliko od rybál'ek ryby
kupujíce truhly zastupují, ty pl'edně o sv. Václavě při
Suchých dnech povinny budou pl'ed porybného do boudy
vstupovati a, aby na ten rok celý pl'ijaty a zapsány byly,
žádati. Od takového zapsání každá ihned tu osm bílých
gr. porybnému složi, odkavadž panu purgkmistru a páni\m
7 gr. b. a pacholku 1 gr. b. pujde a mimo to přes ten,.
celý rok, kdykoli ktcrá ta prodávačka za tI'uky zastoupí a
ryby prodávati bude, af dá od místa groš bílej; z toho
groše panu purgkmistru a pánům dva krejcary a pacholkům bílcj peníz. Jestli že by jací zápisové na svHení ryb
komu se dělali, tcn povinen bude od zapsání porybnému
s písal'em dáti jeden groš b. a vejmazného bílej peníz.
Pacholci, jakž od starodávna mívali od zalévání vodou
truk po malým penízi, při tom jse Zltstavují.
Více poněvadž k tomu jsou, aby, pokudž potřeba rybičkám ukazujc, vodu na ryby nosili, povinni jsou sami
osobně bez těch vodákův vodu nositi, k čemuž nemajíce
domácích skladek, dobl'c dostaciti mohou, nebo oni a
ne kdo jini k tomu nal'ízeni jsou. Pakli by kdy trefil ~e
trh silný, že by dostaciti nemohli, mohou sobě na nčkte
rou loliko hodinu nádenníky najíti a jim něco, což by za
tu chvíli zasloužili, penězi odměniti. Sami pak od rybál'ek
o
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po malém penězi od kazdého dcberu pl'inesení vody bráti
a s dostatkem vody rybál'ky opatrovati povinni jsou, nic
panu prymasovi kapr a štiku oboje po 5 bí1ejch, pánu
vojštji jich nešacujíce pod skutecn;fm trestáním,
druhému kapr za 5 b, též kter;f volen jcst k dohlédánÍ
Od ryb, drubde rybnicné i také i'Ícné (kromě což
k témuž úl:adu kapr za 5 b., nic více nepHdávaje ani
neujímaje,
by ~~ěli kapry a štiky, od nichzto rovně jako od domácích
ryb.at:<;k bráti se má), kleréž jse na rYl/kil 11 trll1/ piiJakoz také podle privilegium paměti slavné a svaté
cís, Fcrdinanda k sv, Jakubu kazd;f pátek 2 kapry a
nasejt, buď ony ve clčbáníeh, putnách nebo jin;fch nádobách byly a místo všcho starobilého rozdílnélJO placení
k Matce bolí Snězné jeden kapr dávati anebo kapr za
od místa, necek, vokl'ínkův i jin;fch nádob nic více ncZ
dva bílá odvozovati jse mají, na snažnou žádost obou dvou
po jednom groši b, dávati sam;fm pánu purgkmistru a
zákonůl' p, purgkmistr a páni z lásky a do libosti své
pánuom mají, Pacholkům pak od pl'ihotol'ení místa, vystaporučiti rácí porybnému, aby za kúd)' kapr t);mz br"třím
vení Ilecek a jin;fch nádob mal;f peníz, Více od zalévaní
po třech bí1;fch dávali, a dadoucc jim peníze (nic na
vodou malej peníz; mimo lo nic více, Drůbd kdy" jse
ouvěrky neberouce) pomoh jim takové kapry koupiti,
v voznicích veze, bráti se má jako od kapruv tím vším
A což tak koli vydá, to vše do register k poclu pozpůsobem, Od ml'eňuv, ouhol%" merlinkův a jin;fch k těm znalnenávati,
podobn;fch ryb tolikéz kdyz dá každého dne bíl;f groš
21, 1593, 5, cervence, Listi/la orig-, Č, J-58,
od místa pánum a pacholkům, jako od jiné drubde, Však
My Rudolf druh)' Předně z strany porybného, kdcž
měl-Ii by kdo něco málo drůbeže proti jinejm, muoze jse v témž privilegium J, Mti CÍsal'e Ferdynando doložcno
loliko polovice ulozeného cla vzíti, Také mimo to vymě
jest, aby se clo z ryb, jak se od starodávalo, vybíralo a
l'ení nemají porybnej, písař, pacholci níc více sobě od
v předložen;fch duovodech z star;fch majcstátuv vytazen);ch
čicehehoz zar6Zeti a platu nadsazovati, nez na tom na všom patrně se zapovídá, aby nikdež jinde než v Starém M, Pl',
tak prcstávati pod trestáním, Kdoz by se toho dopustil
ua rYl/lm ryby čerstvé pod pokutami vyměl'en);mi proancb dočinil (nedokončeno), Lososové, kleří jse odkuddávány nebyly, však že téměř každého roku oni PraZ"ané
koli na trh přinášejí, ti nikdež jinde prodáváni b)'ti neStarom, od souseduov pod jin;fmi právy v tom pokušení
mají, než před boudou lířadu porybného pod propadením
a překázky mají, protož tímto majestátem naším cÍsařsk)'m
ctc, takto o tom vyměl'ovati ráčíme, poněvadž porybné
jich, Také mají se od porybného ohledávati, jsou-Ii noví
čili smradlavÍ, Kdež, po čem by se měla libra dávati, po- neb clo ze všech a všelijak)'ch ryb čerstv;fch v tom vc
rybnej kazdého casu vezmouee srozumění s předními pány,
všcm způsobu od slavné a svaté paměti císaře Ferdynanda
má cenu jich l'0sazovati a k váze také dohlídati, Cla od
t;fmž Pražanuom Starého M, Pr, privilcgio obzvláštním
každého ll'i gr. b, a stl'eva a od vynášení stolečku a váh
vztahující se na starožitná privilegia a vejsady s pokutami
spravení pacholkům dva veliké penízc, Kterázto střeva, co
jist;fmi (kder;fž i do desk zemsk;fch vešlo) darewáno jest,
se jich koliI' sejde, porybn)' podadouc za každého lířadu
aby všelijaké ryby čerstvé ncbo živé nikdež jindc, neZli
pana purgkmistra, panu purgkmistrovi dá, Vyziny, sumy,
na dotčen);m rynku Star, M, Pr. prodávány ncbyly a kdož
jesejny .za každ); den od místa, pokad sedí, po 7 penězích
by se toho koli a kdykoli dopustiti směl a v jiném kterém
pánům a pacholkům mal;f peníz, Raky kdokoli prodává, městě nebo na kterém koli jiném cizím právě jakékoli
domácí nebo přespolní, i kdyz se na voze a na kárách
ryby živé (Z"ádné ovšem ncvymiet'iujíc) prodávati chtěl a
vezou, od zádného více n&2 z každé kopy raku ov po
prodával, tehdy Prazané Star, M, Pr., nynější ncb bubílém penězy a žádn;fch raku v ovšem žádnélllu bráti
doucí, budou moci skrzc porybného a rychtál'e svého
jse nCluá.
městského na každé takové právo a lIlísto svobodně a bcz
překážky kazdého člověka jíti, takové ryby pobrati a do
TůnnÍch ryb, totizto štiky, herynkuv a těch všech,
škol, špitáluov a vězn>Jom rozdávati, Jestli by pak ph
kteréz jse v kotcích rybnejeh tunnejch prodávají, ani merlinkuv porybnej ujímati se ani místa k prodaji pro(hívacům
kterémkoli právě dřad konšclsk)' ancb kdokoli jin;f takové
vykazovati nemá, Než jestli že by kter;f kupce, buďlo
osoby zastávati, z té pokuty vynímati a jich se ujímati
kárník nebo forman, tunné věci a suché pl'ivczl a do
chtěl, a to na nás aneb v ncpřítomnosti naší na ncjvyšší
kotci"'v jich prodati nemohl, že by ho ustáti a ke škodě
~uředník)' zemsk;f ancb místodržící našc v království
phvézti chtěli a on by toho žádostiv byl, aby mohl je
Ceském od nás vystavené vzncšcno bylo, len každ)' má
někde na rynku prod"l'ati, chcc-li loho uUti, má to v zná- v pokutu a skutečné trestání našc císal'ské upadnouti, _
lllůst uvézti úředníkum šestipanským a tíl:ec!níci o to naDán na hradě našem PraŽSkém v pondělí P\l památcc sv,
učení od předních pánuv vzíti povinni jsou, Sczná-li se Petra a Payla - , (Pln;fm zněním otištěno v Celakoyského
Privilegiích str. 470 Č, 280,)
lo, ze kotccké chtěly by ho ustáti a kc škodě formana
přivézti, dopustí se jemu, aby to zboŽÍ lunnové prodával
před rychtou, dada od tlumy cel;f z místa 5 gr. c" více
nic, Pakli by také se uznalo, an by forman mohl na tom,
co mu sc dává, přestati a od sebe za peníze slušné odc) Prodej soli.
vésti, budou věděti, jak jse o té věci poruciti,
Porybnej a písal' všechny dllChody a cla k poryb1. 1485,4, dnbna, Rl/llOp, Č, 2099 f 40J, Pronl sal,
11én111 úřadu náležející, na ničemž jiném, než na hotovJ'ch
quod in mcnsuracionc per uxores ad lllcnsurandum depulatas
penězích vybírati a sobě mimo lun a jisté I' této instrukci recipitur, per dominos consules Zdilllirio, notario officii
vyměření, ani pacholci jich, osobovati nemají. A každcj
scx dominorul11, ablatum et reccptum extitcrat, domini
porybnej, také písař i pacholci, ktcl'í by touž povinnost
"'ero prefati pcticionibus magistri Johannis Rokycane cl
na sebe přijímali, na tuto instrukci pl-ísahu ciniti povinni
aliorum amicorum ipsius Zdimirii flexi ct permoti, ob
budou, A tak za práci jejich každého téhodnc porybnému
respcctu111 eciam scrviciorum fideliUlll ipsis et communitati
i také písaři po 20 gr, Č, platili se bude a postního času
eorum per dictum Zdimirium diutine et fidcliter exhibipo tolaru, Z kter;fchžto pl'ijmův vše peněžit)'ch kazdého
torum ac ex intuitu puerorum eius dictum sal pro et loco
téhodnc porybnej s písařem povinni budou kupovati každ);
illius salis, quod sibi dc iuro cx dicto officio dari debepátek předně panu purgkmistru 4, kapry po 5 bí1ejch,
batur, restitutum est vice versa et restituunl pel' presentcs,
ipsum amodo in dicti salis percepeione nullatenus impedire
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II hal1cnses, SI autem a remo IS I' 'ata fuerint bona i11a,
' "
Cum autcm pOll( CI,
et SIC (e111CCpS,
lenle tunc mercalor,
que adduxcrunt a mcrcato1'e I v~m deb'ct solu s pel' se
qui et;Jit u mc~'~atore b~~~( ~:ae, domum dcportent. Si
apprecJare f~mubs'l Ult ,', Icduxerint in dOlllU111 suam,
t
f nuh I)one era 011S (
,
, t '
au em al
' ] ' nque erunt S111 111
mereator emcnti bona CUIUSmO( \Cu
, 'd' eps
'
saccis,
,
_ , i.n vasis, in tunnis ct Sle eljlC
Jagenis, 111

I

I,

fl
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tunc ipsis dalur dc vcctUrH de ccntcnario I denarius, Si
po ruznu prodávají, a Oll váhy nic ncplatí. A protoz ta
vel'O fuerit remote ducere, 'tunc dantur JlI halIenses el
závazí veliká a váhy ať jsou jim pobrány a jím ať ulosie deinceps. - Item famulis sub ponderc, si imposucrint
zicno jcst, jak mnoho váziti mají libcr deset aneb dvadceti
bona in lagenis aut vasis aut tunnis aut balIis in Leta
a nad to ať více závazí nelllají. I b"dc opčt k váze pl'icuria super currus, quod vulgariter dicitul' ladung, tunc
bývati. Však, krlyz to pl'iveze, ať z toho váhu dá.
datur ipsis de labore dc ccntenario I dcnarius. Si autem
Lcznci Němci svá zooŽÍ ne tak, jakž za starodávna
hnposucrint super CUITUlll ccranl in schcibis tU1lC ~.
býyalo, ycele prodávají, alc po sv);ch sklepích též záya),í
RI/llOp. Č. 993 f. Z03 Ista pertinent ad
ycliké i malé lllají a sd zbozí a koupě po rumu prodávají
po n d u s c i v i ta t i s: Primo: mandel und reis, );u'ber
"e svých sklcpích za dyel'mi háky sobě zdělavse, je zastrl~ují
und tlaehs, item quetsiber uml messink und pccken. Item
a v tOlll vází na ruzno a na lokty měHce axa1llilhy, daczwifalsamen, lauciJsalllen und snaclen. Item gros wnchs,
masky i sukna, jakl kdo chce míti, ježto jest to k záhubc
was under ein czcnten ist. Itcm tafelwaehs wie vil dcs
jiným obyvatelUm. Ale když hy Idáei, jakz ra staroclávlla
ist, das gehort al1 der statwage under den in'amen. Item
býralo, aby prodávali vcele a hrOluaclně, to hy sc vo;c
pbeffer, ingber, museat, negel, safIran und alIe speczerei,
k \'Úze nosil" a od ní platilo. Že jim clopusticno jest,
wi die genannt ist, mit aUen varben, wie vil der ist, daz
ze takoví kzáci vkoi:enili sc a vhnízdili, v městě tOl11tO
gehort ezu der stat wage under den kramen. Item weinper,
obýnjí za domácí kupce a obyvatele, ykrocivse v zivnost
feigen, saifen, swebel mit ganezen lagen odcl' tunnen,
domá, ích kUPcllV, jezdíce po jarma 'ích za kramáři, tam
la'luaricz, alaun und kummcl mit ganczen seeken gchort
v vállU města Pražského ukracují, dya loty na libru mimo
in den Vronhoff czu wegen. vVil daz selbe gitt clarnaeh
.rád a právo Je zlehcení a ku potupě lněsta, ciníce váhu
ymant teilen; clas schal llyemant tucn, denne mit wcger
podobnou města Pražského. Ope pl'i, Z rozkázání pana
under den kramcn.
purgkmistra, tehdy Jana Knapa, a všech pánu" rozkázáno
Ista pertinent ad pondus civitatis [Laetae curiac]:
pánllln líředníkllll1, COl dotýče braní pepl'e od kupci;l'
Primo wciper, feigcn, saifcn uncl swebcl mit ganczen lagcn
hostí, aby brali ph jarmarce SY. Václaya po třceh librách
odcl' tUllnen, la'luaricz, alaun und hUl1mcl mit ganczcn
a o Hromnicích po dyouch librách. Act. fcr. V in Yigilia
seeken. Vnd wil daz selbe gut clarnach yemant teilen, clas
Purificacionis a. 1503.
schol nuer tun der stat uncler den kramen gesworn weger
oder sein diener. Item czukermel, ocl, daz gehort ill den
3. 1527.
Rl/kop. Č. 332;: A. 6. Z cluochoclúl'
městskich iicstipanských: z dhy kol'enné XIII k.
Vron hoff. Itcm waehs, clas gehort auch in den Vronhoff.
LlIlI
gr.
ll.
den.
Allez claz ist uber ein centcll, sunder tafelwaehs uzgenonomen, wie vil des ist, das gebort an di clain wag uncler
4. 1549, 27. května. RlIllOp. lilii/lOVily GerŠlol/shé
v Blldišillč Č. 32 f. 91. J. M .. Kr. rácil Pražanuolll
den lo'amen. Item laquaricz mit ganczen seckell. Hcm
Stal'. lvI. navracovati - váhu koi:enllou, z kotcu, 7, krám:,
plei, czin, smel', unslicht, chupfer, banff, wcrg, weinstain,
jannarecnÍ, trznÍ a jillé ~ JllChody. - Actum na hradt:;
lampwol, lederpallen, cla' gehort als in den Vronhoff. Item
PraZském v pondělí po IGížo"é ncděli 1. b. 154!J.
caliczenstain, cuppherwasser, auch in den Vronhoff.
2. cc. 1503.
Rl/llap. Č. Z n3 f 87. O rl
5. 1562, 22. dNo Listilla orig-. č. I-50. My Fcrch o dí ch váh y. H. C02 se důchodův váhy dotýče, kudy
dinand "c - Prazanuom Starom. - jsme pustili rácilito schází, že domácí kupci a souscdé, ktel'í, z Niirenvállll koi:ellnlÍ~. Dán na hradě našem Prazském v outercj
bcrka a z Lipska i odjinud kupi:f, své koupě, korení
po sv. Malouši ap. (V plném znění olištčno v Čelakov
všccka kramářská, postní věci, fíky, mandly, oleje, hedského Privilegiích st. 430 č. 256.)
vá,bí Benátská, Kolinská i jiná mnohá po ruznu prodávají,
6. ]574.
Lisli//a č. I-Z6. Váha kol'enná:
to činí s ujmou váhy mě,ta Pražskébo a to takto: Takový
Pepr, safrán, zázvor, it. hi:cbícek, llluškát a květ lllušk~1každý kupec domácí má odbývati za kupec, jakž od starotový, skoBce, hcdbabí, it. lnand1Uv, rcckého vína a fíků",
dávna bývalo, a svrchu jmenovanou koupi má k váze nomejdlo, olcj, bavlna. Itcm kmín, aniz, koliandr, galgan,
siti, na centnél'e, na půl centnéře, na věrtele, na libry,
prustyorec, cicvár, sv'. Jana chleb, fialov)' kořcn, aloun,
jakž koupě jest, rozvažovati a tak by k váze přibývalo.
síra, IckoNcc, rej ze, vosk. vY7,illa. ltenl od selnen ci bulAle jsouce kupci, zdělali se kramál'i a ta svrchu jmeného, mrkl'ol'ého, hlal'atice a jiného vsclikého semena.
novaná zboží v svých krámích a sklepích po ruznu pro(Concordat cum anti'luo in cancellaria infcriori Antique
dávají, jakz kdo míti chce, na svou váhu, jcžto to jest
Urbis Prag. rcpcribili archivo cxtractil'c a folio 23 usque
proti právu, i snad na městskou po librách desíti a dvadad f. 25. Ha testor 6. Febr. 1679. lIIichael Cab. Mathacidcs
ceti a ve.jš, po libře a po piH libl'e, po clvrt libl'c, po
dc Sonncnstralcn - notarius puhlicus.) ,fl
lotu a po půl, po čtvrtci a po pld čtvrtci válí a tím
bčhem velká množství zboží rozvažují. A ten dllchod jest
*') K tomu srol'ncj i "lpis tcnto z 1'. 1674: Instrukcí
váhy mcnší, že z takového zboží váha sc neplatí. A kdyzby
yáznýmu ph této koi'cnné yáze, který co a jak mnoho
za kupce odbýval, nosil by k váze, že by se od váhy
libry aneb centllFe nÍZe spccificírovaného zbozí pi'ijímllti
platilo. Kdd lJa to orlpověct dávají, aby svobodní mč
má, jakž následuje: Z muškátoyého kyčtu, z toho se plašťané kupci byli, a že mohou své koupě rozprodávati na
tívá od 3 lib. 1 kl'. a ocl ccnt. 33 kl'., z lúuškátoYých
málo ancb na mnoho k svému užitku. I turly chcc kupcem
kulek z cent. 4 kl'.; hi'ebícku, šafránu, ~kohce od 3 lib.
a kramál'cm býti. Ježto takov)' Spllsob je,t k umenšcní
1 kl'. a z cent. 33 kl'.; pepi'e, zázvoru, mal)fch rozinck,
váze a. Je zál~u~ě jinýnl kr~nlál~lllll a obrvate}lull v a proto~)
yclki Ch rozinek, mandlllv, chleba SI'. J unskýho, rcjže,
neb at odbyva za kupce, Jakoz na to Zl'lzelll mesta Prazbobkll\', kaštanuy, gallcsoyých kulck, fíkůy, sladk);ho dříVÍ,
ského jest, i bude nositi k vázc. Též kupci ,lomácí a
kaparll\', oliv, zadělaných lemonuy, dl'cvěnllého oleje,
host jeden, který jest»u tN korun«, ježto mosaz odjiccrbulátlll', holel1skiho sejra, parmazanu, všelijakých kOIlnud sem vozí, v sv)fch sklepích a kdmích váhy vcliké
fe k tll\', španělskýho vosku, kngs1'lldnl, indychu, griinšpanu,
i zclvazí 1l1ají, jeho po jednom centnéi:-i, a po pul centnéi:i,
tabáku, vosku, ~krobu, tcrpelltínu, prízili, badn)', fišbajnu,
po věrteli, jakž kdo míti chce, prodávají. Málo a l'íclko
cnglické země, curcumae, kayiaru, modré barvy od ccnt.
co k váze nosí, tím běhcm činíce, jako jiní kupci domácí
4 kr.; anysu, kopru, koriandru od lib. I kr., od cent.
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7. cC. 1574. Liber slaflllorlltll č .. 203 f. ~O., Váh a
k o 1: e n II á, Item pH vá7.c kOl:enné nelprve ~a~lly ,S}CI ze
ana purkmislra II l,ány zl'oIcn jsa lml od panuY 1:1:,eclI;'íkuy
pl'ijíll a pi'ijma, cožkoll' kon.'u, podle :lladu
"'ť bude má sc pl'i tom sprayedlIve zacho\ all a
éI
~v 10 vazl 1
"
\' ,,;
b'ť
. . tIto se
od váhy, bud těZší neb leehccjšl, co ra I mu, a,
budc míti s p r a Y i t i . ,
, ,
,
Pe p ř. Item když sc yáM pytel, pepře, domacllllu, :lla
od něho dáti 3 gr. m., a hosllnsk~' to cll';,. Item od I Čl
telc domácí tři peníze, hostll1sky to rlye. Item od pul
věrtele domácí 2 (1., a hostinský to dyé, a co více, vše
1 peníz.

přísahu

Š a fr:í n. Item od dvouch liber šaf,..lnu d?mácí 3 ,cl;
· Icy' t o (II'é •
a IlOS t l11S

Item orl J' edné libry ""franll, domacl
dya peníze a hostinski to dyé, a co \:íce 1 pelllz; ,
Z' I" o r Item od dvouch hber za,yoru domacl 1 d.,
·" ak:y
to 'dl'e'
též
IlOS t Ins
. Item od J' edné libry domácí
\"
, I d.I "a
hostinski to dl'é. Itcm pak-Ii, co mén", hb:{' Jest t~; '~:
domácí 1 d. a hostinský to (lve. Item hrcbl:?k,. mUok,lt
a květ muškáto\'ý, skol'ice, od toho toltkez Jako ocl
zú;r,voru.
II e d b:í b í. Item od jedné libry cerv~e domácí dva
.
Ilostl'llSIcy' to dyé Itcm od jedné hbry pankhartu
pel1lze a
,
.
,
I' I '1'1 "
, . J' eden peníz a hostinský to dl'é, Item Ol lel nc 1)1)
,
,
I ·t tIré
(IolnnCl
tkanic hedbábnich dom4cí jedcn p.emz a lOS
O (I .
Item eož méně libry, yše jeden penlz.
'"
Item mandllll', l'cckého dna a fíldll' od C.Cl: net'c (~O~
, . '8 d a hosti;lsk); to dl'é. Item od laky flkuy domacl
lllaCl'
.'
1 ě 1
ll'Ul", fll' ll'I,
3 gr. a I10 stinský, to dvé. Item Ol I' rte. c Imanl
' t l ' Itcm
řeckého vína domácí lll'a peníze a. hos,tllls Cl' ~ l ,,~.
."
od pll I vertcle domácí ll!. a hostlllsky to dl'c, a co llIze
yf.e peníz.
M ;dlo Item od jednoho cClltnél'e domácí 8 penčz
ft')I; t'o cI\'é
Itel1l od vi" tele mýdla domácí :J d.
a IlOS l I l S C ) .
o,
I' , . d
· I'
d\'e'
a IlOS tl11S
cto
y
. Item od I)ul I'e, rtele
' (OlllaCl
; jCI cn
peníz a hostinský to dvé, a co llízc, :T~e ~cden I~~mz, lem
od laky midla domácí. 3 gr. a hostlllsI,y to lh e.
.
.
O lcj. Item Oll laky olcje clOlmící 3 gr, a ~lOstlllSk?
to cll'é. Itcm od centnél'e domácí 8 d., hostl:lsk?' to d,:c;
Item od yěrtele 2 d., od půl "ěrtele jeden pemz doma:l
a hostinský to dl'é, a col. nízc vše, pení~. Itclll I~:,a Illal~,
krl 'ž se I'ází a bude lh'zcti - o"~') neb - ",) centn.cre, t~ sc
sn;zí za di'eyo na té váze jcdenáetc liber, ,nel> J~~t clreva
mno I10 a oleJ'e Illálo
, . Item lak a velká kdyz
" se vaZI, tehlly
I .
tn CJZ váZ! má býti Zllamcnán~, a kd):,: . bude pr:!Zl, Jl~;
mri býti pi'evázena a cozkoli rlrevo dZltl buJc, tohke~
, " , ' 10 b);(i tomu
kdoz jest tu laku prodal; pak-ll
ma SlazeI
,
.' 1
I !)CCl11
host kupuje do jiného mesta chce se o sraz ( l l s <ll
smluviti, to bud ph jeho vuli.
"
,..
B a v ln a. Item od palíku ba;~lny do:n~CI tn gr. a
Item od
centnére domacl
8 d. , \a' . ho· I' to cII'é
Iws t lns
cy
v
, "
1
stinský to dl'é. Itcm od I'ertele dva pelllzc, a pU. ,e,.te e
, I
;
~o nÍze vše
pellíz domácí a hosllnsky to
Jet Cll pelllz, a e ~"
','
l '
" t r c cicvá'
dvé. Item kmín, :HllZ, koltandr, ga g,lI\ P"" \~e , , ., :
sv. Jana chléb, lialov)' koren, aloull",~yra, le~(~ncc, le~ze,'
z kaZllého toho od jednoho centllere ;Iomacl ~ pe;,ez '~
host to dl'é. Item od vertele rll'a pelllze, a pul yertele
T

16 kl'.; švábských krup, rosy od ccnt. 4 I~r.;. mirhy od
3 lib. 1 kl'. a od cent. 33 kr,; kadidla, ag,tcJ1111, ~UI11~lll
od cent. 4 kl'.; kamphor)', scnes, mast)'xu, 0,1 3 hb.
pi/Ii vsedlO II/pin1 Ie l' ., •od cCllt, 33 kr. O jarll/arcich
,
')(j_ f 48)
7hlllť, ActUlll \l4. Sept. 1674 (ruk. C. , . O .
..
'i) Pnízdná místa I' rukopise.
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"téz' J'e(lel1 peníz domácí a host
jeden pen fz, a co llIze,
, . ,
to dl'é.
Vos k. Item od centnéi'e len, kdoz kupujc osm, penez,
" kdož proclál'á ctyr)' peníze domácí. a host" to ~ve. Itel~l
od I'ěrtele 2 d., a pul v(,,'tele 1 d., co nlze voe, pelllz
domácí, a hostinský to dvé.
, , ,
,
V Y z i n,a. Item od ccntnéře vyzin)' domacl sest pC~le~
a hosl to dl'é. Item od pIll centnéře tt-i penize, a co mene
d, domácí. a host to dl'é.
.
Item od semen eibulného, nll kvol'ého, hlal'.ltlce, a
jiného I'šelikého semena od hždého stryehu osm pcnez
'm. obci, a tak podlc nlození, což by míry ddelo, a sl uzebníku od pytlc ~ d. m.
,
8. 1583. D,esliy ZCIII. včlši č. Zl f. Q ..
Kšaft
Katehny Kolinol'é z CechocoYic .. MarkoYl SotncroYl
v Stal'. M. Pr.
' p. 3]
. vedle lloi'e/lll)íva!J.\I
_
~
,
[ c.
!J. 1598, 26. ledna. RI/kopf 994f.152. II:~trnkc,1
st',rších kramál'llv a kupcuv. 'My purgl<llllstI a"la,da
'S't:l" '" ,I Pl' vsechněm a zvláště těm, jimž o tom VCl etl
, • n .
••
, .
kt' k
)l'in<'ilczí, tÍUltO listell1 vuobcc v znatllost UYOzuJelnc, ela
;tarsí i I'šeckcn poi':ídek poctil'ého obchodu a hal"dle ku,
,I éilo a kramál'ského I' témz Starém M. Pr. predstoup~~ď
arty kule
plv~e p 'r'ell lla's
, (10 '''Id)'
( , l)l-cdlozili nlÍm některé
;
v'
..
. 't"tll ,a obda,'o\'ání
svého od
neJJHsz majes"
"
, sla"nc pall1etl
I
I él
nčjšího Vladishl\'a, Uhcrského, Ceského,
Da l;lat~ ( 10,
Charvatského králc, téllluZ P?l'ádku daného, .I'ytazene a f~~l
J . ~lti císahlOl' a králuol' Ce,ských,. sla~'nych a" s~'at) c ~
l<el'dilluulla
Clsare lvlaxllll1hana
e Ru
pam e't'I cl'sa',:n
,~
"
. ,a CISal
. '''''I
dolfa, J. Mti nynějšího pána, pána našeho neJmllostll'ejSI },~,
milostlvě konfirnlované a potvrz~né a, llt~, kupc.c ,u kram~,l e
hostinské a pl'espoIllí, též na Idáky I Zld~, )ezto bl' Jlln
"
"O
I
" 1 \' prol'OZOValll
handle
kukupcml1
a krmnarmll
(0111a<:L11
,
v
,
,
1el'kého a kramářského, to "iie protI dotcenym a,t~k~l,uom
sebe beroucc i
ph ,t?m, s,c.
a
v Tl1110ltvajícc, znalnenitou s.kod~l a ubhz:lll clIllh! ~,e"" vztažádajícc, ponevadz bl' od
tC:l
chl'alitcbnej zpuosob od starodlÍvna za pnclllou teJehz a'.l)kuluov zacho"á"án b)'l, že tabule, na níl. takod m:~yl<ulol'é,]~k

?

:)řcd
h~ljící, snazně

ne"čdomostí

~,~stlrajlCe
l;l:~dkuov JeJI~h

)1'0 tlokonalcj~í "šeChl1ěll1 tělU ktlpcuon~\ ~ kranulruom/lo~t111:

~k;m a pl'espolním té" Id'lkuolll a Zlduom,
~I;zvláštně vztahují,' správu, tak pro vcj~t~'ah~

t~

na nez se,
k u"arovalll
" 'I ostí a [)ohlt t);miz art)'kuly vymerelJ)'ch,
~c t ez I:.
1; pozna,l,nc"'ctí
' ll' Ir!li v v<ÍNe kohJ/lé jakožto " ll1lste vejsa( lllm, pel'
11al
"',
"X ":lIla
Inťstsl~ou jsouce upecetčn,a a tak, utvr~ena, ,v y ve80", rž
bej"ala aby takový starobllý chvalItebny zpuo.sob, ktCl~\
od některého ~asu za jakýmikoli pNdnauu pOlnlnu; a ,télnel
lidem takovim bud z paměti vyšel ncbo neznamy "bY,I,
za,e obnoven, I' prvnější zpuosob }l\'cd.en a t,ak odc ~~~~h
t I o 'ich bez další vejmlul'Y neprcrušltedlne zacho\ al an
ba)f~i Imohl anobd takol'á tabule z dotccnirni artykulY,,;udy
,
, .Y.]IllenOVallenl
"stě
I'uobcc ~:'_
vy"csena
na ní llapsanynll
1,111
II 'Ia. Kteroul.to jich starších a všcho toh~ pOladk,u }':\
p~ckého a kramái-ského Ztlelost, nahleelše predkc,~ll , \ eJs
rlotcený obdarování jejich i v ty arlykuIc, v ncm ,obsažené a z něho vytažené, za slušnou býtI ~me uZl:ah~, ~,toho
)h tom také považovali, zc povinnost, \Tehnos.:l ~IIZŠl ncb
konšelského ta jcst, nad tako"ýml ?rIvlleJlllll :1 obda,;
roviÍními pohídkuOlll nebo ouduo!1l kter~k~lI obce ~ oso,bl
obzvláštní od ncjvyšší vrchnosti v~cho krestanstva., jakozto
cí,al'c Ú,ílllské, tél. také kráte Ceského, p.okudz se ,na
obyvatclc královst"í tohoto Ccskéh~, v~tahuJe, !ladunY1l11
a proplljčenýllli ruku ochral1ll?~ drzet!. Protoz, tal:~ t~
i všeho porndku kupcuov a krall1aIUOI,
t a I<.0\'é j' ch shrsíeh
• , •
,
I f' x
luxne
zúdosli, jakolto slušné, otlporni b)r~~l ncc 1 "evt:;c : ,8 ~
nemohše, k ní jsme povolili, naprcd dotccllé ,nt) kule
L

,

,

V

'

~hldu

T

56

1. Na I1dměstl.

~ d?tčeného mai.est,ítu a obdarování pořádku jeJ'ích "tnechati. Téz pšenicc ncb "'t
. tl' v
•
zene v tento SpIS lIa t'l I b I
I) a
':'
.,
v
e o a II ce poznamenaný uvésti
I I l"
ZlO, Jes I ze by z Jara sito
)y o, ;z má puol nchu na míl'e zuostali.
.'
pecel! menšI mestskou utvrditi a v tomto Illíst v
•
d ' '
v váz' kOl'
't,V I
e veJsa Illm
J\ohry takové všeck)' ab' b l '
,
• G
, . •e~lI/.e,
uz ta Julku s t);miz artykuly na ní n
~
královskjím
cajc!l~vallé.
'P;kl{
G'
,sl~~avedhvé
a
ZlIa/llellí/ll
nynll. vyvcSltl Jsme porucili. Jednoho kazde'llo t 1 ~plsa
a míra jal "I j'
"1
)
kdo tak nezachoval
l1a ll'l'
e 10z se t"
IZ arty kulové vztahuJ'í n
" ,a{OV1C10.'
phd ;JI;II~~~'co I ,~I nc lO 11 cspravedlivá nalczcna byla, m,i
str I
I'"
I
.
, apOnllnajlcc a vej'
. "ll! CaVajlCe, a JI' I' ně tím castcjí a I dl' ,.. ,
e pnnesena 1J);ti a ten CIo\' "k
I
d~ rychtál'i pokutu, totiž sto grošůy ~irOke)';chnesbPnlv~cllivi
nouce podle zněn( jich tak a nejina; :e~t~~j~ ]'nahlédnych' podruhé I I]' I
.
o ecnc Jelv tcjchz arlyku1ích na jJt'estuIJníky , , " ~: eIJI' I pokut
·
vylllerenyc I Ila sebe
kOlJě' gl' Jcstl'" J)I' - I )1)" y tOlll postízcn, ať dá ch'č
Uv('zova t I, se zachovávati hleděli T'
I
'
.
, I ZC 'y l)a ciť t'
dáti má I t k
po re I v tom nalezen b)'1
10 'é ' ': t .
. I pa ( a takol'l artykuI o Z cas o jmenovaného majestátu a obdarová ' "
,,: ob " "'I e~e. op gr., ocltud dva díly rychtáři a lt'ct(
"
Cl na ezetl luá.
kupcuv a kramářuov Starého M PI' od I 'ál
n;. JIch
daného pol'ad v)'tazení a lIa tJlo'
. Cl, e
ac Islav~
Váh)' k l' a m á l' s ké i .. é ,byly a pH nich léz'",
JI~~ v,e~k)' ~aké. aby zvázen)'
slovo od slova takto v sob V y . , labI/li fozlla melta 11/,
,
e zneJI:
aby zachovávána b,):I: ,:e;~ ;~\a;o~'s~1 ~asem Jednostajnost
.
První: Zádn Ý host v svém skIC) v , b
..
,
<l < o.
o ')' mohl v hrsl Ila,
Jmíti zádny'ch váh zadného
",,I e ~ue o pol~ojl nema brali pcpi'c to b I ll I
t .
zm aZI all! lokte zJeYllc ani
bylo čtvrl,' dvě
~:j~ ~Sll~ l?tu~v to ab)' jmenovállo
\cJne ~~, tak aby nevá7.ili Hni ncměHli ob)rceJ" em 11' \,,. I ;
{'blOl vá/IY. a tak čtyii clvr~i O:I~):,a~;ěl~tl~:~~uto ,~fY slul~
h kdoz b)' proti t
v.
•
Izac n) 111.
nám jcst propadl. omu uCllul, len kaid); hrdlo i slalck
I 1'1/, lo Je,t tHcet lotuov
I, I
'a IU ne
liber to ab, _I I
a e, a oty. Deset \'Ilh ancb
ab)' měl v )so~ěU ~v'~{~~~ ::~I/~eJ;e :ážn~ho a ká/llclI ee(jí
. Druhy': Itcm kupci a hoslé ktel'í' ".. I
I
'
m,,,ta PraZského, tak se chO\'a~i ma"z pllJCC ou .e o ,t~hoz
l'idcct lotu S', t l '
el, o. Jest ocst sct lottl a ct\'.
es ca menu ov 'lb)' J
'b
/
méně jakozto puol ,'.t I
' " 'jl, ~I:y z llIch zadný
a ccntnéJ' ab)' ,It·žal sto a I' I tllll:lnovano )'10 cel/fl/él'
, f./
, '.~' c C pepl e nel'azll a méně libl"
,
4<
<
Cvac ce I Jer to jest ti'i tisíce
~all,.lllI:'1 za~v~ru, hreblckuov, muskáluov, skol'icc květu ~
OSIll set a ct)'J-idcet lotuov.
'
a e !~~Ie,~ol ;:orení a méně libry hedvábí a puol libl')' zlat~
Váhy zlata a stl'íbra a" , I
"
",
,.'
Jln)'c I kovuov. Ty
? pe .. l s tl CllY kmentu a také pláten cen-cu 'ch moch:' ~ , ať osc IJrodáv
'
aJ! a vazl na luwn)' a hHvna ať v"'"
l "
cel'llych a tak vlicch barcv' méně nie A /,. '.'l I
,)/h,
I otu váhy kramál'ské p\" t' " " ' ,
' . aZI ses nact
.
\,'
,.
".
II emz vazcm zlala I stUbra
te
~~~U)OIIc!~tolu p~ti kop gr., 'tl'i kopy n~ ratl:~t;: uacYd~aj~~~ ~J~~l:t~'ej:~h In::~msl;tch budiž pro ncspravccllivú vál:~ lá~
(ve cope gr. c.
)0 čt',;. " co Pll, Ullrc z.~choválla. Pakli b)' se kdo toho
eli
11áJ' ellTII'l'é :1 .~:em kup?i I hosté, kteh v tomto městě ,klel)y
!
I . l~ dopustd, bu(hz ven Z měsla v)'hnán 'I sla' cl
,
(lZI a v mc I své I
t' I
"
Jeho ať" Jcst polozen do pokladnice královské' , . , c
mají toliko zdc v měs '; ..
,,:cupec Vl
IOvaJI, prodávati
Mll')'
pak i-ídlC);ch "
, . I
.
1
\'
',te JdRll1UlUOI11 a mestallU01l1 d01nácÍm
tímlo zpuosobem aby h)'ly ~n~~el;,/I \~Í1:I~e~~, Ioleje ~ ;-ína
a c vcn z mcsla po Jarmarcích jiny'ch měst ncmaj" ' 1 '
pectvímv
svým
jezditi ani tam I)rodavatl'
I'
b'
t: I s j{Uruku nebo na hrst nalíti, to slo\'e
rľ
J,):' mo I na
,"
\".
~
[
,
lU lee lm a cuto slovc pl/alka. Dve Juolk'
.
a a .. DI-e harlky,
Zlec l~lestany naše svrchupsané.
.
[
bude Illíti čtyry kvart/ Čt
t~
{I~tl
uIJd!", fl lak zajdlík
Ctntý: I~~m coz se ležákuov kupeck ;ch do;'
La"vicc mírná má v s~bě )1:,I't,:aJt;.1 cy, tto abyslulo iil/la.
?hce;l1?, aby Jl\lde nelezeli, krom Starého ,)l'Iof Pl' t,) tC~,
. 11'1
I I
n pm y to Jest d' ' l
zaJ' 1 <UOI'. SOl/dek /IIírlljí bl [
'ť
'b'
'. I'<lnac
jakoz ~cs,t. to od s,l~ro(~á,?~a zachodno bylo.
.
., a e
to jest šest Ji11C
.- v },( e Hll I V so e dve lahvice,
F;lt). I:cm, ,"ad~IY Zld nemá kupol'ati ani bníti od
ať I ; c'b,l I t aneb ctynmecitll1a zajdlíkuo" ;lelllcl
: ,":a Y so e 'Ya soudky, to jest dvanÚt )ineť
.
kupcm koupI mzadnych pod pokutou zlracení téhoz 7,bo'"
ct)'ncet a osm zajdlíkuol'. Vědro bude mdi ' ' It~ JICSl
am také prodávati zje\'ně nebo tejně po r l " ' IZI,
achlclc to jcsl 't ,.
I
I SO Je c I'a
lnÍch ani po tannarku.
)
II ICCC 1, po l o~
bude Jel'udesát a \~~~ :~~I~í~;~t "2e,~ čly~'me~~tllla piI;ct a
Tomu na svědomí' a pro d.okoualc)·" t
'
co se ll' I \:
;v
1I '
til
OInu Y~Cmll
liko tl'idcct a šest incl to . ' a,~a ma,. nu tl, v ,sob~ tox~ . ,l !OIC pIse a c ude, dllovei:cllÍ pcceť llaši Illěstsko~
zajcllíkuov To'
I' . '
Jc.st d, e kope a ctyrmeCltma
lllen" )ah prvc dotknulo, k lomuto lislu , \'t"k
l":
"l ".
.'
(IJ IIsk.aJ spravcdl,,·y' má ll\íti y sobě šcclesa"t
daJi J \ . t
..
. . l 1 IS nou 1 Jsme
a
c
y1\
I'
lil ty, to
cst
cl
,l'i
1
, . ,
'
. cnz JCs psau a dán v pond"lí Ila zcjtl'í )alllrítk'
Věrtel ať m/ , JI'" I) l_e~py ~ scstnacl zajdlíkuo".
SI'. Pavla na víru ohráccnÍ 1. P. 1598.
I, , )
.
d' So)e c I'a aj/lslw, lo jest dvě ko)ě
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,., .. '
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o I·e a do a)y sc menll. Pšenice co I
II
hrsti
'"
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,. t 1 \ \.
. " C yll C Vl' ce to
la s ou 1 vere, dyn věrtele to b I I
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" I
I
'v
.
, a y s ou o slryeli Obilé
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.~
"
míl'e štr)'chholcem iitrychovali J'ako pŠem~JI se ,m~ kazldé
zito Ob'l"
k','"
.,,'
,DIce a rez nCJO
".
I e pa 1a1l1l, .Iako Jeclllen a oves ) .
I
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'I"
I
'
,
,r)'c
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1. Na udmJstt.

pannus vendilur, lvleinhardo, filio Margarete Rocsanerisse,
in viginti marcis puri argcnti minus una marca argenti
eidcm l'deinhardo exsolvcndis su b condicionibus interius
infrascriptis. Dabit cnim dictus Franco et exsolvet dicto
i\{einhardo de prescripla summ!! pecunic mcdiam partem
in carnispl'ivio proximc nunc venturo, itcm aliam partem
mcdiam dabit ct exsolvet eidem Meinhardo in festo Pascc
inmediate postea secuturo tenore presentis scripti promittcns,
quod in quocunque dictorum terlllinorum dum'um didlum
peel1niam dieto ]'I'Ieinhardo non exsolverit, ex tune ipse
~rcinhardus plenalll haberc poterit facultatcm
pannos
emendi (vendendi r) super dampnum di cti Franconis vel
dictam pecuniam recipiendi in Judeis ubieunque loeol'um
sub huiusmodi donacionis vcl reecpeionis cautela, ut sibi
tam (de) capitali peeunia, quam de dalllpno ,atisfaeiat integralitel' cl ex toto. In cuius rei lestimoninm prcsentes litleras conscribi fccimus' et sigilli civitatis nostre munimine
cOlllmuniri. Actum et datum oe.

Glazer, Johlinus aurifaber, Pesslinus Tursmid, Nicolaus
Slaneri. Nicolaus de Cadano, Michahel cerdo, Busko
Miska, Mikat piséator, Hasco Longus, "Ve1iko trubacz,
Hanczlinus Rauber, Cunscho Quaska et Henzlinus apud S.
Ambrosium, consules iurati totaquc communitas eivium
Mai. Civ. Pl'. recognoseimlls - , quod a nob. V. d. Paulo
de Jellczenstein, camcre rcgic Boemie notario, nomineNicolai de Noya domo predicti, Hanczlini frenificis, Fridlini Roll, Nicolai Taschner, Pescholdi et Nicolai frenificum,
nostrorum concivium, aliorumquc parochia1ium hominum,
tam divitum qualll pauperum, ecclesie s. Leonardi - patronorUln prime mis se solite celebrari in altario ss. Felicis et Adaucti in - ccclesia S. Leonardi LXXXIlII s. gr.
- pro s,olvendis VIII s. gr. - census ad predictam primaIll missam pcrccperllnt in utilitatem dicte nostre
eivitalis expositas et expensas. Quem tamen consulll VIII S.
annuum dictam prilllam ad missam infra unius anni spacium non dedimus, ipsum racione mclioracionis capellani
prime misse ad dictam principalem pecuniam cumu·
lantes, yicle1icet quod capitalis pecllnia est in summa
LXXXXrr S. acl inyicom eomputando, pro qua - IX S.
_. ccnsus aunui - super staciones sive hultas pellificum
sub domo nostri pretorii cl sub domo Ule Taschner, nostri
conciyis, existcntes capellano dicte primo misse - duximus
- assignandum. Datum Prage a. d. 1373 foria VI.
proxima ante dominicam - Jubilate.

2.

1354. 5.

června.

Liber ereclio/lll11t VII

f. 122.

(Pro altari in ecclesia s. Leonardi.). Nos Borzutha iudex,
Rcynbot goldner, Nieolaus de Juretein, Enderlinus Stuk,
Johlinus Praun, FridlinusRol, Cunczlinus Rollew, Habardus
pannicida,Johannes Luthmericzer, Seyboth de Benessow, Nicolaus Gentes, Franciscus Rokczaner et Nieolaus Leks, consules, Seydlinus de Pieska, Nicolaus Znoymer, Johlinus
HUnel, Frana N egel, Albertus Camerarii et Bernhardus Rost,
scabini, totaque eommunitas civium Maioris Civ, Prag., reeognoscimus discreto viro Heinzlino dicto Puhler et aliis
suis socHs, nostris eoncivibus, o1im Fridlini dieti Sechsel
testamentariis tutoribus seu exeeutoribus, in centum s. et
scptem cUln dimidia s. gr. den. prag. eiusdem Fridlini
Sechsel testamcntarii, quos Iessco dictus Medwicd pannicida
coram nobis ipsulll Hainzlinum pro domo eiusdem Fridlini
Sechl pagando in consilio nostro deposllil, quas nos valenciorem viam adinvcnirc non valentes ad cxtenuanda
iam diete civitatis nostre debitorum onera recepimus ot
exposuilllUS, in eisdem debitis civitatis nostre predictc nos
et eandem civitatem nostram teneri. Racionc quarum pe€uniarum seu de biti ipsi Heinczlino et ipsius contutoribus
cenSUlll annUUlll in huttis seu casis pannorulll et maiorum
institorum in Maiori Civitate Pragensi ad domulll consilii
spectantibus obligavimus et obligamus presentibus tali condicione, quod predictus Heinezlinus Puhler cum suis sociis undecim s. minus XV gr. d. pl'. predictorum de eodem hllttarum
et institarum censu - singulis annis tollerc et percipere
debeat - . Et si aliquid in dicto censu huttaru1l1 et maiorulll
institarnm ipsi Hainczlino ct suis contutoribus deperiret,
hoc in alio censu minorulll ilJstitarlllll et celearioru11l acl
ipsa11l domum consilii spectante debct plene et ad integrulll recuperari. In cuius rei tcsti11l0nium presentes dedimus litteras sigil10 civitatis nostre Pragensis prehabite
(sic) communitas. Anno d. m. lrecentesimo quinquagesimo
quarto in crastino s. Procopii.

2. Krámce kožešnické.

Krámce kolem radníca.

1 I,
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J. Na /llÍmeslí.

J. Na Itdl//ěstí.

1. 1373, 6. května. Libri erectioltl/ /JI vyd. Bol'ovy
281. (Ereccio perpetue misse in ecclesia s. Lconardi

č.

in Praga.) Nos Nicolalls Genthes iudex, Pechlinus Bohuslai,
Bernhardus Scidlini, Leo sartor, Hana Bcneschawer, Pesslinus Nayburger, Mathias dc Turnaw, Jeseo Rothonis, Nicolaus de Nova domo, Friczko Neugruner, Mathias Kiczillgel', ·Henslin~s Freyberger, Jaxo Maynhardi, Procopius
Bohuslai, Johannes de Ach, Martinus Laurencii, Hanza
Leuthmericzer, Reynhardus de Mulhausen, Franciseus

3. Ostatní krámce.

I. 1419, 8. května. Rl/kop. Č, 993 f. 128. Nos
Wenceslaus Straboch, pro tunc magister civium, Ludwicus
apothccarius, Duehco rimer, Johannes Reczek, Johannes
de Zacz, Cunczo carnifex, J ohanco Froleich, J ohannes de
Miza, Laurencius pannifex, Johannes Bradati, Sigismundus
Chanye, Weneeslaus Litochleb, Sigislnundus Taschner,
Simon de albo leone, Procopius de Ach, Gindrzich To·
masskonis et Hanussius de Kotbus aurifabel', eonsules et
scabini Maioris Civ. Prag., tenor o presenciulll reeognos·
cimus uni"ersis publice et testamur, quod de eerta nos tra
seiencia maturaque dclibel'acione prehabita conununitatis
quoque nostre assensn ad hoc unanimi accedente propter
bOlmm commodum ac profectnm civitatis nostre pl'edicte
annuimus, indulsimus et eonsellsum noslrum ptebuimus,
ut discretus vir Chwalo institor, eoniuratus conci"is noster,
i/lsfifam Slib [{radu lapideo, sictlt itu!' ad staciolles li"icidaru/II, edificct ct comparet, prout sibi melius ct utilius
"idebitul' cxpcdire. Et quia dictus Chwalo dictam institam
sumptuoso opere pro decore civitatis \lostre mernorate
extrui procuravit propriis sub impensis, ideo sibi, hcredibus et successoribus snis universis prefatam institam
conlulimus, appropriavimus, conferilllus et appropriamus
iure heredilario perpetue possidelldam, sic quocl eandem
venclere, clonare et legarc poterint quandocunque el cuicunque voluerinl impedimcntis quibnslibet ultroiectis, salvo
tamen census onere infrascripto. In qua ipse, herecles et
successores sui seu predicte instite possessores singulas
re,-; ad institalll pertinelltes venales cxponere potcrint,
talibus sub conclicionibus, ~icut ceteri institores in aliis
institis Slib preforio ae drCl/III ef circa jlreforilllll situatis
aliisque eiclern vicinis domibus ab antiquo velldere consveverunt. Pretactús vero Chwalo, hel'ccles et succcssores
sui, Bobis cl communitati nostre de eadem instita cluas
sexagenas gross. monete prag. census annui el perpetui,
per mediulll in festo S. Galii venturo proxime ct pcr
medium in festo s. Georgii deincle secuturo isto anno et
8
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I. Na náměstí.

I ..Na náměstí.
sic deineeps singulis annis tenebuntur perpetue eensuare.
In qUOl'um testimonium sigillumminlls civitatis nostre presentibus est appensum. Datum Prage anno cl. MCCCC"XIXO
feria seeunda in die s, Stanislai ep. et mart. gl.
Rltlwp. Č. 2102 f 301. Nicolaus,
2. 1429.
Hesolt eognomine dietus, emit pro se, Anna, conthorali
sua, heredibus et suceessoribus suis institam institoriam
seu mereimonialem si tam sub capella prctorii in acie
sinistre manus ad circI/71111l de instifis el/I/do ergu Katherinam, relictam Marci frenificis, ot Andream, Johannem,
Procopium, Sigismllndllm, Nicolaum et Aniczkam, pueros
ipsius, pro lilI s. gr. cum media.
3. 1433.
Rl/kop. Č. 2102 j. 368. J\Iargareta
Rotminlowa (I) resignavit ac prescntibus resignando condescendit institam suam, in qlla res institalos venduntur,
que si ta est peJ/es ttlrrim ireforii in acie inter institas
olim Witowe, nune vel'O Katherine, conthoralis Ianconis
cirologi, ex una et Mathie a peetinibus parte ex altera,
Dorothee, conthorali Johannis de Krayniez ot pueris ipsius
in eerta sum ma pecunie, in qua eidem obligahalur ad
habendum, tenendum, hereditarie possidendum aut eum
dicta instita agendum, faeiendum et disponendum, lamquam
cum propriis et horeditariis bonis secundum placitulll Sue
voluntatis contradiceione quorumlibet hominum non obstantc.
4. 1437.
RI/lwp. Č. 2102 f 400. Andreas,
ingrossator officii sex dominorum, emit illstitam SI/z, ,I[radl/
lapideo pretorii cf pet/es pandas erga officiales predicti
offieii pro X s. Debet censuare ullam s. census annui
divisim, videlicet in festo s. Georgii mediam s. gr. et in
feEto s. Galli mediam s. gr.
5. 1437.
Tamtéž f. 403. Per sentenciam
dominorum adiudicata est instÍta stlb tllrri inter institis
olim Viti et do mine Cristine a pectinibus Alberto inslitori de Grecz Regine, quam emit a Johanka, nata Dorothee,
relicte olim Johannis Pusskarzik, pro IX s. gr. Eo omni
iure, prout candem institam prefata Johanka post mortem
matris Sue pretaete Ilabuit.

.
. d t rcbet et donat graciose suum
quatenus j)retacti civís
ralitatis magmficencla a, p
·
I ' olumque asscnsum,
.
pJUl1l )el1lY.
e 11 prctorii ordlllis i/lsttfarulIl.
instita
e s \'crsus domos barbitonsorum.
.. ex. OPI?OsltO
ln ln clrcu IcaPt
o enen
tercII, aCle
. t J obi saliste
instilam situata t omlll
,
o
(V p 468) ac JUX a ac
c. ' .
r .
nc et futnris in perpetuum emp prorsus cl tola 1 ll~rc n.u
ceterc opulelltarul/l íustiribus gaudeat et fI.ualm, q~.~tO,.ii spera inslite antiquitus
tll'/'//l11 sub testu dme aC Pt t fruuntur
lma cum censibus
·
situate gam1cn e ,
.
clrc:lln --:-:'etis honeribus civitatis. Ad quam rcgle
auetls alnsque c?ns\
1 .. Illagister civium et consules
"b
. I ť donaclOnem c omllll
111mCS a lS,
~,p,
l\'lartini preulissi sumlUlS rogab us
pref~lc . Cl\ ltalls .' ag. prebuerullt sponlaneam voluntatem:
rcqUJs'll suam eClUm
\T'
.. Ad relacionem strenUJ
f
II in die s
mcencn.,
.
Aclum
er ... s
r 18
' (e
1 Hradek et de vValeczow, reglll
Illilitis dOlllllll
amue

12. 1441.
RI/ko}. č. 90 f, 67. Procopius
waczkarz emit pro se, Dorothea conthorali, institam sub
pretorio in aeie penes institam Chwalkonís et ex opposito
instite Marye, erg a Margaretham, conthoralcll1 Mathie fabri
a rubea campana pro II s. V gr.
Rl/kop. č. 90 f. 69. Wence-Iaus
13. 1441.
de Przibram, nolarills officii sex dominorum, resignal'it
ius SUUlU ad institam institricllm olim Eufemie, relicle Ade.
14. 1446. Rl/llOp. Č. 90 f,135. Paulus Hosstka
et Kacza c. institam mercimonialem in acie sub pretorio
penes hostium penes institam ohm Pieskonis et contru
institam Tohannis \Volf erga Cristinam, relictam Mathie a
pectinibus et Hinconem filiulll eius pro V1/ s.
2
15. 1447.
Tamté.i f, 150. ProcopillS waczkarz
et Dorothea e. inslitam prope prolorit:m in acie conlra
illstitam olim Maretlte \\r cnceslai de domo tell.ebrosa et
post institam eiusdem Procopii a tergo, erg a Duchconem
institorem pro III/2 •

f'

Boelllic subcamerarii. T, t; v f 318 Silvestr pannicida
al/leZ - . .
arvo hostio
23. 1472. cmit instilam mercimonialem se.cuI~.~am ~e~'rgii Pelech
versus partcm· sinistram penes ms I am
I
'ubea cruce pro V s.
circa JOlannem a I
t" f 326. Martin Straboch
24. 1472. ~Ill cZ . .
. rio inte!' institas
cmit institalll mercimolllalenl sub Pl~~~ctam Prhoss pro
Mathie cl l'dichalonc apud Jo llannam, Ie
,

T,.

16. 1447.
Tamtéž f 15!f. Hanuss Stupicz e.
institam mercimonialem sllb pretorio inter institas Nicolai
Hesolt et Ducheonis institoris erga tutorcs per Zdilllirilllll
de Sedlec, quondam prothonotarium Mai. C. Pr., substitutos
pro VJl/2 s.

XXVIII
R"
2107 f ' 122
25 s. 1497
\lI'WP. c.
. ' . DOIotbea
.
.
......
'nstitam mcrClmOlllalem Sllb
Pelcsska vld;Ja .1llSII~ IX ;'.1 et vVilemkonis a Georgio a
spera inter lllstttas

eVelllll r

,

t M garetha pro XL s. pl.
b 1,'
tla e ,IS e
ar
TaIJ/též f. 128. J<:>h. Strupin et
26.
, Icm su b speI'a a Dorotea
Kathcrina 1497.
e. institam mercimOllla

17. 1451.
Tamtéž f, 199. ChlYalko institor et
Barbara e. inst. penes pretorium inler inst. Procopii
waczkarz et Mathei Cla udi erga Miehaelem de platea
taxillorum pro LX gr.

Pcl1esska pro XLV. s·lr. " j 204 Id. resignavit in27. 1501. TaIJ/tez.
:
·
b
. K therine conthorah sue .
slllam su speI a a 'T' 't " f 261 Vitus gladiator e.
281505 "aIJ/ez..
b
d
. .'
.'.
enes andas pallum et su gra.u
lllshtam glachatOlum p
. p
r t N ' olai gladiatons
prelorii lapidco a Kalhenna, re IC a
IC

18. 1458.
Rl/llOp. Č. 2103 f. 77. Johannes
gladiator emit pro se, Katherina, conthorali sua, heredibus
- inslitam sitam SI/z, g-radl/ lapideo et pelles palldas
eI:ga Katherinam, natam olim Andree, ingrossatoris officii
sex dominorum, pro XVI s. gr. - pretaetus Johannes _ nec
non dicte inslite posscssores llebent soll'cre et ceusuare
I s. gr. census annui ad dictulll officium.
19. 1462.
Rl/kop. Č. 2105 J: 164. Georgius
institor de Grecz Rcgine emit institam mercimonialem
sub pretorio penes hostium pretorii parl'um in manu sinistra
ad circulum eundo ex una et institam Hanussii institoris
parte ex altera pro X s.

6. 1437. RlIlwp. č. 90 f 21, č. 2102 f 412.
JOhannes institor de Bavorov emit pro se, Marusska eOIlthorali institam mercimonialem SliZ, pretorio pe-ues parVIIIII hosl il/m in sinistra manu eUlldo de prelorio et ex
opposito instite Dorothee a s. Castulo et relicte de domo
tenebrosa erga Maretham, relictam Othmari instiloris, iam
vel'O conthoralis J akssonis dietarii, pro Uli s. X gr.
7. 1437.
Rl/llOjJ. č.. 90 f. 11. Katlterina Pabiankowa emit pro se, Johanne et Thobia filiis, inslitam
mercimonialem SI/z, spera inter institas Johannis a lribus
20. 1465.
Tamtéž f. 125 Nicolaus, pincerna
fontibus et J acobi de ferrea platea institoris erga Sdedomini regis, emit institam mcrcimonialem illtcr institas
niam, relictam vVenceslai Lichvice, pro Vll s.
Procopii waczkarz et Mathei Claudi erga Magoalenalll,
na tam Mauricii de Nova Civ. Pr., pro XXI s.
8. 1439.
Rl/llOp. Č. 2102 f, 41?, Č. 90 f 40.
Hanussko Crispus emit institam mercilllonialcm sub pre21. 1468.
Tamtéž
266. Nicolaus, pincel'lla
torio, eundo de pano hostio pretorii in sinistra manu
regis, emit ins titam mercimonialem in acie cx opposilo
secunda a fine in tel' institas Johannis Kosthorzi et quoncapelle pretorii circa commissarios bonorum Skonky institricis pro XXIII s.
dam Fenclaw institoris erga Barbaram, relictam olím
Martini waczkarz, pro III s. et XX gr.
22. 1469.
Tamtéž f 288. Mm·tinus, diclus
iuvenis Sstraboch, emit pro se, Regina llxore _ institam
ll. 1439.
Rllkop č. 2102 f. 420. Hnnussko
de Zaraw emit institam sub pretorio eundo de parvo
mercimonialcm in acie ex opposilo capelle pretorii
hostio, in sinistra a fine computando secunda, inter institas
situatam circa Proeopium waczkarz et Nicolaum, generull1
J ohannis Costhorzi et oHm \Venczlaw institoris erga BarJacobi Charauze, commissarios bonorum Sskonky institricis,
baram.
pro XXIII s. Serenissimus princeps et dominus, doRltkop. č. 2102 f 421. Wychna,
minus Georgius, rex Bohemie et marchio Moravie etc.
10. 1439.
conthoralis Johannis Kucze, resignat institam sub tesludine
dominus noster graciosus, ad instantes solicitasque providi
pretorii inter instilas Crisline a pectinc et Agnescze,
viri Martini, dicti iuvenis Sstraboch, civis Mai. Civ. Pr.,
conthoralis Sigismundi Slama, Anne, sorori sue, conthorali
ac amicorum eius supplicaciones sue maiestati hUllliliter
Nicolai Hes(l!t.
exhibitas de certa ipsius sciellcia autoritate regia Boemie
dedit, prebuit et donavil preselltibus quoque de sue libe-

1. Na

udměsti.

1. Na

Rl/kop. č. 90 f. 42. Martimis de
11. 1439.
Przibram, ingrossator consilii, emit institam institricum
olim ad Eufanie, relicte Adam, sub pretorio in acie in
sinistra manu eundo de pretorio penes' institam Ludmile,
conthoralis Pieskonis et contra institas rehcte Sysel, erga
offieiales sex dom., proul dicti officiales in preeio relento
possiderunt.

pro XVII/2 s. pl'.
T,
t;"
2111 f 357. Kaleřina
29 1531. alllcZ Co
- '.
á
Seve
Strupini,a vzdala krám pod, hod!namipm,elzl kl', mem
• v'.
\/'1'],.] )im ZUdUŠl sv.
a\ a.
rlllclllym a I lilI ,0\ S ,
•
'2152 J' E 25.
1 "33
K/lllta sestlp. c.
. "
~,
30. v o "
.' n )i'i rathouze podle kramu StraAnna Kanonrkova}c. kl;l] "'k' u Sl' Jindřicha na Nov.
bochovic od Katcnny a ca ar )
~ ,)
'Ii to lla Nov. Jh ...
M. za 10 k. Ill. (nem.
, . '2154 f 11 Václav
31. 1538. K/IlII~ sest/p. c.
'I'·m ~a rohu
Chanický ze Všehrd postoupil krám pod Ol oje S
I'
jdouc do rathouzu po pravé straně v 20 k. m. amue 01'1
v

•

l

Hubovi.
Tamtéž
16. Matěj hřebenář k.
1538.
, -tVre ť1 oeI orloje , od Petra
32.
u rathouzu
pod kaplu,
I<l"m
a
.
v
1
Hlal'sy z Llboslave za 12 c.
v
2111 f. 281. Konrad
33 1540. Rl/llOp. C.
1'·
d záduší
Šernar ·k. k. pod rathouzcm, druhý oc kraje, o
12
kostela sv. lvIichala za 5 / /~~ I 299 Tomáš Sedmiprstý
3~
1540 TaIJ/cz..
d S
k. kn1n~ pod r~thouzem druhý od konce od Konra a er11 cra za 7 kop.
v.
H bV
II a
TaIJ/též f. 314. Sunon y, smo
H5. Je.1541.
Kristina
krám na rohu pod sp Ilerou od Jiříka Cermáka

r

r

1

'1 . 'sfip č 2152 f 35. Michal
IIllf, sC'atho~z~lnl tl'eií od zadních
Strnvado;'é,
kšaftem
v
i
d Matěje Strnada mela, za 17 (,
sobe odkázan) o ,
, 2117!, 104'. lvIatouš od
37
1547.
Rl/llOp. c.
. '.
O d'e'e
srp'l k. 'krám wlrozllí pod rathollzem mCZl krámy. n I J

.
za 5 kop gr. C.
36. v}543 .• -

J{

~\:~~'í ~":~~~~I;:·k~~~~I~X~~I;~~al~.t~y

kler~ž

náměstí.
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v" a VI'neence rotšmida od Lidmily Štrábochové z PernsmCClre

torfu3~a 1~5~8.

č.

Pet~

Kniha šesfip.
2152 f. G. 5.
] .] v· ObHžka a Manda1ína k. krám u rathouzu po
,m lal' z .' ,
D . t, Šlechtové za 40 k.
orlojem vehkym od 010)
'2117 j 145 Vincenz
39 1548. Rl/kop. c.
."
.
.
k 'á
Pomber'ger rotšmid k. krám pod hodm:lml ve~le I mu
Matouše od Srpu od Tomáše S,:du~f;;t;o 1~~ tincenc
40 1549.
Rl/kop. c.
. · . · d Matouše
Pomber'ger k. krám na rohu pod hodmamI o

Č.

~1. yř~d ~:sti-

od srpu za 15 k.
Ru7lOp.
2154 f. C
41. pronajal
1550. ],rám obecní pod kaplou kmhan Jmdnchu
Ranský
Stroblovi.
Rl/kop. Č, 2152 f. G. 16. BaI~to:
42. 1551. Lidmila k. krám u
pod
loměj
Chmel oda kraje
. I'"
speru druhý
CZlCl od Petra, knih are a Mandalmy

rathou~u

vel~ku

č.

za 40 k. 1553
_
Rttkop.
2129 f. 323. Jakož )est
43.
.
b I š' 1 právu Wolfa od kahchu
Katel'ina Tomášová o es a;-. ~ ~~ého' času manželu jejímu
vinila jeho z toho, ze pre es.
t d někdy Tomasa
by la odkázána kšafteI~" spr~vedhlv~s. o b la kteréž býti
,.
.
žIvnostI vyp nena ne y ,
lIa rynkl/ (pod rathouzem) a
(B la se žalobou odmítnuta.).
plavl es
,
s postel šatuov y,
_ 2152 f G 24 Jakož
44 1553 Rtlkop. c.
...,
ú
·
. .
. 1 b 1 krám pod menšI sper
jest Wolf od kahchuov uJa
y
Y'e míti k němu
orloje rathouzskél~o na rOkhu le~IICl, dCc~;'l manželce své,
II
t o Simona amem ,a
,
K teřiml Tomáše zedníka
spravec nos p
. dY
i maje o to soud v ;~ e s v,. a ten' krám na vVolfovi
někdy lllanzelktl, ktcr~; I;(ta t;:l~a podle též vajpovědí jej
obddala, i on \Volf Jl ,-a eune
y

ze.dn;k~ a.~~ J]~:I zl~rdmec

y"

]

post04u5Pil. 1554 _
J{1ti71a šestip. č. 2154 j. C. }5.
·
. .pronaJ~l
. k1',á';" ~ b ec ní pod kaplou l,-unÚl'ad šeslipanský
dratovi, svíčkaři mosaznyc~1 sVl,cmtl:} 2152 f H 4 Jan
Km/ta ses I .
.
.
46 1555 •.
1 omorník při dskáeh zem·
Pardubský z Klokotské Horr,'
. hu od větších dveří
ských, koupil krám pod v°rl~i7m~ ~~ \~ Platu s něho obei
rathouzských, ocl Anny sva 1 z,
.
6
na každé suché dny p0'T' gt~~ f H 4' Pan purgmistr a
47 1555. "alll ez.
.
.
It
. ' , . . .,v'j' Ve ten krám pod orloJem, ,eryz
pám oznaJllltl I ael 1, z
, b 1 podle po: kl, od Bartoloměje Chmele koup~ny. y,
I'
ne C)
"'1'
t' 1 BartolomějoVI pozuosta u mandělení mezI Lldml u, po .e~
uhovi v dílu přivlaslnují.
zelkú a Jakubem, synem JC 10, ~'990 f 156. Jakož jest
48 1559 Rtlkop. c . .
v Ik
·
S . ] . e Lhoty na místě Joanny, manze y
Jan' Lhota
enec
~y,
z
b
l
,
Adama
Markovic
z
TišĎova
'] Vt porucmk o es a\
,
. "
sve,
. '1 Ja..'oz otoho kterak on Ad am léta etc . LVo krám JeJl
I
Vlm Jej d'v. l'v ~ ,de vedle rathollzu proti rybnýmu tl' III
Joanny ec IC~y z
. 1 1 a dvél'e u něho zloupal,
Idící n~nálcZ.'tě vy~ál;latll ~~l náJ' emníka jejího Vavřince
zámky vlsuté 1 zapachty zt o ,
t' kl l' do \'eYzení dal a
Y
úd b' "rav
vy lS
,
.
b
mecí!'c z neho n, 2 1 :)
v. V" za ravil k tomu jiným
odtud ~ustiti nechtel, az. m~ c]~~~~., !ícny' mosazný dělá,
sad
nájemlllkcm t~n krám 2
'u];oby dědicně ten krám
a az posav~d Je!:o v lne_~nádm" J právem v tomto městě
. h b ,I cehoz poc I, em a
.
b .
~Isti) I~rálovské činiti neměl a nemá, žádaje, a y Jemu
,y

J]

r

á

z loho p~'áv byl.
M'I ,ic z TišĎova promluvil a
Proh tomu Adam
ar <0\ ,
b
. ky' krám jí
v 1 I I ve tomu odplrá a y v Ja
za odpovc( ca, z
't'
n~d ním vejtrznost proJoanny matky své s7 ,uva]za lv a
Jan Senecký nad krá'd"
VI nébri pruVI ta " ze on
.
VO Itl me,
'.
ál Y " 'm pod rathouzem veJmem jemu a bratru.J~hOá n'l e~c~~Cy,lmi zamekl, o kterouž
8*
tržnost provedl a Jej z m <)'
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I. Na

l/á1ltěstí.

I. Na

lIáměstí.

vcjtržnost budc věděti, kde jeho pohledati, ale aby
Joanny odpor učiněn byl, alc smlouva se o něj stala,
on Adam jaké nádobí odtud bráti a koho vyháněti
kterúž čísti dav promluviti poničil, že se tomu dbbřc
měl, toho není, ncž tuto zprávu O tom činí, žc jest on
z toho rozumí, kterak o to o všecko se smluvili a urovJan Senecký, uvázal' se v ten krám jejich bratří, svými
nali, cožkoli mezi nimi na odporu bylo a jí spravedlnosti
zámky uzamykal, kdež on to na právo vznesl, a jest písaři
její náleželo tak, že jí za to z statku toho summou sto
podtychtářího poručeno, aby do toho krámu jej Adama
kop gr. č. nad věna jejího odkázání dáno jest, a tak dvě
uvedl a zámky ty pobral a věci, kteréž tam na právo
stě kop gr. odtud měla, kteréž přijala i z nich kvitovala,
vneseny byly a ještě snad jsou tu na právě: ten pak,
a protož již s těch kšaftův Václava Vovčičky, též Zuzanny
kdož v něm byl, od věřitelův svých do vězení a ne od něho
Vyškové sešlo, nebo ona Joanna, což jest sobě od nich
Adama dán, a tak ne oni bratří ucinili tu \'ejtržnost, než
vydaného aneb jakú spravedlnost měla, od toho všeho
on Jan Senecký ji provedl, poroučeje se k uvážení sprapustila a jinému to zadala, i tudy již těmto bratřím z Tišvedlivému. Na to bd Jana Seneckého, porucníka Joanny
ňova ten všecek statek, ano také i ten krám, ne toliko
manželky jeho, promluveno: Poněvadž Adam tomu zjevně
ho půl náleží. Dále svědomí listovní od Simona z Tišňova
odpírá, že by toho neučinil, i chce to ukázati, že ne
k pl'ečtení podal, kteréhož Jan Lhota Scnecký čísti bránil
jejich bratN, než manželky jeho ten krám jest. Dav Usti
z té příčiny, že o tom vědomé všech něm jest, že Šimon
svědomí registry zapsaná i listovní k tomu mluvil, žc sc
jest měštěnín a měšťané nemají krom osoby stavu panto v těch svědcích nachází, kterak ten krám vždycky jcst
ského II rytířského listovních svědomí dávati, jakoz jest
s povolením Joanny manželky jeho najímán, ale ab)' kdy
Marianny Pikhartol'é svědomí listovní Dorotě z Semfeldu
od ní jemu Adamovi byl postoupený, .toho se nic nesvědi:í,
při úřadu purkrabském, též před nejvyšším panem hofneZ když jej kdo chtěl míti, vždycky toho pH ní Joanllě
mistrem království českého proti němu postačiti nemohlo,
jako prvním pánu hledati musel a ona ho v držení byla,
žádaje, aby bylo zřízení zemské Z XXIIII. čteno.
ukázav k tomu kšaft někdy Václava Vovčicky, bratra JCJího,
,
Kdež z uvážení pana purkmistra a pánllv to svědomí
též Zuzanny Vyškové, že ona Zuzanna dala jcst jí Joanně
Simona z Tišľíova jest Clsti dopuštěno a k němu od
a bratřím jejím všecken svůj jakýžkoli statek, a ona již
Adama promluveno, že se tu seznává, kterak Joanna o ten
sama z těch dětí s Václavem byla zústala, a on Václav
qdpor kšaftu někdy Martinol'ého jest se smluvila, a on
potom tcn krám také svým kšaftem jí dal a tak její jest
Simon jako mocný poručník podle téhož kšaftu pmtoupil
od let 36, jakž z toho kšaftu se vyhledává, a ne jeho
jest toho )<1'ámu jemu Adamovi a bratru jeho, kdež to
Adarn&v, v nějž on se mimo pořad práva uvázal a jeho
svědomí Simonovo s knihami N. M. Pražského se srovse zmocnil, a tak jej sobě osobíc do něho jiného nájemnává, a protož oni bratl'í majíce sobě ten krám tak poníka uvedl a předešlému nádobí vy bral, čehož proti zNstoupený a v držení ho jsouce z něho suché dni do úl'adu
zení zemskému Q XX. učiniti neměl, kteréž císti dav
šestipanského platili, ukáza\' na to vejpis z téhož Madu.
žádal vedle něho za opatl'ení.
Tomu pak jejich držení a vládnutí nic jest nikdá od ní
Zase od Adama z TiŠllova mluveno: Vidí se jemu,
Joanny ani od. koho jiného na odpor se nenastoupalo, a
že o'n Jan Senecký své žaloby neprovozujc a toho se nekdyž kdo něco vydrží rok a den, tchdy nemůže se a
uznává, aby ji provozoval, nebo vícc ti svědkové svědU
nemá žádný tomu na odpor stavěti, jakož pak i on Adam
k straně jeho Adamově, že ten krám jeho jest a on j,'j
mnoho časův toho krámu jest v držení, a tak již s těch
najímal, ona pak J oanna toliko sama svými vlastními slovy
kšaftův, podle kterýchž chce J oanna toho užiti, seslo,
pravila, že by její býti měl, ale nic se toho neukazuje,
když jest tak dlouho držel a užíval. Ukázal' na to svčdomí
jdto zádný tak cizího sobě těmi slovy přivlastniti nemůžc;
registry zapsaná a je čísti dav při tom promluviti poručil,
k tomu pak obvinění jest z krámu a tuto toliko na půl
že on jsa v držení jakožto dědic po otci svém toho
se pr&vod vztahuje, ježto Adam dal odpověď, že ani půl
krámu žádných vejbojův jest pl'i tom nečinil, než on
toho krámu jejího není a také se neprovozuje i spravedJan Senecký, když jcst se jemu v ten krám mimo právo
livě ta žaloba zdvižena býti má. KdeZ: pak zřízcní zemské
vkládal a jej zamykal chtčje mu přckážku v držení ucijest ukázáno a cteno, tomu on odpírá, aby se v jakej
niti, kdež on Adam nic proti právu nečině dožádal se
vejboj dal ancb nětčího, číž by bylo, uZÍvati nedal, ncž
jest práva, jakž mu k tomu od pana purkmistra povoleno,
toho, kdož jcst mu cinže od nájmu toho krámu jeho platiti
aby sobě odemknouti dal, což tak učinil. I poněvadž jcst
nechtěl, do vězení dal, ale však nic toho sám od sebe
Jan Senecký vejtržnč jemu ten krám zamykal a proti zří
ncučinil, než právcm tcn krám odemknouti na onen čas
zcní zcmskému i proti němu Adamoyi takové vejtržnosti,
podrychtál'ímu Martinovi Cachrovi dal, a tak on jako své,
ktenil by chtěl na něj yztáhmíti, se dopustil, připomínaje
jemuž i činžc placcna byla, opatroval, pro tož když se nic od
i jiné pl'edešlé jeho vejtržnosti, kterých se on Jan zde
původa neprovozujc, vidí se jemu, ze také není více popH právě dopouštěl, podal' pH tom i supplikací Kundráta
tl'eba nic odvozovati, nebo on dosti má na držení toho
Homcra k pl"ečtení pro lepší toho všeho vyrozumění
krámu, poněvadž jest 7. něho berně dával a na něj nažádal, aby v tom od práva byl opatl'en a při tom krámu
kládal i plechy nové tam pl'ibíjel, a od neho Jana rádné
zachován i zůstaven, nebo jest jej bez naNkání mnohá
držení se neprovozuje, ježto kdož jc po kázati chce, musí
léta vydržel, a tak jest jeho tcn krám a ničí jiný, žádá,
na to zápis)' a jiné průvody jisté ukázati, což Adam tak
aby mu k němu dopomoženo bylo, s tím se připouštčje
pro dokázání své spravedlnosti ukáže, ze Joanna matka
k ul'áženÍ, K tomu Jan Lhota Senecký na místě Joanny
Adamova pl'edcšlému manželu svému Martinovi otci Adamanželky své mluyil: Na tom se strana odporná zastavuje,
movu všecck statek SVtlj knihami městskými na N. ~ f.
že by manželky jeho půl' krámu -toliko bylo, čcmuž on
Pražském jest vzdala, a on nebožtík podle toho vzdání
odpírá, aby to Adam kdy prokázati měl; těm pak zápisům
o něm, též o tom krámu, kšaft udělal, kterémuzto kšaflu
a kšaftům, z nichž jeden léta etc. XIIIIO a druhý XX()
i odpor od ní by se stal, však smlouvou ten jest minul
dělán, a tak jednomu 44 léta a druhému 38 jest, své
tak, že jest za df! svůj jisltí summu ona vzala, a na
rozumy dál'á a je vykládá, jakoby Václav Ovčička jí
gruntÍch nic jí ukázáno není. Dav čísti vejpis společného
Joann,; toliko poloyici krámu toho dal, jcžto on tak
vzdání statku mezi ní Joannou a někdy Martinem Brlohem
mondrej není, aby kšafly tak I'ykládati měl, jak strana je
též kšaftu jeho Martina k uvažování podal, že jemu od
vykládá, ale to prav[, jakž v nich postaycno jest, že ten
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grunt a krám celý její Joannin po?l~ práva mě.sta tohoto
psaného i tlaceného jest, a že by Jej ona. kdy J~mu ,Adamovi zapsati měla toho nic on neukaZUJe, nez sl'edky!
jichž on ncyykládá, proti starým zápisl\l~ y~~e, coz proti
právu a zHzení zemskému jes~. Dav v téz v znz,ení z~.mské
E XVII. čisti k tomu promluVil, Ponevadz, km}lY. I~lestské
nic jináč ncjsou než jako dsky zemské, I ~1:1-lt JC},t o,n
Adam ty svědky prot~ knihám v~st~, .to porou~l k uv.azem.;
kdež pak zápis spolecného I'zdam Jest ukáz~n mezI Martinem a jí Toannou, v tom žádná zmínka zeJluéna o tom
není, aby ona komu ten grunt a ,krám :aI?sal~: ~y yak
i to tak bylo, tehdy, poněyad~ ?d ze~~ ~apls uC.lll~ny m,~
toliko do živliosti toho, komuz Jest UCl11en trvati, a ,kd?z
by ona svého muže živností pt'cCkala, má zase na III pnpadnouti, ukázal' na to zřízení zcmské T. VIII;.)~st t~ké
ukázán kšafl nebožtíka Mar~ina, kter?" jcst uClllll a Jím
za poručníka statku svého Simona ~delal,'. a on tak vedle
by J'im bratl'ím Adamol'l a, ZikmundovI
toho
·
,
t o 110,
ze
. \'t'
]
krámu postoupil, i takového postoupem ;>,m UZl} ne~uo 10;1,
poněvadž gruntllV a statld'tv žádný n;~:uzc nez tol~~<? zapisy postupovati, ano také i z ,té p~'ícl11Y toho '~Zl.tl }?e:
mají, že zřízení zemské E. XXII. Jest I:atrné, Jej C1S;1
dal, kterak žádný muz své ženy za:azov~tl k tom:" n~ma,
aby to, což jest jt;jího, ,od ní ?e~Clzovalt, mohl, Jakoz.:e
tuto stalo. že on lvlartlll ncbolltk od m Joanny odclz~l:
Nadto vejše i tato pHčin,~ jcst, , ze "Ada.m x Mar~k s:'uJ
I'šecek statek po otci svém Slmono:~ pn p;'aYL:
11~, Pl azského jest zapsal a sám Adam 11lcehehoz v clrzem. 1.lení,
než on Simon, a tak kdyby podle toho zápisu, jakž Jcmu
Simonovi všecko .apsal, toho krámu byl postoupil,. takéť
by byl on Simon včděl dobl'e pr~ti ní Jo~nne, Jak to
pi'ed sebe s strany toho kr~m:r vzílt, a.lc, ze Jest,mu J tol~o
veJPls
nezapsa I. Ulc.a'zal' na to a cÍstl dav'
.z kneh
, N. 111.I
Pražského téhož zápisu od Adama ,Sil~'0novl a}éz zase o~
Šimona Zikmundovi bratru jeho ucmcného, pn tom takc
zřízení zemské H. III. promluvil: Poněvadž jest, on A~~m
jinému statek svůj zapsal, již na to. nast:rpovat~ nemuze,
a od ktcrich pl'edkuv jemu AdamoYI to Jes~ dano a l~o
stoupeno, rad by to slyš<'l, nebo se ;oho .1llC, n,eukazuJc,
že by pak právem v ten grun: a .kram,. J~kz !~S; mluveno, uvázati se měl, toho téz lllC s:!šelt amz Jcst to
býti mohlo, pončvadž, se yrávo 1:0 pnsllClku anebo, p~
stanném právu vede, ceho,z tuto 111C se ne~tal?", a proto,
manželka jeho ani on mlsta tomu nedáva, Jezto ~cclyb)
s právem to činil anebo od 'práva k :omu povolel;1 měl,
bez pochyby žeť by prál'o Jeho man~el~u obeslati dalo,
aby sc tomu vyrozuměti mohlo, proc Jcst se to stalo,
poněvadž dobl'e yěděl, že jest od něho zamčíno, ale dával
jest on Adam odpověď a mluvil, že jest s pov?lcllím, a
- rozkazem Simona to uciniL Jest také smlouva ukazána! ze
by jeho manželka s Simoncm ji mí,ti měla o statek" I,}U
nic jí na škodu ncní". ncb o ten :'v~'at~l se l?est~la, a, S\ e,l~
kOl'é ti jako pl'edně Simon, ktcryz Ilstovlll S;ed01l11 dál~,
jakoby byl osoba staVil rytířského, ano by 1 stavu ryt~~
ského byl, čemuž se místa nedává.' n~bo, se ? ~?l;' dobl e
YÍ žc není, tehdy proti zápisllm, Jak I vŠlc,km Jl~l~, postacili nemohou a nemají; co sc pak té rpravy nCJaké dotýče, ze by o něm, TanO\;i dávána býti mčla, o tom o,n!
co by to bylo, neví, ncž rád by slyšel, a?y t~ké roz~mel1
. d věď dáti mohl a s strany té supphkacl podane, on
1 o po .
,
d " ' t b I
ď11'l
jí llerOZU111Í, co v sobě nese, ~ k yz Jes . r,a, po a ,)
snad to bylo léta etc, LIo, jakz se oz?amuJe,. Jez"to on :I~
hospodál'em nebyl, a tak ta zpráv~ lllC, pr~tt nemu ~ytt
nemi'tZc alc smyšlená včc jest, nez ponevadz právo ll1es~~
tohoto l<ap. 27, arl. 12. rozdíl 2, a v téZ art. o 4., l<ler~z
císti dal, to ukazuje a v sobě zavírá, ze gruntuv a domuv
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postupování nil/dcž. jine:.e . než ph právě a k~lih~mi . býti
má, jakož pak i vCJpovedl a n:'Ílezov~. na to Cll1elll .Jsou;
ukázav a čísti dav lnezi Joannou lnanzelkou svou.. ~ J ed!le
a Janem sirotkem Vávry, ) z tůní" s stran1 dr~,he I s prc:
vedením, promluvil' pl"i tom, ktcrak ;,cbozlfk Jlrík ~un~k~
učinil zápis spoleeného vzdání o ma:lzd~e. své, v nemz, J~
statek svůj všecek a zejména dum 1 VllllCI zapsal, ,alc tun~
že nejmenoval, i na to se vejpověd', že ty tůně ,ph ~anovl
zůstati mají od práva stala, ktcráž také vedle z~'íZ';~ll zC,mského od ;'ad J. Msti Císal'ské nad appellacím}, znzcn?:ch
jest stvrzena, i protož oni Adam ~ZI!Clmll1d ,bratn nemaJ,lce
toho krámu knihami a zápisem Jlstym sobe p:)sto,upeneh~
také ho uziti nC'mohou, táhna se k tomu na znzem zen~ska
v
II{. elF
\TI 0' te'z" H . lX 0' r item K. XXXII.
a " T, "XII.,
prel
II
r
,
také na právo městské kap. XXVIl,' art~ XI. '~, l~zchl ~;,
" I 10ž co S dopuštěním a pOVOlelllll1 nekoho )lncho, dlZl,
ze {(
.
..
tO."
toho sobě sdělati nen1l17e, nebo IllUOZl z s aru/, IHa]I, s~rc
Medníky, klcHž s dop.uště~lím ~,dovolen.~m s\'):ch panu;:
statky a grunty spravují I Je drzl, však Jtch z,dedlt: sobe
nemohou taH také kdyz on Adam j'vfarek nem~ sobe toho
gruntu a' krámu knihami nebo kšaftem a z,áI:lsy post~u
peného, jeho ddeti a užiti nen~ltže, porouccJe, se s. tl ll:
k uvážení a spravcdlivému opatrcm.
,S tun str an)
..
k uvážení a spravcdlivému opatl"enf se pO,ruclly,
Tu pan purkmistr a rada slyševše zalobu, ()dp~r a
stran mluvení i té pl'c líčení a I' svědon~í, v kšafLy, nalez,
zápisy spoleeného vzdání i v j,i~lé zál:1SY a, v smlouvu,
V kvitanci i \' zHzení zCll1skn, tez v prava lll~s~a t?h~,to a
v to všecko, což od stran ukazováno, nahltdše I v~eh~
t0
I 1
S pl' lností a bedliy" j10vázivše takto o tom nalezaJl
0,
"
'I \' . t t
a svým ortelem mezi stranami vypovída)l: Ac, <0,1 Jes o
od Jana Lhoty Seneckého ze Lhoty n~ ,}'11ste Joann!;
, II)' J'eho kš aftem někd)' Václava Vovclcky, bratra tez
manze c
,.
. •
" " .. tl
'
kramu
pll ta
J oanny, ul<,a'za'no , že
. druhú j)OIOVICl toho
'
I
' I10UZU,
I
" '1
1eZlCllO
on V'a clav Vovčička jí Joanne dal a ~ oe kaza,"1 a e
že 'est se to také z důvoduv Adama z Tlsllova. nas~. a
vdavši
z 11šI JI d 10 'c ona( Joanll'l(
vylea,z
. se za někdy Martllla
v,
, , otce Adamova s ním Martinem spolecnc ,tatkuv
110"\ a
x I
.' ,
vzdání jest ucinila a statek SVll) vvšcccl~ 1 ;'::;~,C t.a plaVd
'á k čemu by jí kde anebo na ccmkolr nalczell mohla,
j:n;u Martinovi odevzdala, ,kterýžto Marti,n leZe na smrtc~
dlné posteli kšafl jest o ,'scm statku sycm .tak obapolne
vzdaném ucinil a ji Joannu tím kšaftcm JIstou summou
i statkcm odbyl, na ccmz Ol!a nepl'estavsI,., udpo~' ,to~nu
kšaftu učinila a potom o něj s Simonenl z Tlsno\~} ]UKOZ!O
poručníkem a strejcem Adama a Zikmund~, bratn a ~ynu~
po někdy Martinovi pozllstalých, sl~~lo~vu, ucm,rla, a 1~i11~lat;l.:
N, M. Pražského zapsati dala amz Jake ve}nunk) ,~ tez
smlouvě, jak o jiném statku, tak o tom I~rmnu sobe ncpozustavila, uez pHja\'ši, jishl sun~mu ~l (hl z t?ho statl~:~
tak obapoltlě na oncn ca, I'Zdaneho Jeh~, se Jest odln;
tovala, a aby jak nenálditě on Ad~l~ v,tyz kram >e ,~va,
zati aneb jaké ycjtr7.nosti tu dOpU~l1tl mel, toh,o, od neh?
Jana Scneckého zc Lhoty na míste Joann)' UI~~ZllllO nem,
nébd to se jest z odvodu jcho Adama Z Tlon~va vyhl:dalo, že on s vědomím a povolením I~~:~\'a I' :yz krám s~
uvázal, i z těch příčin Oll AdaIl1 z Tlsnov~ ]ell1:1 Jano\ 1
Sencckému zc Lhoty na místě Jomuly manzelky Jcho t~u
žalobou povinnol'at není. Actum in consilio f. Vl. postndle
Cirulli ct lvlcthudii 1559.
49. 1599, 14. lcdna. Rl/kop. Č. 2113 /. 154; ~ ~'oz
kázání pana purgkmistra a pánllY Zvede111 } ~m~?ne111 JSou
_ úl'edníci Maclu šestipanského - na miste Vol obcedvou kráml!v rutšmídských pl'i l'athouzc V rohu pod alta:
nelu leZících, jichž Vincenc ,a Lorenc ~al1lb?rger~ve
v
V užív~iní a bez zápisu v nepohldnénl drzclll bylI, dotce~
I'
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ným panu purgkmislru a panum i vší obci v1aslně nálezejících i laké nápadcm pl'ipadlýcll. Aclum 14. Januarii
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ského v Stal'. lit Pl'. pronajali jsou krám v rynku pod
orlojem a spherol1 velikou vedle krámu pana Jana Duchoslava Kodovského z Děvína ležící, jeh Ol za živobytu svého
50. 1605, 2. srpna. Rl/kop. č. 2113 f 366. Brykcí
Kryštof Serb rotŠmid v prodaji na něm nádobí mosazného
Bysthcký z Studnic, měštčnín Stal'. M. Pr., stoje osobně
a jinich rotšmidských včcí do vůle pánln' pronajatý maje
v radě žádost svou předložil a přiznání své uUnil takto:
a po smrti jeho Kryštof Holcer všeckcn statek pdl'em
Jakož dum jeho, v němž bydlí na lom místě, kdež někdy
nápadním dle pl'ísudku učiněného zdědivši, užívali, a to
Stodola byla, i jinak od něho vystavený, s zahrádkou pl'i
paní Dorotě slovutné poctivostí pana mistra Mikuláše J aroněm, it. králll pod orlojelll na kraji k boudě ležící, kniměl'ského, kanclél'e Stal'. M. Pl'., manžclce k provozováuí
hami úřadu šestipanského sc řídí, z kteréhožto domu prvé
živnosti v prodávání soli. Kteréhožto krámu bez pl'ekážky
i z stodoly s zahrádkou roi:ní plat do úřadu, it. z krámu
všech lidí i každého člověka požívati moc míti bude a plat
ph Suchých dnech nal'ízcn byl, poněvadž pak od několika
polouletní pl'i sv. Jih a sv. Havli do lÍl'adu šcstipanského
mnoho let tak těžké berně nastaly, kteréž on Brikcí, což
po 4 k. gr. dávati a odvozovati má. - F. 80. Katel'ina Cijich tak koli na něho vloženo bejvalo, odvozovati musil
burská Zádala, aby jí místo na rynku k prodávání másla
a posavad odvozuje, prolož uctivě pana purgkmistra a
a SýrllV vykázáno a propůjčeno bylo. Propůjceno ji místo
p,inův žádá, by jeho bud'to to tákové berně osvoboditi,
vedle jinýe.h prodávaček III sedajících, aby suché dny po
pakli by ncmožné aspO!l ten plat roční propustiti a kasí30 gr. dávali povinna byla. F. 82. JiH Pražák žádal,
rovali, též také týž dlull jeho s zahrádkou a jiným k nčmu
aby mu místo tu vedle soustružníkův na rynku, kde boudy
pNs1ušenstvím, i krám pod orlojem knihami mčstskými,
postaveny mají, k prodaji věcí šmajdířských dolud, dokud
jimiž by se od toho času i napotom řídil, potvrdili ráčili.
oni seděti budou, propůjčeno b)'lo.
Dále pak jakož jest na onen cas spolu s Apolenou, man52. 1614.
Tallttéžf.84.JakubJelínck oznámil,
želkou svou, týž dům sv lIj s zahrádkou, též krám pod
poněvadž zahradníkem jest a místo na rynku k prodávání
orlojem a jiný všccck statek sVllj Václavovi Bystřickému
sobě oblíbil, žádajíc, aby mu propůjceno bylo, ze suché
z Studnic, synu svému, ..~ po smrti své dal a potom Dodni časně odvozovati a pokojně se chovati chce. Jest mu
rotu, někdy jeho Václava a již Severína Loštického z Lipropůjčeno. -- F. 89. Fridrich Nusner lIašnýř žádal, aby
rovnou společnicí
bánu manžc1ku k takovému dání mu místo na rynku k prodaji o jarmarce před Jednoroneini! --,
takový zápis ruŠÍ a" zase jin)' činí
rožcovic dopříno a zapsáno bylo. Dovoleno k tomu, aby
takto: 'v Př~dněv}J:ž dlll~l svůj} meú domy Simona P~selty
\York a\\' svůj prodával, jako i předek jeho. O každém
a kovarovlC lezl Cl - , ll. kram pod orlojcm _ dáva Dojarmarce po 20 gr. do tÍřadu dávati má.
F. 91. Jan
rotě - Sevel'Ína L. z L. n1unžclcc a Janovi, synu jejímu,
Hallot Zádal za místo k prodávání sklenic pl'ed rathouzem,
s l1ínl Václavem, syncll1 jeho, zplozcnél11u, vnuku svénlu
kteréž sobě obral, aby mu o ,iarmarce dopl'íno bylo. _
vlastnímu na romý mezi ně podíl. Act. 2. Augusti 1605.
Dovoleno. F. 99 a 110. Rehoř Knízetski žádal, aby
51. 1613.
KI/iha sestípal/skd č. 415 f. 1.
manželce jeho pl'cd domem Jednorožcovic místo k proMandalena Petrova prosila, aby ji dovoleno bylo salát a
dávání koláč lIl' propůjčeno bylo. Povoleno, aby o suché
zahraelllí věci proti rathou'lu prodávati. Povoleno k prodaji,
dny po 15 gr. odvozoval.
F. 156. Gabriel Dortler
aby sc pokojne chovala. - Ta1lltéž. Maruše KOrmaunová
žádal, aby mu místo na rynkn proti domu pana Karla
pl'cdnésti cla1a, zc jest Sa10mcna Doktorová zemřela a
Kirclunajcra Jr prodávání titěrek propůjčeno bylo, ze chce
dcéra její dvou míst užívá, aby jí pod plat dopUn krám pod
stolček malý a nízký postaviti, když by mu koliv ukázáno
orl"jem byl. Od10žcno do vět.Šího poctu pánův. _ F. 3'.
bylo, z něho se sklíditi chce. Poruceno tržném~l, aby mu
Anna Doktorová za krám po Saloméně Doktorové, matce
místo pl'ed Jednorožcovic vykázal. - F. 160. Rcdkvál'ky
své, aby jí do sv. Havla dopi'ín byl, žádala. Poněvadž
žádaly, aby jim místo na rynku k prodávání l'edkvc projcdno místo pl'cdešlc má, aby na něm pecstala a páni Jihplljčeno bylo. Propůjcena jim táž zivnost, aby každodenně
kovi Zemlickovi téhož mísla propůjcili rácili. __ F. 4. Jiřík
jedna každá po 6 dcn. m. tržnému odvozovaly a ne nad
Zcmlicka zádal, aby mu místo pod hodinami k prodaji
jednou putnou dvě sedíce toliko 1 kro odvozovati chtěly.
soli pronajato b)'lo. Ocl času tohoto clo sv. Jakub~, Anna
F. 164. Katel'ina kamcnice žádala, aby jí místo na
Doktorová na lom místě sedati a potom Jihkovi Zemlič
rynku k prodávání OVOce proti panu Martinovi Smcrtošovi
kol'Í zapsáno býti má. F. 13. Jiřík Zemlička žádal,
propůjčeno bylo. - F. 168. Poznamenání věnečnic, kteaby nacl krámem pod hodinami střdku zavěsiti dáti mohl
1')1111 živnost v vÍtí věncův na rynku dopNna II cedulky
a ona Doktorová Idíc, keJe sobě šrák schovává, ab)' mu
k prodaji věncův dány: Kateřině Kožový (nosicka její
oc/Yedla. F. 16. Jm; Safál' a Anna žádali za místo na
Barbora Jeřábková), Alcně Vltavský (nosička její Katcl'ina
rynku k prodávání věcí zahrad1lÍch, že z nčho náležitě
Hradecká), Marjáně Vcčasce (n. Dorota Kohoutová), Martě
platiti chce a pokojně se chovati. Poruccno tržnémn, aby
Kvítkový (n. Eva SalUšov~), Krystýně z Novi lázně (n.
to místo vykázal a na lo pozor měl, zdali se tak vedle
Dorota Pos10vá), Dorotě Skodové (n. Anna N.), Sybille
napomcnutí pánllv chovati bude. F. 28. Melounál'ky,
věnečnici. - F. 169. Páni líl'edníei til'aclu šesti panského
které na ryku melouny prodávají, žádaly, aby jim proclaj,
v Star. M. Pl'. na prosebnou žádost a časté toho pl'i nich
jako pl'edešlých let, dopNll byl, že jse pokojně chovati,
vyhledávání propůjčili jsou místa na rynku proti domu
plal k obci nálditý odvozovati chtějí. Poněvadž jest pře
u Vilímkllv slovc, mezi ovocnářkami ležícího, Gabrielovi
dešle tcn obycej se zachol'ával, ze jsou melounál'ky _
Dorlierovi soustružníku a manželce jeho. Na ktcrémzto
plat náležitý k obci odl'ozovali, proto z ten prodaj se jim
IllÍstě šrak sobě postaviti a tu věci soustružnické bez všepropouští na způsob ten, aby kúdého t"hoelne po 10 gr.
likých vad a zaneprázdnění činění, do vůle pánuv a pánúv
l'~ 30. Jakož jest Anna Moravcová
m. odvozovaly.
lÍl'edníkův - pro~lávati mají. Byla-li by také kdy jalní
pro nekteré své vady v místě vejsaduílll pokutou zbavením
toho potřeba, že by s tím šrákem pro některé pl'íciny
žil'nosti za něktcrý čas trcstána byla, ale šet/'íce dále lledá1c postu upiti museli, to bez všelikich 'odporův učiniti,
maznosti její, páni tíl'edníci jí žil'llost na rynku k projako i takovi šrák každodenně u večer z toho místa od-'
dávání l'edkve jsou propustili. - F. 53, S jistým včdomím
prázdlíovati, povinné pak suché dn)' každého terminu po
a porucením J. Mti pánův páni tÍředníci úl'adu šestipan30 gr. časně, průtahův žádných neužívajíc odvozuvati poa. 1099.
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I. Na

vinni budou. Stalo se v tíl'adě v pál?k po pamMc~ sv:
rTY, 27 Junii 1. 1614. - F. 19,2. Janovl Husakovl
Jana o·,
'cl.
.
'I'I a jmyc
.. '11 za I
d ' 'h
pelruze
propuJeeno m l'StO I,, I)l'odál'ání
, .<.
•
r" lra .lllC
,
věcí proti rathouzu IIi! zahollcl vcdle Bal:bOly 'espell,) a
MandalcllY Zubatý, aby o suché clny ~5 gr., od.I:?z?va1. :F. 191. Melounál'ky na rynku, oznánuv~.e, ze, .lIZ cas ,p1Odaje me10unův pJ-ichází, ,P?zá~~ly, aby JI!~l, n1lst, , k:lez od
několika let sedají, poprítl raclh~. (Pl:~pUjCel~o) s tll~l do:
loženÍnl že jedna každá šrú1c SYll) UlItI a z neho v ~t):.I~lClnl
10 gr. ~dvozovati m;Í. ,F. 202. PaveJ Ler;ansky ,za:~al,
1
't o k postavelll 1m'Ímcc
l)rotl "SmeltoSO\
um
a)y
lHU nllS
~
r
v
"
)1'0 lljceno bylo vedle štětkál'e. F 212. Z poru~':11l
} liti
zenám, kteréž ph
na rynku
Údem z peněz vodu nosí a posluhují, oznámeno, r?n~va:l:
se velikich nel'ádůl', když dčv~ck~ pro vodu, pnchaz?!~!
!opouštejí t'lie že jim vodu nahvaJ1 a ony zatllu s fl eJ]]l
le\'CCl'
vody
c . . s t."
SVyHlI
OJI a'I{
: , [)otom pak za tal<ové
vnalívání
\ ' "
pánům sv)rnl stl~anfce, jinl jak na pcnez~cI~, tak od varc~.~
donášejí, protož se jim na konec zapov;da, aby dále,.~l~
kašně nesedaly a clěveckám vOdY,nenah;aly, ale chlejl-h
vodu někomu nositi, toho, nese~le, u kasny, bu~lou m~cI
"'t'1
- .F
219. Zuzana , Pavla Rícanského
záUZl
.
vv , ,." manzelka,
L
'. d
lala P oněvadž J' emu Pavlovi vylllcrelll uClneno, auy pl e
edomem
,
'tV
'1
d
'
Smertošovic neprodával, kteryz je, e, 111 '" cz ne:
ab)' mu místo redle štětkárc • proll
pl.o dá< \ 'á< , pI'Otoz' z"a'
.< dá
"
R '.
domu Smertošovic vykázáno bylo. - F. 22?. J,;nOVl, ~s
)ovi povoleno, aby místo na rynku k yrodajl ,nadobl ~le~
Iv
v e'1
12elol{et
starodavm
nn
l Oz.šíl'i a z dílí vedle mstrukcl "
b
.'
b y1o. F . 242. Václav Doubrava zádal, a I y
zapsano
manželce jeho místo k prodávání zelí sekaného na ryn m
bylo propůjčeno. Propůjceno z: plat r? 15 gr~, ~
F. 268. l'vIichal Pichlcr z Regenspurln~ :adal; pone\ adz
čas sv. Mikuláše pl'ichází, kdež soustr~Z1l1Cl pred J0r:',em
Vilimkovic prodávati obycej mají, aby jemu t"k~, lruhhcky
za 2 neděle aneb do toho času, dOku,d om sedetl, b.udo~,
pOl'O Ieno b y1o. -F.218'
. Hons Sifrmon oznanul,
. .
,ze
'
sobě, některé štětky maje, místo na rynku obhbll ~: za;
dajíc, aby mu povoleno bylo. Ozná;lle;lo mu, pOl1evad.z
městského práva nemá a usedlý netli, ze se mu toho lllkterakž dostati nemMe. (ib. j. 219.) (Týz) žádal,. aby mu
místo II KlInšovic ulice k prodávání štet~k o ~armarce
i pl'ed jarmllrkcm pl'opůjče~o ,by!~: Jesthž.e o .Jarm~rce
' t'I C
'1 tl'tl' b'lde
sve UZlje, '
ale .
klom jarmallm,
pro d ava
l , huostl
,
2)
" d zme"štěnínem
není , prodávab. xnemn. (F 30cl r.
poneva
"
A.čkoliv měštěnín Nov. JH. Pl'. jest : Jc~t~ se v nevl, ..:z a ~
městské právo má neb :nic, však ponevadz clovck pohebny
jest, takové místo mu vylnízáno bude, z ktcrého po 15 gr.

pánův

kašně

scdaJ1c~

,v

•

V

V

J'

,
'J
''''1 St I
k'
Ta III též Č. 476 f. 3.J.Jm ( uc ClIS y
zádal za propůjčení místa pod loubím přcd domem p. doktora Jmla Kaufera k prodaji chleba. Jest povolel~o. pod
I t SUCl)Cl
1 f 1 dní 1)0 15 gr. - "
F. .
39. ,
JVhchal
NaJlllon
pa
],'k'
'
žádal, aby mu dopl'íno bylo pred Te]1lcm zem lC ,) plO:
dávati. PrOptljčeno mu též místo po~, plat such):?h ,dm
15 gr. - F. 54. Voršila vVornaurová zadala, aby Jl mlsot?
na rynku k prodávání páleného vykázáno bylo .. Pr?pujceno
JI.
v
" - l' 59 Bal'bora Ulr)'chín žádala, aby 11 nCJaké
kol'ení na rynku pr~dávati b'y~o ,dovol~no. Povoleno. ,"
F. 85. Starší cukrál-i oználl1lh, ~e Krystof Hylpalt culnm.
proti rathouzu několik .míst [J:dl~O u ra;houz~~, cu~
, . ma', 'coz'
protl v)'mcrel1l panskemu.Jest.
pro rl avaJe
v
,1
F. 95. Tobiáš Kynter zádal, aby mu ten .bán;., IdeI)
Jil'ík Žeinlička pod orlojem drží, k prodaJl ve~, rot:
O\lllidskýeh pronajat byl. Pronajat na 5 k. vl' pul ,lete
odvozov,íní na ten čas toliko, ale budoucnc, kd):z by
sobě zivnost zlepšil, víc dávati bude povmen. F. 91.
platiti má.

53.

1615.

I,

,

•
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Katel'ině Pelcové a Marjaně Šoltové proplljčena mísla
pl'ední vedle Ann)' Doktorky proti kašně na ~Yl~ku,k pl:~
daji ovOce. - F. 98. Starší poHdku S?Ustl'l~zlllcl:,e1~0 "zadali, aby jim místa k prodávání soustrnzlllckych vec'o pred
domem Vilimkovic na rynku vedle slarobyléh~. zpus~bu
pod plat propůjčena byla. Propůjceno, aby pn suchych
dncch vánocních jcden každý z nich po. 15 gr. d,Rvat.
54. 1616. Tamtéž f. 110. Toblá!; Walter z~dal
za místo k prodávání sklenic o jaJ:lllarce, aby o ~;1U nllSto
vykázáno bylo proti dOl;1U)ed.norozcovlC. Prupuj.ceno mu
též místo pod plat o ka:dem Jarmar:ce, ~o 2,~ gl. . ---:- Jan
,'I ecl žádal, aby mu llllstO k prodoyu11l nozl;v, pl otl . 1athouzu vedle Jana Millera zapsáno bylo. K zad osll Jeho
povoleno aby po 20 gr. každého jarmarku odvozoval.
- F.
Albrecht Braun "ídal za ,:~fsto pl'ed rathouzclll,
aby o jarmarcc sedati mohl.. Jesthze po 20 gr. m. odvede tehd)' takového místa užíti má. }<~ 111. j\,T~rta
Karafi1átová žádala, aby jí místo r;a rynk~.', kde se lIlaslo
prodává, k prodávál;~,?v~ce SIlC!lcllO zapujceno ~:}o', ~
(F. 133.) Páni propu]CJ!1 JSOU l11lSlo na lynku z~ sl~k) pe.
lwl'sk)Í'lIIí kde se omastek prodává, k provozovaní Zlvnostl
v prodají' má~la a sýrův. Kte~:~ho~to, místa (\0 viHe a
libosti pánův užívati a z něho pn Imzdych Suchych dnech
do tíl'adu šestipanského po 15 gr. !ll. odvozOvatI n;á. F. 143. Jakub Rehoř soustružník žádal aby mu m~~~o na
rynku k prodávání věcí soustružnickÝ,ch bylo J:ropuJce!lO,
že se chce pokojně chovati. (F. 144) Pr?pujcel;o nllst~
na rynku pIed Vilímkovic pod plat Suchych, dm 1~ gl.
F. 146. Marjana Kapounka žádala o za nmte:,. ~nezl zahradnicemi na rynku k 'prodávál~í salátuv; ~ropU!Ce~l.~.
F 152. Ondl'ejovi vVeltkmanovl ..soustruzlllku 'plOpUjCena
živno-t a vykázáno místo k ~rodaJl, na rynku. pred dO~l~~l
Jednorožovic pod plat Suchych dm po 1~ gl. - F. , , .
Bartoloměj Visendcr flašnýl' žádal, aby pl':l.~llístu ná;'ozlllm
O jarmarcích k prodaji na ~'yn~u pro~ujeeném z;lstaven
byl. Poněvadž jest po někohk janllarku~ toh~ nllsta n.cužíval ale jiným je najímal a sám z neho mc, nepl.abl,
místo J'in)fm
. v 'v,ze talo\'é
pIocez
{:
, , pod
" ,plat zapsano
, ' \" jest.
B le-li sobě kde jinde moCl jake 1l11sto oln ah, ze mu
m] e propujce no . F.201
b ue
. Katel'ině Hcrlmlesové
'v
vproptljčena živnost prodaje vína na ryn~u. Téz Anne KO,cové.
F. 201. Wolf Helle, kupec z mcsta Normberka,o .~''Ídal,
aby mu místo Ir prodaji kol'ení o jarmarce bylo propuJ;eno.
Oznámeno mu, aby asi tejden pl'ed jar~l1arken~,~v. V,:cla;'ským se ohlásil, budc-li které místo jemu pn!e~~1l1e, ze
mu bude propůjčeno. F 202. Jan Jablonsky zádal.. z~
místo před rathouzem, 'lb)' manželka j,eho víno", a Jme
ovoce prodávati mohla. Až s~ to lmsto spatn a od
trZného zpráva vezme, odpoved mu. bude o :l,ána; F 282 Lidmila Kuchtová přednesla zápIS prOpU)Celll sobě
m'ísta ; jarmarce na rynku a 0~':3mila. že je}~ r;as~~chla,
kterak by to místo jinýmu propujcen? bylo. Z~da
,t0!'~
zustavena býti. Oznámeno, že na JIsté poru~~~" p~nll\
měštěnínu zdejšímu rotšmidu takové místo propujceno je~t,
a ona Lidmila šmejdem svým jiné krámy vše~k?, zastleProcež kd)'ž se boudy O jarmarce staveh budou,
nUje.
.,
'd""
t' M' o II
aby na to pozor dala, mezi jinýmI šmej 11'.1 pro I j' en~vl~l,
't užíti moci bude. F. 288. LlClnllla Kucllt~va ~aIms a za místo k prodávání vecí
,
'
. I'"
' I1 bl"
II 'e
dala
smejc
Irs I'yc
. lZ ,U. c
Kunšovic o jimnarce. - F. 292. Hans Miiller, jakoz jest
toho vyhledával, aby mu místo
don~u p. prym~sa
k prodávání šotských věcí propuš~enQ o Ja~'marce b) ~o,
cehož jest i dosáhl, ale ze jest O Jll1111ulém j~rmarce, jsa
po hal;dli svém v Lipsku, tu bou,cly !lepo:tal'll, hned ,se
toho Michal Pichler ujal, na témz n:lsk, je~l,U ,zaps~n~n;
tl'etí boudu, dvě prve maje, postav", JI najllUa, plOcez
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I. Na
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1. Na

žádá, aby mohl téhož místa vedle zapsání svého užívati.
Dáno mll za právo.
F. 304. Vor"ila Pe ková žádala,
aby ji Illísto ph:d l/OdiJ/rlllli k' prodávání Stokfišův a herynkův propůjčeno bylo. Oznámeno jí, že se k tOmu nikterak? povoliti nemuže, poněvadz místa k prodávání štokfišuv jinde vysazeny jsoll.

54. lG 18.
Kíli/1Ii šestip. č. 47'Z J. 1. Anna
Knížetská jinak PaterkoYá "" místo na rynku, aby mohla
koláce prodávati, žádala. J cst jí oznámeno, poněvadž jest
Ona předelile z toho místa ušla a na ten čas jiná pOlUe
dovolení pp. líl:edníkuv uZívá, ze nemuze býti povoleno.

r

55. 16Hl.
Tall//c.~
18. Pan Mikuláš Diviš
žádal, jako!. jest paní Dorota, po panu Mikulá"ovi Koneciusovi kanclíl:i nlova, krámcc pod orlojem I' držení byla,
nyní pak ulnrevšÍ, též místo prázdné zůstává, aby jeHlU
k prodávání dcerce jeho dopHno bylo, ponČyadz on starým obce služebníkem jest. Povoleno.
Tall//di J. 27. P. Wolfovi Šopperol'i podle certifikací z rady vydané k nájmu krámu pod hodinami povoleno.

56.

1620.

[(ní/ta šes/ip. č. 2148 J. 131. Pavel

Nycefor krámec pod velkým mazhauzem rathouzským,
druhý od boudy, postoupil Ondřejovi Městeckému.

1.

1593.

Dačicll)í sv.

I,

S/I'.

179.

L. 1593

zalozena jest kašna rourová vodní velkú a nákladná uprosd:ed rynku velkého pl:ed rathouzem I' Stal'. M. Pl'. Stálo
lo nemálo.

2. 1596.
Rl/kop. Č. 994 J. 46. Třetí den m.
Aprilis I' líi:adu šcstipanském na rathouze St. M. Pr. slovutný pán Václav Kroeín z Drahobejle, pry",as města tohoto, poi'ádný počet radní zc všelijakých pl'íjmuv - 1591
od 20. m. Februar,i - až do tl'etího dne m. Aprilis 1596
- na něklerá slavení - kašny na rynku mramorovévydal, počet vy konal.
3. 1014.
/(uilta ses/ip. č. 47S J. 121. (Do
rady zpráva o hokyně po ulicech, kašnu na rynku a nedostatek písku.) Slovutné a mnohovt.áctné poctivosti V. Mti
pane purglcmistl:e a páni radní milí! NikterakZ V. Mtem
I' známost uvésti pominouti jsme nemohli, kterak 8C _ .
Dále také spatřivše veliki nedostatek ph kašně mramorové v rynku proti domu radnímu pro všelijaké pohodlí
a ochranu města pl:ed ohněm nenadálým, kteréhož milostivý Pán Bllh uchovej, vyzdvizené shledali jsme to
I' skutku, jak veliké opravy potřebuje, že by dále sláti
ani mnoho vody I' sebc bráti nemohla, mlynál:e pl'íscžného nad mostem Pražsk);m spolu.s kameníkem povolavše,
takové zprávy od nich jsme dosáhli: Pokudž kašna menší,
do kteréž voda z stojanu vypadá a na níž nejvíce záleM,
ve dně všecka kamenem zehrovickým vyfutrována i po
stranách, kde co sešlého mramoru, vyevikována nebude,
že na velikém nebezpečenství zustává, anobrl. i kašna
velká nemálo Opl' vy a vycvikování pro tracení vody do
sklepu pod ni, kteriž nyní plný se spatl'uje a tudí" prístupu k lrubicím dolejším brání, potl:ebuje. Jak o tom
z uvázení V. Mti poruciti nlcítc, nal'ízení od V.lvIti occk,jváme.

r.

Pranýř.

Viz zprávy ph radnici výše uvedené a události na
náměstí, které hned následujf.

Události na náměstí.

1. 109!.
Lc/op. KOSilI/IV V Pramellech sv.. II.
s/I'. 127. Nusquam enilllmelius ditaberis nec amplius magnificaberis, quam in suburbio Pragensi et vi co vVissegradensi.
lbi Judaei auro et argento plenissimi, lbi ex omni gentc
negociatores ditissimi, ibi monetarii opulentissimi, ibi
forum, in quo preda habundans superhabundal luis militibu,.
2. 1130, 21. června. Le/op. IItltic1ta SdzavskéllO
v Pralllenech sv. II. sll'. 257. XI. Kal. Julii Sobezlaus,
dux Boemorum, insidiatores vite sue quosdam decollavit
in foro Pragensi publice, quosdam pedibus ac manibus ac
Lclopisy Hradíš/sllO-0pa/oIinguis et visu privavit. vické lam/éž str. 394: Qua perniciosa eoniuracione patefacta tam ipse Mlrozlaus quam sui fautores - interierunt.
Krivozud quoque et \Vaecmil et Albrecht, super eadem
coniuracione accusati el ardenti ferro probati divinoque
indicio dampnati, in Pragensi foro miserabiliter sunt de
collati.

3. 1220.
gesta I. č. 620:

Kašna.

udměsli.

Listilla podvržeud

II

Erbwa, Re-

Et marsalcus nos tel' [regis] iunior in
foro Pragensi, vel alia" racione beneficii sui paupcres
Brevnoviensis ecelcsie res suas vendentes, in nu110 audeat
molestare.

4. 1257, 1. října. LuPdč. A. d. 1257 eOl;summatum
est opus imaginum quarundam lapidearum, quae ercctae sunt
in foro civitatis Pragensis ob recordacionem et memoriam
perpetuam vVeneeslai, regis Boeniiae.
5. 1301, 9. srpna. RullOp. Č. 993 .f. 9. - ductus
aque fluentis, qui vulgariter aytuch dicitur, a statua in
medio foro sita, in qua homines maleficientes puniri pro
suis excessibus consveverunl, pel' institas usque ad aciem
inferiorem domus Franconis sartoris. _
6. 1310.
Petra Žitavského krollika Zbras/avskd v Pramenech sv. IV. sll'. 168. Frater Hermannus, magister curie in Praga, cum alio monacho Aule
Regie ablata queritans mestus ivit per [orum Pragense.
Hos cum Heinricus de Huffenstein, marschalcus Chorinthiani, vidisset et acl se vocasset, ipsis stomachanti voce
talia dixit: Vos monachi stale et audite me! Vos estis
regis inimici publiei et nobis contrarii, credite mi chi,
quia vindicabo me de vobis etc.
7. 1311, 7. února. Petra Žitavského l/rollika Zbraslavskd v Prallleuec!t sv. IV. str. 177. Cum rex (Johannes) coronacionis suscepisset beneficium, de castro
Pragensi rex cum regina CUlU magna descendunt gloria.
Turba enim, quc precedcbat et sequebatur, erat innumerabilis, indula vestibus preciosis; capitibus autem novi
regis et regine electis dextrariis insidencium erectum
quatuor epistilíis velum quasi eelum rulilans imminebat;
ipsos quoque per civitatis utriusque medium usque ad
ecclesiam b. Jacobi fratrum Minorum, canens in tubis,
eylharis <;t organis, tympanis et choris et in omni genere
musice letabunda coneio dedueebat.

8. 1311, 6. prosince. Rl/kop Č. 993 f. 64. In no,
mine domini amen, Cum ea, que tiunt in tempore, labantur

Na IIdměslí.

cum tcmpore, expedit, ut, que aguntur, in scripta publica redigantur. Hinc est, quod nos vVolftinus iudex et
Heinricus dictus de Lapide, Matheus et Conradus de
Egra, J ohanncs Wolflini, Fridericus de Galii" Albertus
filitls quondam Alberti, Hilprandus CzwiAinger, Conradus
de Neunburga, Rudgerus dictus Pauwer, Merklínus Pibraner et J acobus dictus Sleehenchof. . iurati et cives
civitatis Pragensis . . notum facimus univcrsis presentes
litleras inspecturis cl eciam audituris, quod cum serenissimus princeps, dominus nos tel', dominus Johannes, Boemie
cl Polonie inelytus rex ac Lucemburgensis comes, post
introitum eivitatis Pragensis primum publico iudicio ante
dOIllUIII 01)'111 S)'II/ollis Stllkconis in ipsa civitate nostra
presentibus reverend o in Christo patre et domino, domino
Petro, Maguntino archiepiscopol ct illustri comite domino
Rertholdo de Hennenberch nec nOIl nobilibus viris dominis Heynrico de Lipa, camerario regni Boemie, Alberto
von Hohenloh, Dithelmo et Walthero de Castello, Johanne
de vVarchenberch et nobis ac aliis quam plurimis fidedignis et honeslis viris eidem iudicio assidentibus presedisset, mote et proposite fuerunt multiplices querimonie
de hiis, qui marchionem Misnensem cum sua potenti comitivu Pragensem civitalem sub tempore illustris principi"
dOlnini Heynrici, ducis Karinthie, immiserant in grande
et grave eivitatis nostre predicte dispendium, preiudicium
et gravamen. Quo ex faclo prefatus dominus noster rex
matura deliberacione cum suis fidelíbus et nobiscUln premissa sentenciando pronuncciavit et pronuncciundo sentencia vit, ut omnia privilegia, instrument a et littere, que
regnante predicto principe, domino Hexnrico, duce Karinthie, in Boemia confecte, scripte et sigilIis quibuscunque sigiIlate seu roborate fuerunt, casse, irrite ct vane
esse debeant de cetero et nuIIius vigoris penÍ\us seu valori8. Testes huius rei sunt prudentes et discreti viri:
Wolframus, filius olym Meinhardi, Nicolaus Geunahe[r], Johannes de Gallis, Sypoto de "Venesehau, Meynhardus
Rokczaner, Albertus Stukho, Nicolaus Hiltprundi, PiIIungus de novo foro, Heynricus Negel, Fridlinus Payer,
U1ricus Cznoimer, Wolframus de Strasbllrch ceterique
homines fide digni, cives civilatis Pragensis. In cuiils protcstacionis memoriam firmiorem presentes Iitteras ex certa
sciencia nostra scribi et sigiIlo civitatis nostre feeimus
cOI1signari. Actum et datum Prage anno domini miIlesimo
trecentesimo undecimo, VIII yd us Deeembris.

9. 1321.
Petra Žitavského krollika Zbraslavslid v Pralllenech sv. IV. str. 2S7. Anno d. l\ICCCXXI
Johanncs, rex Boemie, de comicia sua Lucelburgtnsi reversus Pragam in octava Purificacionis b. Virg. est ingressus, qui elapsis diebus qnindecim torneamentum, ad
quod plurimos nobiles vocaverat, in foro Pragensi habuit,
in quo de dextrario graviter cecidit, in lutoque maximo
diucius volutatus, equorumque pedibus immaniter conculcatus tandemque quasi semivivus scenolentis armis et
vestibus totaliter deformatus de multitudine fueral vix
extractus. Ad hoc miserabile speclaculum aliqui feeerunt
plallctum, aliqui vel'O plausum. Per hanc sinistram sorlem
suscepit rex dolorem in cOl'pore, sed non mortem.
10. 1371, 22. července. Lupdč. Joannes, comes Lucemburgensis et Lyniae, cognominatus Gallus, quod in
Gallia esset educatus, Karoli IV. imp, ex vVenceslao fratre
nepos, archiepiscopus Moguntinus numero 69. ct elector,
in medio urbis Pragensis foro ipsi Carolo IV. iUl'amentum
fidelitatis praestitit feudumque sumsit.
11. 1392, 5. prosince. Hdjek f. 356. U vigilií SI'.
Mikultí,še i na druhý den povodCl'i byla veliká po vší
zemi Ceské a zvláště u Prahy, lakže se lidé po 1')'111/11
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Staroll/čs/sllém na loděch vozili. Do sklepuv podzemních
mnoho vody nateklo, odkudž i domum na gruntech nemalá
~koda se stala.

12. 1409,3. zál'í. /(rollilla Českd Li}skd II HOJ7era
Scrip/ores Sll. I, s/I'. 11. Feria tercia post festum s.
Egidii pulsabatur Call1pi/Ua maglla i/l pretorio Prugensi
trina vice, primo hora XVII, secundo hora XX el tercio
hora XXIV. Et eadem hora incensi slmt ignes bene sexingenti (sic) fere coram qualibet domo. Et magister civium
Petrus Habhardi de albo leone eum aliis consulibns equitabant CUtu tubicenis hinc inde in civitate, usque ad quartam horam noctis et gratulabantur multum de reintegracione ac ullione ecclesie.

13. 1410, 25. dubna. ]{rollilw Českd Lipskd 1/ Hoj7era Scriptores sv. I, str. Jl. Quidam Polonus, lluncius,
portitor litterarum, maledixit \Vickleff cum suis fautoribus,
qui ob hoc feria sexta in clie s. Marci ev. fuit flagellatus
prope medii/slili/lm in Mai. Civ. Prag.

14. 1412, 11. července. Stah letop. čeští. RyJ sem
ph tom, když bylo v ten pondělí a v hodinu, jako třetí
na den, a již se bylo proneslo, že jsú ti třie [protivíce
se prodávání odpustkuv] zjimáni pro odpustky. I mistra
Husi to bylo došlo. I šel mistr Hus s jinými mnohými
mistry a studenty na ratlníz, prose pánóv konše1óy, aby
jeho před se pustili, že by chtěl rád S nimi promluviti.
A tak se stalo, že s několika mistry pustili jeho před se;
jiní všickni mistE stáli před rathúzem s svými studenty,
jichžto mohlo b)~ti na clva tisíce. V tom mistr Hus mluvil
s konšely, prose jich, aby těm třem nic nečinili pro ty
odpustky a pravě, že on jest toho póvod, aby těm oclpustkóm bylo odpieráno a měli-Ii by jim co proto učiniti,
aby jemu prvé učinili, že on jest toho pn'nie pi'íčina.
Konšelé potázavše se, odpověděli jemu a jiným mistróm,
kteříž s nim byli, že jim nic nemá se proto státi, aby
šli s svými domóv a aby se rozešli na svá obydlé. A tak
mistr Hus maje za to, ze jim nic nebude, šel s dobní
mysli s svými se všemi do Betléma a jiní na svá obydlé,
jeho doprovodivše.
Ale lid vešken obecný očekáváše na rynku, co z toho
bude učiněno, a hlediece jaký konec ta věc vezme. Nebo
ráno kázali byli biřicóm volati, aby všichni chudí i bohatí
byli na rynku, té pak chvíle opěl kázali zpět volati, aby
všichni z rynku se rozešli na své obydlé. A kdyz se lidé
najvíce rozešli, tehdy konšelé rozkázali právu a mistru,
aby je vyvedúee i stínali. A šli mnozí oděnci z 1'atl1\1zu
(a vše byli Němci konšelé té chvíle i také oděnce všecko
Němce zpósobiIi a jinich bylo obyvatelóv tu mnoho
Němcóv), a obklíčivše ty jisté i kázali je stínati u veliké
teskni těch oděncóv. A nedovedli jich na miesto popravné,
než proti doniu Celného (kdež nyní jest vytesán a nama10l'án jednorožec), tu je stínali. A ihned jedna nábožná
žena vrhla tři prostěradla bílá, aby ta těla jimi pi'ikryta
byla. TlldieZ potieže mistr Jičín s velmi velikým zástupem
mistróv, bakalál:óv, studentóv a s jiným lidem obecným
a beze všie brani, ale pokojně. A vzemše la těla i nesli
je clo Betlema - . Té chvíle, když je chtěli stínati, biřic
volal: »Kdo by se téhož dopustil, že by se jemu mělo
též státi,; ihned bylo na tom mi es tě odpierano, prvé neZ
mistr Jičín pl'išel, ze se jim křivda děje a že jSlí hotovi
proto též POdStlípiti. A kterakžkoli něktel'í byli proto
zjimáni, však jim již nic nesměli učiniti, vidlíee veliký
rozbroj a reptánie v obecném lidu pro ty stínané; neZ
ponechavše jich pl:es noc v šatlavě, nazajtří jim kázali
bificové jíti pl'ed pány, a praviece, že by je volali.
A když z šatlavy vyšli, zavřevše šatlavu a I'atlníz, i kázali
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jim d?m6v jíti, a kdož nechtěli, ale bici je odhrozili
ab! pred rathúzem nestáli. A jiného mnoho dálo se tJ:
dm; a na každý den volali, aby se pl'ed rathtÍz nescházeli
ale cím dece volali, tím viece se scházeli. Pak:i je kd;
rozehnali, po malé chvfli opět se sešli a o těch věcech
které sú se dály těch dn6v, spolu rozmltívali.
'

~5.
1fe/ISIS, U

A~! r. 1416. Cltro/ticOJl Procopii, Ilofarii PmHó.(lera, Scri~fol:es sv. 1. str. 76. Eo tempore

post co.mbustl?nem .maglstn Johannis Hus, quia dominus
de PrZlmda Immamter pauperes villanos trucidavit _
capti ~unt. - .clientes el fu:e.s - .captivati et Pragam
adduclI, qUl ~er~a II. post Reml1l1SCere lil patibulo Pragensi
sunt su~pensl? lIlter quos erant tres fratres germani ad
suspendIUm slmul ducti ligati alios precedenles duo simul
et unus p~.eter cum aliis f~~ibus XXII~ suspensi et qnatuor.
Actum fena II. post domlOlCam Renllniscere a. 1416.

" H~. 1418. Staří letop. čeští. L. 1418 a málo
pred tlem. pan Plavenský rytier zaee válku s králem Václavemy' a Jev se pomahati
Tistovi z Přimdv
- PIa',ens k'y
'
J •
ro.zumeJe, ze by málo na králi vyválel, dá se králi na
?,ulost a král, ačkoli jemu hrdlu nic neučinil, však
Jeh? dal Staroměstským do vazby na rathlíz; i byl u vě
zellle tak dltlho, až král Václav i umřel. - 1419. Ty dni
pán z Plavna; kterýž z dávn~ seděl u vězení, jest propuštěn z rathuzu z toho "ězellle .-. takž jim nic nezdržel
-" ale byl proti té straně. A proto koníhev jeho viec~
?,ez dvě létě Ila pranéN v Stal'. M. Pr. visela. A podié
Jeho kortÍhve visela koníhev pana Jana ~Městeckého.
17. 1419, 17. srpna. De ong-iue TaboritartllJ/. Ad
~a?,datum .J0h~nnis brasiatoris dicti Bradaty, tunc magistri
ClvlU.m Mal. CIV .. Prag., - prior 'Carthusiensium cum suis
omlllbus monacllls,. conversis ac noviciis captivati et circa
horam XXIV duclI ad pretorium in nIai. Civitate. ibidem
per totam noc tem laycali custodie mancipati.
.18 .. 1420, 7. února. Vavřillce z Bhzové krollika
Husltska v Prallleueclt sv. V. str. 367. Die VII Mai d.
de. castro [Prag.] ad manus regis Hungarie
Cz enko - condescendlt. Pro quo valde turbatus et deieetus est
totus ~opulus. - Et statim banderium suum seu vexillllm
qU?d lil luyri pretarii fuerat extensum in terram est
delectum et.in me.diastino perforatum, tam~uam foret sine
fide, . extendl tur, Plleolo ad instar eius gaUee depicto et
sub IpS~ vexillo supposito. (V českém textu: A hned korou~ev Jeho, kteráž. na věZi z rathouzu byla zavěšena, na
zemI s~rl:še a popálivše Ila pml1éN, jako by byl bez víry,
roztáhli Json.) Str. 379. Et tunc communi consensu
-:- el~cle sunt .certe persone, qne deligenter investigarent,
SI. qUl Pragensl.~m nondum sub utraque specie _ comll1UllIcarunt - . Hu ergo sic electi quasi cottidie ill prdorio
conse~entes evoc~ba~t cunctos ipsis denunciatos et suspectos
et qUlC~?que ex ~pSIS nondum communicantes sunt comperlI? 11l~ sub vexl!,lo seu bannerio d. Czenkonis, quod i/t
lIIedl.a~tlllo (kterázto na pralléH visela) fuerat extensum,
de Clvltate - educebantur.
.19 .. 1420, 27. září. VavNl/ce z Bhzové kronika
Husltska. v Pramenech sv. V. str. 432. Feria VI. ante
~enceslal ~e castro Pragensi de pixide magna unum
vlrum et qumque mulieres uno ictu interfecerunt in circul o Antique. Civitatis, de qUQl'um numero fuit una mnlier
preg;'1ans, CUlUS puer de matrice evolutus adhuc vivus fuit
baplIsatus.

.20. , 1421, 26. března. Va·vNllce.z Bhzové krollika
l!/lsltska v Pramemc!t sv. V. str. 477. Feria VI. pro-

xlma. po~t ~asc.a Antoch, presbitel' Thaboritarum vesanus,
predICavlt lil Clrculo Pragensi de duobus cornubus bestie
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asserel~s, quod unum ex hiis cornubus sunt consules Allti-

~ue ~IV. et aliud magistri Pragenses, qui hiis corlllibus
I~pedlunt. san?t~m veritatem, non permitlentes sine ornatis
~'ve 'pla~tJs dIVl1~um. pel'a~ere officium, sed volunt, quod
I~ omatls presblten officlent, quod est expressa hercsis,
SICut scrofa volat. Hortatusest igilur fratres suos, ut in
Praga non maneant, nec Pragensibus sint coadiutol'es.
21. 1421, 21. května. Vavhllce z B1'ezové kronika
Ht/::itsliáv Pra/llellcch sv. V. str. 482. Die XXI. [Maii]
caplta1}eus autem civitatis [f aromirz] de Czrwenohorsky
[Jan Cerv.enohorský z Náchoda] ibidem captus et Pragall1
adductus 111 preforio captivitate est inclusus - Et ibidem
!n campis - presbiter Johannes - conclusit concordiam
mte:' d. Czenkonem Pragenscmque communitatem _.
Vexlll~m sUUln, quod fuerat mediastino inpositulll est
depo~.ltum.
. Chronicon veteris collegiati Pra~ellsis
u Hoflera Scnptores 1. str. 84. Dominum Hinconem
Czrwenohorsky captivum Pragam duxerunt et in prelorium
posuerunt.

~2. 1~22.
. Chrol/ieoll veleris colleg-iali lPraIfel/s/s 1/. Hójlera . Scnptores J. str. 85. In civitate (Broda
Theutolllcahs) eClam quidam famosus et strennus valele
miles, qui fuit capitaneus, Polonus dictus Zawissie Czerny
?aptns e~t et captivus CUlU quodam milite, Mrwicze dicto;
m prctorlUm Pragense ad Czerwenohorsky deportatus.
. 23. 142~, 9. února. StaN letop. češlí. Pro ukroce1l1e a stave1l1c mnohých řeCí, jenž bicše o smrti slavné
p~~ěti kněze Jana kazatele obce Pražské, já, jenž jsem
pn tom byl na ratlníze Stal'. .M. Pr., jenž sem viděl a
slyšel, ,kter~~c sú se k němu měli lstivě a ochotně jeho
pok:'ytJ nepnetelé a kterak jest on jim zase upřimě odpO~I~dal, ne~ěda. o jich lstivém a jidášském o jeho krve
vyh.tl skonáme, "lIemto napsáním vyznávám všem, kterak
se Jest dálo a Jmák nic. Najprvé kterak v drulní neděli
v postě po obědním kázání přišli dl'a konšelé J' eden novomes tJ'
s cy a :Iru I'
ly starom;st~ký, hledajíce kněze Jana, aby
šel.,na rathuz Stawm., ze Jeho páni o piJné věci potl'ebUJ!. A ~.enalezše, jeho doma, šli prec. Potom několik
po~luov pnšlo a vzd)' doma nebyl nalezen. Pak jako po
?VyU hodmú opět posel přišel, tn jest ho nalezl doma
I rekl k němu: Kněze Jene, pánie sú vzkázali aby již
dn~s ~~" rathtlz nechodil, neb stí jiz páni doiuo sešli,
nez v ]ltI:e po ~afllém kázaní rač pl'ijíti. Tedy jsa nazajtřie
po kázáme, pOjem mne s sebtí i šel a na cestě než sva
došla k ,:at}~úz~! potl:ala s!ne .dva konšely, ani poň j dlí,
aby po~plesll, z~ ~ál1l ho .cak~Jí. A když jsme pl'išli, já
chtěl pred světmcl zuostalI a Jeden z těch dvú konšeluov
vece:" ln~ěze fe.ne I?ojmi tohoto s sebú. A když sme vešli
?O syet~l~e, .všICkm sú "proti němu povstali a velmi ochotně
Jeh~ prn:ltah., A kdyz ~eell m~zi ~imi v lavicech, led)'
Peh,. Vězecky vece: nuze !luly kneze Jenc, radiž mlm
? ~YJezdu ,,~o pole, kam bude najlépe jeti, do Moravy-li
~~l: k br~tnm Táborským, jenž toho velmi žádají na nás,
CI~1 Kraslkuom retunk dáti. Tehdy kněz Jan vece: zdá
ml se, abyšte obeslali bratl'i Táborské, ať se sberú s obci
Klatovsktí, Sušickú, Domažlickú, Pieseckú a m)' obtečeme
~~Irádek a. tul nám věrní odsnd potáhmí. A odtud pošlem
]lezd?é a hdu něco pěšieho, af s Táborslní obcí a s jinými
Kr~~~kuov retují. A Věžecký Petr s purkmistrem, oba
~me]lce se, vecesta: rovně si se kněze Jene s námi
umysl~m srovnal. Tehdy purkmistr vece poslu: chutně jdi
po haJtman~ ~o pa,'la Haška,,, ať ihned rácí přijíti, neboť
Je~t toho Pllne. potreb)'. A Jmé posly rozeslal po purkmistra a konšely Nov. M. a tomu poslu, kterýž jest šel
po pana. Haška vece: pověz pánu, žeť již kněz Jan pl'išel
ať posplcšf. 1\>: po malé chvíli pl'ijide hajtman a VěžeckÝ
Y
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Pell' vece: pane hajtmane, toť se jest kněz Jan rovně
s námi úmyslem srŮ\'nal o pole. A po malé chvíli vece
purkmistr Starom.: již-li stí přišli ti' všickni, po kteréž
sme lístky rozeslali? a posel vece, že již. A on jich kázal
zavolati. A když přijedechu, vece jim purkmistr Starom.:
a kde Jeroným Šrol a Jíra rukavičník? Tu počne se Imě. vati a káza poslovi tu po ně jíti. I kázal jim ven vystúpiti,
až by i ta dva pÍ'išla. A když vyslúpiechu, vece purkmistr
Starom.: milý kněze Jene, tebeť jsú poslušni, přičiň se
k tomu, abychom je smiel'ili než na pole vyjedem. Tehdy
kněz Jan, vyňal' deštičky i poče mluviti a l'ka: chcete-li
obec sjednati, toto máte zachovati: nebeřte domuov, vinic
i jiných věcí, což jest komu veliká obec dala, a sluzebníkuov zkušených, P. Bohu i obci věrných, tak hanebně
nelucte od sebe a zvláště Bzdinky i jiných, neb nikoli
nesjednáte, než k větším kyselostem zbúříte. A vzhled na
Haška vece jemu: Pane Hašku, kdyby ty co dobrého
této obci učinil ft ji věrně něčím posloužil a oni tě potom
ncpoctivě od sebe jako nevěrného odstrčili, bylo-lif by
to líbo? A on vece: ne, jistě nebylo. A kněz Jan řekl:
nepřej tež jiným. Tehdy purkmistr StarOm. poče mluviti
řka: neclnnež toho, kně"e Jene, stand se podle rady tvé.
a když to pověděl, kázal pozvoniti, a posel vkročí do
světnice a purkmistr vece jemu: milý, již-li jstt tu všichni
s lístky? A on řekl: ještě nenie Jeronýma Srole a Jíry
rukavičníka.
I káza poslu, aby jim kázal vjíti, kteříž jsú
přišli. A když přijidechu, pan Hašek vstal' jide ven. I vece
k nim purkmistr Starom.: nuže pro milý Buoh, pusttež
všecky kyselosti z srdcí, abychme vás mohli smířiti a
zvláště kteří ste byli ondy zjímáni.
Petl'ík Rezek vece:
páni, já proc sem ondy u vězení byl, jistěť to pravím, a
dáliť mi to P. Buoh, chciť na tom umříti, žeť s těmi zrádnými pány a s jinými protivníky nechci se zapisovati,
dokavade neuzl'ím ani skutečně plní zákon boží. I jedné
lu řec dokona, velmi po malé chvíli, rychtál' s biřicem
vskočil' do světnice zkl'iče: stuojte, zjímáni jste. I poče
bil'ické pacholky palcátem bíti, aby je chutně svláčeli a
vázali. I přisttípivše dva zdvižechu kněze Jana a on kynul'
rukú i vcce: ponechtež mnc, jiže vám dobře rozumím.
A když jej pustiechu, šed ke dveřuom, jimiž vstupují do
světnice, v kteréžto obec bývá, i klece u lavice sepnul'
ruce a tu clDbrd chvíli poklecev, vstav jide mezi ně do
lavic i poče s ními něco šeptati a purkmistr Starom.
vece: jižť kněze Jene jinák býti nelze. Tedy kněz Jan
vece: pro Buoh rozmyslete se o to, nic by o mú smrl
nebylo, ale sámť neumru, vizte ještě, co z toho přijde;
jáz bych byl dávno netbal, coť by tu duši ze mne vypudilo, né, jakéžť sem měl bydlo mezi vámi! A pověděv to
i vece: prosímť vás, odpusťte mi k knězi jíti. I přišed ke
mně za stuol ke dvel'uom, P Bohu se vinen dal přede
mmí z hříchu ov a to mi řekl: muoj bratře, jižť já odtuďto
nikoli nevyjdu, než mám za to, žeť tobč nic neučiní. Milí
bratře, pomuožliť P. Buoh, prosiž tam kněží, ať s obcí,
nebožátky chudými, až do té krvé vylití věrně pmcují a
zraditi se nedadí. A o kniehách učiniv rozkázánie, dav
mi ruku vece: nuž milý bratře, Buoh tě žehnaj a prosím
tebe, ~í~n. snažněj~ popros P. Boha za mne. A šed ode
mne ZCIIllV ruce I sklopiv hlavu počal po světnici chodili a biřicové v ty časy jiné vázachu. A Petřík Rezek
uzřel' an kněz Jan tak chodí a vida ani ho ani drží, ani
svláčí, mně, by mu nic nechtěli učiniti, i vece: milý
kněze Jene, phmluv se, ať z loho něco horšího nevyjde.
A on vece, toť se pl'imltívám, milý bratře, buď nám žel
hl'íchuov, zemníce i puojdem spolu ku P. Bohu. A kynul'
rulní i vece: mníš ty, bychť já odsud vyšel? ncvyjdeť již
Jan odsud. I poče opět choditi, jako by CO myslil po

světnici chodě.
přišed ke mně,

A jiní bratři, kteří sú s ním stínáni, každý
P. Bohu se vinen dal z hříchuov. A tu
sem jich tázal každého zvláště řka: milý bratře, jižť vám
o životy jde. Jakož sou se mnozí o vás domnievali, že byste
něco pochybovali o těle a O krvi P. Jež. Krista. A oni mi
odpověděli. řkúce: nic milý bratře a my dnes přijímali
tělo a krel' svého milého P. Jež. Krista a tím bohdá
veseleji zemřem. A když je připraviechu k své vuoH
i řekli sú: podiž s ními kněze Jene. I on ihned neřekl
slova i šel před ními napřed ze světnice, sepnuv ruce
i řekl: otče nebeský, děkujiť, žes mi dal od svých trpěti.
Pak dále praví, ktož stl tu byli, kterak se jest pokorně
měl a beze všeho strachu pod mee hlavy naklonil. A kat
nám pravil, že klekl a sepnul' ruce a kat jemu řekl: milý
kněze Jene, dáš ruce, ať svieží, nebť nemohl bych tak nic
uciniti. A tak svázal' jemu ruce opak i sťal mu hlavu i jeho
bratl'ím. A to léta od narozenie syna Božieho 1422 v pondělí den s\'. Crhy a Strachoty.
Polom po malé chvíli zvěděvše to Novoměstští zvonili k šturmu u ]'datky Sněžné a obce něco chudé sběhše
se nemajíce k zprávě zna1Ilenitějšího než Vítka od čer
vených zvonuov, i běželi do Starého M. k rathúzu. A tu
chvíli konšelé utekli z rathúzu někudy z zadu. A tu při
běhše nalezli Haška, z kurvy syna toho zrádného, an
jezdí krotě lid a praví, že knězi Janovi nic nenie. A obecní
mnozí zvolali řletíce: není-liť jemu nic, kaž nám jeho ukázati. A vidúce an plete i zkřikli naň druzí: haha, zrádný
nevěrný pane i s jinými zlosiny, zamordovali ste nám
kazatele našeho milého. A on s svými obrátil' koně nuž
se pryč a oni po něm. A zatím zastaví žoldnél'uov něco
s samostřely na několik o set v Železné ulici. A když se
obec proti nim zbtíří, ihned se rozpršiechu a utiekáchu,
druh druha porážeje. A na rathtÍze ti, kterýmiž byl rathúz
osazen, jali se také k šturmu zvoniti. A obec přiběhše,
jedni počéchu vrata rathúská sekati, plechy odlupujíce,
a druzí okny a střechami tam se dobývati a dobyvše se
tam zjímali stí ty některé, jinými ratlníz osadivše. A pak
brzo některaký bratr nalezl hlavu kněze Janovu i vyběhl
s ní z rathúzu a vběhl s ní na hromadu hnojovú. I jal
se ji lidu ukazovati. A uzřevše lidé hlavu kněze Janovu,
v taki křik a v taký pláč a v taký hřmot a v taletí žalost
dali se, ježto já nevím, by který člověk uměl to právě
vypraviti. Potom také dosáhl ji nějaký robenec i běžal
s ní pryč přes ulice s některaletí velmi divmí chtivostí.
A potkav jeho kněz Jan, farář z Březnice, chtěl mu ji
\'Zieti a on s velikým pláčem a křikem nechtěl mu ji
z ruky pustiti, až mu ji vždy vydřel. I vzem ji chodil po
ulicech.
Staří letop. čeští. Téhož léta v pondělí po té
neděli Reminiseere v puostě, stať jest kněz Jan, mnich
zákona Premonstratského z Želeva, kazatel od matky
Božie Sněžné, a s ním jiných člověkuov dvanácte v Staroměstském rathúze u studnice a rathúz byl dobře zavřien.
J ehožto hlavu kněz Gaudenius nosil na míse po Praze
poptízeje lidu ku pomstě. A ihned Novoměstští s svú braní
szvonivše se k šturmu, obořili se valem do Starého M.
a zastavili se v Železné ulici, volajíce aby jim kněze Tana
vrátili. Pan Hašek byl té chvíle hajtmaneVl v Starém M.
s svými pozastavil se proti Zelezné ulici na
- ten rynku a srozuměl', že tu nic nezištie, skryl se jest v Praze.
Pak jeden chudý pacholek vstúpiv s palicí na pušku Jaromířku, jenž tu před ratlnízem stáše, i volal hlasem velikým
a řka: Sem chudino! sem sem! tak že se k němu zběhnú
mnozí. A Novoměstštf vidlíce, že odporu nemají, vyskočí
na rynk a vyteplÍ rathtíz i naleznú ·tam stínané. I zvolají
velikými a hroznými hlasy na vrahy - a mistry, kteřťž
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neulekli, ty zjimali a vsázeli na ratlniz. - V neděli potom
svolána jest všecka obec Staroměstská. A tu jstí se radili,
co mají těm mistntom ttčiniti, kteréž sú u "čzení svém
měli. Takž se o 10 smluvili neuměli velmi dlúho až na
tom zuostali, aby jl' zavezli do Hradce.
24. 1422, 17. května. StaN letop. cdU. Potom
v neděli před Božím Vsttípením - kněz Sigmund, lmieže
Litevské, přijel do Prahy. - Porozuměv nějaké neoeholnosti od Starom. konšeluov i kněží, po obědě jel na
Nové Město. A tu - ujemše pod ním kuoň za uzdu,
vedli jej slavně do Starého M. na rathúz. Vidtice to konšelé, že se velmi obec btíří, ihned kniežeti pečeť a klíče
položili, aby konšely nové zdělal; jakoz se i stalo. Nazajtřie sejde se všecka obec na rathúz a tu nové konšely
zdělá.
.

25. 1422, 1. Njna. StaN letop. češ/i. V středu na
sv. Michala pan Bohuslav z Švamberka "Janek Bzdinka,
hajtmané Táborští, s Tábory pokusili se o Prahu a to
tiemto obyčejem - . Kdyz přijeli do Prahy polozili se na
A nazajtřie přišli starší na rathúz do
Novém .i\Iěstě Starého M. prosiece, aby jim byla obec veliká svolána.
- I šli do Starého liL A prošli vešken rynk a žádný se
k nim nepHmiesi! až i prošli Dlúhú střídti. I šli po pří
kopě až k Matce Bozie Sněžné a odtad nabravše larasuov
i šli opět do Stal'. liL Mezi tiem Staroměstští také pod
svtí koníhev se sebrali i táhli proti nim. -- Brzo potom
konšelé v jeden svátck kázali se vší obci sjíti. A když
bylo po obědě, obec sešla se na rynk. I kázali konšelé
bil'ici volati, aby všichni šli na ratlníz. Obec zkřiče velikými hlasy: nechcem, nechcem! A v tom něktcří z obce
běževše k šatlavě i vytepú ji a vězně Táborské vypustí
i ty, kteřfž byli z Křivoklátu. Uslyšev tu búři kněz Sigmund káza svým hotovu rychle býti na koních i vyjede
nu rynk a poče se ptáti, kteří jstí to, jeZlo šatlavu vybili.
Takž počechu je jimati a v šatlavu vsázeti A když již bylo
k večeru, kaza kněz Sigmund konšeluom po kata poslati
i kaza je po jednom z šatlavy voditi. A kdyz jich již pět
sfato bylo, prosili jeho, aby již přestal toho stínánie.
A pan Vilém Kostka s svú čeledí jeda pryč vece: Nekatujž se s nimi, dokudž chceš. A ihned přesta toho stinánie.
26. 1426, II. března. RltllOp. Č. 2099 ;: 174. Feria
secunda post Letare magistri civium et domini consules
Maloris et Nove Civitatum Pragensium officium cOnsulatus
resignaveťunt serenissimo princip i et domino, domino Si gismundo, duci Lithwanie, nec nOn domino et gubernatori
nostro gracioso et favorabili, ad manus eidem sigi11a dictarum
civitatum in signum iusle et vere resignacionis dantes et
tribuentes ill pre/orio Maioris Civ. coram magna COm)llUnitate. Quibus predictus princeps cmam predicta communitate dictarum civitatum gracianlln acciones de regimine
et gubernacione fideli, bono, iusto, laudabili ac honesto
immensas reddidil de nullo eosdem inc)llpando neque in
posterum de facto aliquo dictum officium attingellle posse
inculpari. Promittendo prefatis dominis temporibus afľuturis
oiuni favore cl clemellcia laborem eorum refundere.
I~id.cmque p~'etacta communitas dicto domino duci pro
dlOtlS consuhbus multas et magnas gracianlll1 acciones
redidit ct retulit exorantes el retentes eundem, guatenus
ipsos a qualibet impeticione predictum officium attingente
per guamcungue personam facla protcgat favorabili clemencia
pariter et defendal. Qui dicte communitati et eonsulibus
promisit se velle adimplere. Aclum, ut supra, a. XXVI.
27. 1427, 6. září. Kronika Barto.~ka z Drahollic
v Pra1l/eneclt sv. V. str. 591. Sabbato ante Nativ. b. Marie
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V. d. Hinco de Kolstain - et alii - Pl'agam- ad Maiorem
civitatem ad plateam sive circulum venerunt et clamantes
heslo »pax sancta« expectabant a civibus adherenciam et
iuvamen, qui ipsis nichi! inverunt, sed portis et cathenis
reclusis ipsos hostiliter sagittaverunt et percusserunt ex
omnibus parlibus. Ipsi vero videntes tradimentum evidens
ad cathcnas venientes cum gladiis ct cultellis aliquot
cathenas effregerunt, circa quam effracionem nonulli ipsorum sunt interfecti et d. Hinko ad quandam domum
dictam ad Elefantes fugit et ibi de domo est proiect\\s et
interfectus, alii vel'o - ad Novam Civ. pervcllerunt.
28. 1427, 6. zál'í. StaN letop. čeští. Téhož léta v sobotu pl'ed Narozením Matky B. pan Hynek z Walštýna
vskočili sú do města Pražského.
- a pan Smil'ický A obec Staroměstská je všecky zjimali - . A mistr
Rokycana byl se oblekl v komži, proto aby jej znali,
nebo stáli lidé zlí na rynku na Starém Městě dvěma
řadama s kordy vytrženými čekajíce, koho by tudy vedli,
aby zabili. Ale on Rokycan komU l1a hlavu pl'ihýval
ty vězně a tak je vodil do šatlavy. Znamenitější pak
vězně na rat1níz vodili. Tu pan Hynek Kolštejnský v domu
u slona nalezen jest a zabit od Makovce lotra a svržen
oknem dolúv u zadních vrat. A pan Hynek byl uprosil
toho Makovce od šibenice u Staroměstských; a potom
byl zabitý vyvlečen pod pranél'. Ale Smil'ický s jinými
mnohými panošiemi jat jest a dán do vězenie na ratlníz,
ale potom jest z vězenie ušel skrze pomoc jedne dievky.
29. 1428, 6. bl'ezna. StaH letop. čeští. L. b. 1428
v sobotu před neděli Oculi stať jest Makovec pod pranéřem v Starém l\L pro své zlé činy.

30. 1432, 25. ledna. Chrol1icol/. Trebollimse u Haflera Scriptores J. str. 62. Die Conversionis s. Pauli
fuit maximus ventus, IIbi aestllariltlll pretorii Maior. Cil'.
Prag. erat incensum.
31. 1432, 21. a 22. července. Krollika Bartoška
z Drahonic v PralJlet/ech sv. V. str. 608. Fer ll. in
Vigilia s. Magdalene in nocte et fer. III. ipso dic fuit
tanta inundacio aq\\arum quod quasi per totam civitatem Antiquam Pragensem, ymmo in platea cOlllmulli
circa mediastím/III et per alios vicos et plateas grandis
aqua /luebat et magnum dampnorum in celariis - fecit.
CltronicolI Trebolliellse 11 Haflera Scrip/ores 1.
stl'. 63. Sabbato ante Magdalene in nocte incepit pluere,
pluit per totam noc tem el cras tota die dominica et feria
secunda de mane maxima aqua inundavit.
Cum hoc
eciam per inferiorem pattem circuli Mai. Civ. Prag. cum
magno impetu aqua /luxit.
32. 1436, 26. srpna. StaN letop. čeští. Tu neděli po
sv. Bartoloměji Ciesal'ol'a Milost seděl v svém majestátu
v Starém M. na rynku na stolicech povýšených pod
česktí korunú. A tu konšelé Stal'. Nov. i Malé Strany _
i s obcemi slíbili stí včrni býti. Téhož léta pl'ijal
ciesař manstvie od kniežat Slezských Opavských na rynku
Starom.
33. 1436,26. srpna. Rl/llUp. Č. 2082 f. M. 11. In vigilia s. Bartholemei serenissirnus princeps et dominus,
dominus Sigismundus, rex Ungarie, Boemie nec non impcrator Romanorum semper auguslus, cum domina imperatrice Pragam de Iglavia subintrarunt civitatem l}(\norifice
suscepti et beneventati a Pragensibus posl portas predictc
civitatis cum clavium ab eisdem portis ipsius serenitati
presentacionc, guas illico magistris civium ct consulibus
restitnit fidem omnimodam ipsis adhibendo creditivam. El
post ingressi ecclesiam b. Virg. ante Letam curiam magistro Johanne de Rokyczano, archiepiscopo electo in hac
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vcra facienle exhortacione: Domine salvum fac regem cl
exaudi nos in dic, qua invocavetimus te. Et hiis terminatis
deductus per eosdem eonsulcs ct cOlllmunitatem in curiam
regiam ad s. Benedictum. Et die dominico immediate post
sequenti hora XVa idem dominus illlperator sedit ill circ/Ilo Maioris Civ. Prag. in sede sue maiestatis in cmona
regni Boemie, quam de Ungaria cum tabulis terre et aliis
rebus secum adduxerat et ibi a tota eommunitate Pragensi
et ab aliis baronibus et civibus tunc presentibus pro demino nalurali et rege Boemic gracioso est susceptus, repositis sibi ibidem sigillis et clavibus a portis civitatum
in signum vere subiecciOlú et obediencic. Que sigilla et
claves restituit consulibus iterum viceversa. lbi eciam coram
sua maiestate consulcs iurati et tota communilas Nove
Civ. Prag. dimissa est libera et soluta a consulibus et tota
communitate Maioris Cil'. Prag., de quibus a biennio ct
modico plus ipsis promissis fuerant obligati et votis per
vil'am vocis ipsorum expressionem.
34. 1436. 26. srpna. Veleslavíltllv Kalť1tdd/~ str.
453. V neděli po sv. Bartoloměji císař Zigmund, král
Český, seděl v svém majestátu pod korunou 1/a 1:)l/lkll
S/arom. vedle »bílého zvona« (č. p. 606) a tu mu konšelé i na mistě svých obcí všech tl'í měst Pražských slibovali věrnosť, poddanosť a poslušenství, jakožto králi a
pánu svému. Potom ve čtvrtek nejprvé příští, 30. dne
srpna, sadil sám osobně rady ve všech tl'cch městech
Pražských. Primasem Starom. udělal Jana Rečka, dal' mu
pečeť sám svou rukou, a Jana z Kunv~ldu od .stl'íbrné
hvězdy« učinil podkolllol'ím království Ceského.
35. 1437, 5. července. StaN letop. čeští. V pátek po
sv. Prokopu zaručen jest Vlhovec a mučen a potom stať
na rynku.
36. 1437, 8. září. Kronika Bartošlla z Drallol/ic
v Pralllwec!i sv. V. str. 620. Die Nativ. b. Marie V.
cum Visconc, mi!ite de Polonia, et presbitero Martino
dicto Prostrzedek cl quodam dieto Zeleny, optimo sagittario
de pixidibus, et CUlU purgravio suo de monte Syon
[Rohacz] cum aliis XLVI captivis Pragam per gen les d.
imperatoris aportatus est et statim ad preforiulIl ad tormenta duetus est et tormentisati sunt acriter ct in crastino
feria secunda ipse Rohacz in cathena ct cingulo deauratis
cl alii in cathenis rubeis et quinque ipsorum in rubea
veste in numero LllI sunt suspensi, quia prills erant septem captivati eius, videlicet Gindrzissek, Baba, Hrdinka,
Zidek et alii ipsorum complices.
37. 1437, 8. záh. StaN letop. čeští. V neděli
na den Narozenie Matky B. přivedli stí s sebtí pana
Jana Roháče a rytiel'e Vyška z Polsky a kněze Jana Prostředka a Zeleného puškal'e s jinJ'mi mnohými.
Kdežto
hned ten Roháč vcden je;t na ratlníz, mučen a tázán a
nazajtl'í v pondělí veden jest se všemi svými k šibenici.
A ač jest byl pán korúhevný - musil dak Viseti k rozblzání ciesal'ovu na šibenici s tovaříši svými, kterýchž
bylo na LX; Roháč najvýše a tito tři pod nim na jiné
šibenici a pak jiní tepruv na obecní šibenici.
38. 1.438, 29. čerVl1a. Corol/acio Adalberti Jl. ve
Vratislav. rulwp. J. F. 327. Dornoch reith der konig und
mit em vil herren in dy Al~estad keyn Prage. Do lis her
phennige vor cm strehen und werfen. Do· quam her vor
das rathaws. Do stunden dy ratmanne vor dem ratha\Yse
\lnd hatten bey en etwas gefangen, dy gobin sye dem
konige, dy lis her ledig und los. Und do hatte ,ich gcsicket Michil Kot mit der waynburg, alz uff yczlicher
seythcn ezelffe mit aldeu radbern, und her ging vor und
schickete dy waynburg. Dornoch czo czogen in der wayn-
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burg czum irstcn czum stangin mil fanen und vil flegeler,
kewlner und vil unlustig volk. Unde milten nndir en reith
e)'ner greulichir angerichtir man als eyn konig und czog
uff dem mm'kte dem konige enkeygen und sprach: her
",er is, der polnische konig und welde sich auch gerne
los~in kronen cznm konigreich czu Bohem. Nu sege her
\Yo'!, her hettc is vorseumel und gap si ch mit allem volkc
dem konige czu gnaden, und domete wart der Polen
zere gespotet. Dach sprach man, der konig helte umb
des wille Michi! Kot gegebin LX guldin; und reit der
konig uff seinen hoff. Aclum Prage a. d. M. CCCCXXXVlII
ipso die Petri et Pauli ap.
39. 1438, 27. května. StaN fe/op. čeští. V titeri
pl'ed sv. Duchem sťat jest znamenili konšel z Starého
M. Jan Mucek v rathúze, že - vyprosil sobě rychtál'stvie
Sta1'om.
40. 1438, 13. června. Stai'! letap. čeští. V pátek
po B. Těle král Albrecht pl-ijcl do Prahy. - Proti němu
vyšel Filibert biskup s preláty a kanovníky a ucením
Pražským, měšťané se všemi l'ellleslníky s lwníhvcmi a
s sviecemi slavně jeho přivedli po městě na rynk az do
Jeho hospody. - V neděli na sv. Víta - slíbili Slí jemu
Pražané poslušenstvie a člověčenstvie, když seděl na stolici
na rynku v PralO.
41. 1440, po 29. červenci. Kronika Bar/oška
z Drahonic v Prallleuech sv. V. s/I'. 623. Quidam vero
Ambrosius, civis Antique Ci\'. de domo II alba campana
[pl'i pl'cpadení města] fugam dedit, qui in via captus et demum post aliquot dics antc uomum suam est salva
gracia capite truncatus.
42. 1440, 4. l'íjna. Krollika Bar/oška z Drahol/ic
v Prameuech sv. V. str. 624. Quidam Mathias dictus
Smolarz et Onclrassko frenifex, cives Antique Cil'. Prag.,
feria III. in vigilia octave s. vVenceslai, ut per precones
clamatum erat, propter tradiciollem et conspiracionem
suprascriptis a/lte IIlcdiasliu/lJU. Antique Cil'. Prag. hora
meridiei vel quasi capitibus sunt truncati.
43. 1440.
StaN lelop. čeští. Potom mnoho
let Slámuov erb byl pl'ikován na pranél'i; a byla kačice
s zlatým nosem a nohami; ale pl'ikována byla zpět hlavú
dolóv a nohami nahoru. A děti jemu zjimány a d!tího na
rathúze u vězení chovány byly. - Hájek f. 416. - Erb
Slámuov [Zikmunda], kterýž byl na tabuli namalován a na
jeho domě přibit, konšclé rozkázali jej katu sníti a na
pranéř pl'ibiti hlavou doluov a ta tabule na tom pranéN byla někoiik lel.
44. 1443.
Letap. české. - Konšelé rozkázali
koníhve čtvrti na rynku vyvěsiti, aby, kdyby pohl'ik byl
v městech, každý v své čtvrti byl hotov p"d sní koníhev.
Však potom skrze pány smíhni j sou a Pražané hncd koníhve složili s s!típuov.
45. 1446, 23. června. StaN lelop. čeští. V ochtáb
Těla B. byly slavné processí s tělem boziem z rozličných
far - ; jdúce rynkem i ulicemi až do své fary se vrátili.
46. 1447, 8. cen·na. StaN letop. č:e~·Ii. Na den
Těla B. dělali slavné prosessí z fm' s těl cm božím po
rynku i po ulicech a jeptišky z pann"mi u včnciech a
s trubači, ukazujíce se lidem s SI ti processí.
47. 1447, 17. zál'í. Hájek f 424. Den sv. Lamperla Pražané Starom. rozkázali mnoho smlúv vína na
rynk vláckovatého vytáhmíti a tu rozkázali je pilně oldedovatí a dostatecnč vykoštovati, nechtícc tomu) aby se

jim lidé trávili, kázali je osckati,
některými ulicemi.

takže potokol'é tekli
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v neděli nynic minultí ráno
stísedy a panskými
sluzcbníký pro jisté výstrahy rathúz jest byl osazen, tu
lehdáž ráno v neděli od týchž služebníkuov panských
v vralech ratltúzsli)ích list něktcraký, an z předu dvel'í
za plech zastrčen, v kterémzto listll pod jménem Sigmunda
Slámy z Nezl'cva lm pánuóm purgmistróm, konšelóm
i obccm všech tl'í měst Pražských psány sú byly věci 1'02licné potupné, hanlivé i hanebné, jcšto stí sě chýlili
k zkyselení a roztdenf obcí Pražských i súsed, kterézto
siroce vypsány byly a lživě, nevěrně i falešně dotýkajíc
pánuov konšeluov i úředníkuov i také starších z obcí
i řemesel. A ty věci dály stí sě skrze osoby některé mužského i zemkého pohlavie, jichzto páni již diel docházejí,
netoliko Pražským ,obciem k hanbě, ale panu zprávcovi
i všemu království Ccskému. Pro niežto páni purgmislr a
konšelé Stal'. l\L Pl'. obeslavše na ratlníz velikú obec svtí
vznesli stí to na nic i ten list pl'ed nimi tak a tu, jakož
jiz dotceno jest, nalezen); císti kázali praviece, žc takových
anebo k těm podobný~h listuov viece jstí se doptali a
mají jc v své moci. Zádajíce od téz veliké obce býti
naucclli, co s tienl a kterak by 11lěli učiniti i s tělni,
kdož jsú ly věci neb k těm podobné spisovali, k nim
radili, pomocní byli aneb o tom věděli a vědie, poněvadž
i panu zprávcovi i také jiným viece takových listuov rozepsáno jest a dáno. Tu všecka obec o to potaz dobře
rozmyslný jměvši, tak jstí z jednostajné a společné všech
jich vuole vyřkli a vynesli skrze Mathiáše Loudu, prosivše
a prosicce za to pánuov purgmistra a konšc1uol', aby sě
na to s pilností ptáli ráčili a oni že sě také ptáti "htějí
a o komžkolivěk by sč takového běhu doptali, jistotně
že by ten takový list neb k tomu podobny psal a psali,
k tomu radili a pomahali neb O tom věděli a na pány do
rady nevznesli, nebo jinak kterak kolivěk že by toho pl'íčina
která byli, nad takovim neb nad takovimi prosili i porucili pánóm bez milosti podlc práva a l'ádu města tohoto
tak pomstíti, aby jiní pl'íkladem jich o takové listy i věci
neb k těm podobné potom sč pokusiti nesměli a dobl'í
lidé aby v pokoji mohli odpočívati, Jla takové listy a věci
neb k těm podobné, zrádné, nevčrné a falešné nedbajíce.
Pravicce dále tíz obecní všichni jedniem hlasem, kterak
lotrlu velmi dobl'e rozumějí, ze ten Sláma, jakož jest dl'ieve
zrádu zl'ejmú jcdnal a koval, chtěl' mnoho zlého na tuto
obec uvésli, též i ještě nepr'estává toho činiti jako zrádce
nevěrný a beze ctný. Protož toho listu a l'ečí ani jiných
k tomu podobných nepl-ijímají za jiné nežli za listy a reči
zrádné, nevěrné a falešné. Do pánuov konšeluov ani do
jiných stísed svých neboli l'emesl, jichž ti listové a ty
l'cci nebo k těm podobní a podobné dolýkají, žádného
dOlnněnie zlého nelHajíc ani na ně "ěHecc, vyznávajíce
tolo i tvrdiece dále, kterak na počátku uvázánie uroze-

ného pána pana Jiříka z Kunštatu a z Poděbrad ;)c v toto
město i potom každi rok pl'i sázení Iwnšeluov vždy to
bylo obnovováno a svolováno, ze dŤevnie všecky nepřiezni

a nelibosti v těchlo obcech vzniklé jměli stí a mají pomilllíti a zapolllanuty býti, lo vymienujíe, jakož i prvé
bývala ta vymienka, jestli ze by kteN Ileb kdo měli
s sebtí cO činiti o zbozie a statky kterézkolivěk, movité
i nemovité, ti ncb takoví aby sebe právem hleděli přede
pány konšely, jakoz l'ád a právo jest toho mčsta. A mimo
to kdoz by kolivěk svrchu rlotcených lisluov a l'ečí nebo
jiných k těm podobných, jsa pl'íčina která a klerýmkoli
obycejem, v pravdě byl I' tom shledán, takovi kazdý sám
scbú vinen jc,t a bude a Jlad takovými aby pomstěno
bylo bcz milosti tak jakoz sě svrchu piše. Také obec táz
veliká všecka pravila jcsl to tvrdicc, ze v tčch ve všech
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slibiech panu zprávcovi ;)c svrchu psanému slibellich a zavázaných podle pánuol' purgmistra a konšeluov bez proměny a bez pohnutie stojic i státi s boží pomocí chtie,
doniž statkuov i životuov jich stává, žádnému sebtí od
toho jinak hýbati nikoli nedadúce. Actum fer. lIlI post
Conductum Paschc a. d. MCCCCLIII. Johanne a fontibus
magistro civium existente.
49. 1453, 30. dubna. Krollika Barto.~/w z Drahol/ic
v PraJ/leuech sv. V. sll'. 625. In vigilia s. Philippi et
Jacobi ap. decolatus est \Venceslaus DlIrssmid.
50.
7. září. Tallltéž. Eodem anno fer. VI. anlc
Naliv. b. Marie V. decolatus est d. Johanes d. Smirzicz.
51. 7. září. Euedše Sylvia Kronika Česka.
Erat inte!' Bohemos Johannes Smirischaeus, 11Omo nobilis
et facundiae gratia intor primos acceptus. Is postquam
regem Bohemiam ingressurum cognovit, litteras huiuscemodi
ad eum dedit: Johannes Smirischaeus Ladislao rcgi salutem.
Venturum te quam primum in regnum hmm probo, si modo
imperaturus vcneris, non pariturus. Inermem impotentemque intrare non laudo, nisi bicipem mater peperit, ut ex
duobus capitibus unum Viennae apud amicos dimittas,
allerum Bohemorum dubiae credas fidei. Vale«. Bpistola
comiti reddita cst, qui cognito tenore Georgio eam remisit.
Ille accersito procerum consilio, inter quos J ohannes [Smiřicki] non in postremis erat, litterarum sensum suppresso
scribentis nomine recitat. Quid mereatu!' scriptor, percontatur. Dignum morte primi iudicant. Nec J ohannes suo
loco sentontiam dice!'e iussus adversari audet. Proditorcm
et ipse patriac afficiendumq ne summo supplicio censet,
qui oa scripsit. Proferlur mox epistula eius manu conscripta
et impressum annuli signum recognoscitur. Damnatus ore
suo compraehenditur, duarnm horarum tempus datur, in
quo, si velit, et animae suae saluti et domesticis rcblls
consulat. Nec diutius vitae dimissus gladio percutitur.
Hdjek f. 429. - Po dokonání takového ortelc
JiH gubernator ukázal list přede všemi, kterýž jemu poslal Rakúský gubel'llalor, hrabě Cilský, jenž byl psán
v tato sloya: ~adislavovi králi Jan Smiřický pozdravcní.
Do království Ceského, aby je zpr.avoval, vím, ze máš
přijeli; bez moci, aby se y ně uvázati měl, ncchválím,
aneb jestliže mátí tvá tcbe dvtíhlavého neurodila aby
jedné nechal v Vídni a druhé aby České pochybné svěl'il
víře. Ten když jstí páni v radě sedící pilně ohledali a
sekrét i ruku jeho Jana Smiřického býti uznali a on neodpíral a tu hned jest jat a do vězení veden. Dvě hodinč
aby živ byl, páni jemu usoudili - . Po vykonání pak dytí
hodin vyvcden na rynk Stal'. M. Pr. a tu sťať a potom
v kostcle sv. DlIcha v špitále u mostu pochován. - StaN
letop. čeští. V pátek před Narozením Matky B. sťat jest
v Praze na Starém M. pod pranéřem pan Jan Smiřický a tl mostu ve špitále pochován.
52. 1454, 28. čerl'11a. Veleslavíll v Kalcl/ddh.
V pátek před sv. Petrem a Pavlem král Ladislav scděl
v svém majestátu a v ozdobě královské pod korunou lIa
'J'llku Stal'. 111. PI'. a tu některá knížata okolní, jako
zejména Vilém, kníže Saské a landgrabě Durinské, léna
od krále pl'-ijímali a při tom honby, kolby, turnajové a jiné
kratochvíle rytířské provozovány byly. (Rovně Dačicki
sv. 1. str. 37.)
.
53. 1454, 28. ccrvna. Lupdč. Duces circumiacentium
el vicinarum provinciarllm Pragae in area forÍ Maioris
urois Pragensis a rege Ladislao, diademate regio recells
cincto, feudum aeceperunt: exhibita tum ct varia spectacula atqllc ludi equestres.
54. 1457, ke konci listopadu. Hdjek f. 434. Prazané
pak kázali mnoho dHví navézti na ryňk Stal'. M. Pr., chtíce

z něho udělali tanchaus na sloupích, tak aby udělána byla
nade vším ryňkem podlaha prkny hoblovanými podlažená,
aby pod ní mohli s koňmi i s voZ)' jeiditi a s té podlahy
aby mohlo doluov i nahoru po schodích se choditi. Také
i do každého domu v ryňku s té podlahy vjíti a lu aby
králové i knížata, hrabala i páni své tance a rozkošc
měli.
Z loho pak lcsu a dříví, kteréž bylo k tomu
[k vítání nevěsty krále Ladislaya] tanchauztl pl'ipraveno a
na ryňk svczcno udělán kro\' na kostel P. Marie pl'ed
Tajnem.
Sta N 1clop. češt i. Král pl'ikázal dělati na náměstí na Starém 1\-1. ohradu k tancování, aby tancovali a
veselé to yedli, kolby a jiné ty věci světské, ale Pán
Buoh to jináč změnil.
55. 1462, 10. srpna. Lupač. Hoc díe Georgius
rex in praetorio Mai. Orbis Prag. in praesentia triUl11
regni ordinum atque Fantini etiam, oratoris pontificii,
publice edit suac tldei confessionem.
56. 1462, 16. srpna. LI/pdč. Georgius rex in publico
triUlu ordinum l'egni eonyent", qui tum habebalur in
praeto~io Maioris Civ. Prag. frequentissimus, nuncium apo'stolicum, Fantinum de Valle, iuris utriusque doctorem, hoc
die in carcerem rapi iussit, nimirum vehementer cius oralione eon1111otus, qua cl regium honorem laesisset el nomine papae ipsum regem offendisset.
57. 1480, 25. dubna. StaN le/op. lešti. Den sv.
Marka ev. od sv. Michala y Stal'. lvI. Pl'. když šli o processí přes rynk, stala se pl'ihoda taková, že vypadlo tělo
boží na zemi z monstrancí pl'ed domem paní J\[cdkové
a Sosnovcové.
58. 1480, po 4. červnu. Tamtéž. Král Vladislav
druhého téhodne po sv. Trojici pNsně zapověděl, aby
píseň (.věrní křesťané«) y Praze zjevně zpívána nebyla.
Pak jeden kovář jda z ratlnízu Starolll. zacal sobě
prozpěvovati tu píseň proti zápovědi královské;. i utrpěl
pro ní i s jinými jeho pomocníky.
59. 1480, 14. srpna. Tamtéž. V pondělí po sv. Vavřinci mnoho měšťanuov Starom. zjímnno královským rozkázáním, jakožto Kulhánka zámecníka, Prokopa vačkál-e,
Popela platnél'e, Jiru hrstníka a jiné mnohé a na rathúz sú
vsázeni. Potom v pondělí pl-ed sv. IG'íte povýšení stí
zml1ceni nekřesťansky. A zvláště pekal' Sejnoha Němec,
tak velmi mučen a pálen, že ho bylo naskrz prohlédnúti,
a tak velmi tazen, že přetržen na sJd'ipci a uml'el. Kteréhož potom nesli doluov ohaleného a ncdali naň hlcděti
ani odkrývati a zeně jeho nedali ho plakati; ten nesen
k sv. Ondřeji s žáky a zvonili mu v Tajně u Matky boží
slavně.

60. 1482, 13. srpna. Stah letop. čeští. V úterý na
sv. Hippolita král Vladislav měl v Praze na rynku turnaj.
Veleslavín str. 428. V ollteri na den sv. Hyppolita král Vladislav drZel slavný turnaj na rynku Starom.
a tu sám osobně honě jednou s koně spadl a osctll sedmkrát. Honili podle krále Hynek ml., knížc .Minsterbers,ké,
pan Vok z Rožmberka, pan Jan. Tovacovský, Koldic, Svihovský, Smii'ický, MeziHcký, Ceněk IvIičán z Klinštejna,
Petr Dubský, Hasištejnský, Jiří z Kolovrat, Ladislav z Weitmille a jiní mnozí.
61. 1483, 2J. září. Tamtéž. Konšelé Starom., Novom. i Malostran. spojivše se tajně s některými pány
protivnými kalicha Kristova - mínili všecky, kteřfž pl'ijímají krel' P. Krista zhladiti a vyhnati ten čtvrtek
před sv. Václavem, ale milý Buoh té lsti divně překazil,
neb rada a zráda jich tajná nemohla býti, neh Tomášek

zlaté, len něklerému z sousedu v mluvil: již se
vaše tudiž posvíccnic blíZí, shledáte, žeť vám dámc
krvavých mazancuov žníli. Ale len jsa chytrý, poradiv se
i než ten čas pl'išel, ten týden pl'ed lím odšel na onen
svět jako Jidáš.
I roznášelo se jesl to tajně mezi lidmi,
neb sou v ty časy soused s sousedem nesměli volně 1111uviti; a chtěl-li jest kdo s druhým na rynku mluviti, ohlédal se jako vlk, zdali by tu třetí byl, aby jich nevyzradil.
Pak nad to více konšelé tíž měli své šibaly a zrádce.I věříce P. Bohu, že jich neráčí opustiti i necckavše noci,
v niž sou lněli sousedy jínlati a kalovali se s nimi, i pi:edešli je ten den prve. Neb hyli sú ti konšelé všecky
před tím zapiiOvali, aby každý, coz na koho zbroji pl'isluší mieti, byl s ní hotov, k4yz koli udeříno bude
k šturmu na ratlnízc. Takž věrní Cechové tu středu před
Sl'. Václavcm, nečekajfce šturmování na rathúze, i šturmováno jest u Matky BoŽÍ před Tajnem; takž potom ihned
po jiných kostelích šturmovali. Takž se mnoho stíseduov
zbéře rychle a to bylo I' XIV. hodinu.
I jdú k rathúzu
Starom. s zbroji. A mezi vraty ratlnízsl,ými stál purgmistr
od klobtíkov i když jSlí k ratlnízu pl'išli, otázal se jich,
co by chtěli. Jemuž odpověděli, že by k rozkázání konšelskému to ucinili. Jimž poděkoval' z poslu~enství holo'vého i kázal jim tu čekati i chlěl před nimi rathúz zavříti. Ale oni ihncd se na něho obol'ili a on prchl a
utekl nahom a skryl se.
Takž všedše na ratlníz i jali purgmistra a konšely
i pl'ikázali jim v světnici radné seděti, tak aby žádný nevycházel. 1 vyšel jest purgmistr na mazhúz a ihned jedcn
sudlicí jeho nohy probodl a on ihned učinil se zabitého
a tajil vsobě duši. A oni nechtějíce, aby tu mrcha ležela
zabitá i strojili se s ním k voknu, aby ho vyvrhli z rathúzu. Alc on chytil se rulní železa toho, na němž zpolehají vuokně, nechtěl se pustiti, až mu ruku kladivcm železným odtloukli od něho. Takž ten upadl až na zemi
z rathúzu a v košili toliko na zemi IdeI zkrvaveni jsa.
A Publik konšel utíkal, ratJnízu, toho ranili pl'ed rathúzem
i prosil jest: nezabíjejte mne, že dm divné věci povím.
I vlekli ho do šatlavy, jiné pak konšely vsázeli do vazby.
A v ty časy také zazvonili k šturmu na rathúze. Tuz
tepruv, co živo, běží k ratlnízll. A Němci někteří, kteN
jsú o té zrádě věděli, rychle také k ratlnízu na pomoc
konšelóm běželi, ale byli jstí již zmeškali; i někteř-í zjíTehdy obec
mání jsú a jiní rozprchli se a utekli.
s boží pomocí opanovavše ratlnízy, pečeti "zemše volili
sobě jiné tíředníky, hajtmany. A rat1nízu sú dobře osadili a v noci žoldnél-i po městě chodili. V pátek pak
- k večerému na Starém M. vyvedli tři konšely s jedním
obecním, kterémuž říkali Tomášek od Oremusuov podle
volka, pod pranéř a purgmistra Jana Klobúka v trokách
dva kati přinesli, neb nemohl jíli; když ho z ratlnízu
svrhli, zlámal sobě nohu. První z těch konšeluov byl
Chanický Václav od kolníta (č. p. 2.) za rathúzem. Ten
na lllučenÍ řekl: co SUle my Váll1 l11ěli Ciniti, to vy nám
činíte. Druhi konšel Publik vyznal, že jstí mčli sepsanich
více neZli LXXte mešfanuov na Starém M., kteréž měli
stínati a ihned tn noc, by se byli tito nculekli. - I sťali
nejprv Publika, potom Chanického, potom Stodolu. A kdy z
měli purgmistra stíti, ještě sám l'ekl, zc sem nic dobrého
nemyslilo této obci. A kat pokloniv sc jemu i sťal jeho.
62. 1483. Tamtéž. A tu se sobě všecka tH
města vysoce lapsaly, zápisy zjednavše, ctí a věrou k tomu
na rynku Stal'. M. P .. sobě slibujíce.
63. 1484, 1. srpna. Tallltéž. Biskup Augustin v neděli při sv. Petra z okol' vyvedení sloužill1l~i na rynku
Starom. u toho domu, kdež shílo u stolice a nynie u Vítu
od

teď

hvězdy
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doktora a lu svýma rukama rozdával tělo a krev P. Krista
pod obojí zPUOSOblí starým i mladým a dílldrn, ano Ila to
hleděli páni, panošc, mcsla boha chválécc.
64. 14D6.
Talll/d.:. Byly se zapsaly všecka ll'i
města Pražská, aby mezi se nepoušlěli odporných u víře,
ani pojímali sobě ženy protivné kalichu Kristovu a len
zápis čten na rynku Slarom. a vsichni to scIlválili i Tedeum laudamus zpíl'ali v Tejně zvoníce.

65. 1506, 3. Njna. Ta III též. V soholu po sv. Václavu
s(ali Kopidlanského, čistého mladého zemana as ve 24
létech, na Stal'. M. Pr., jdto zabil jiného zemana l'eče
ného Cukra z Tamfeldu v freidu, za purkmistrství Daniele
Rauše, ktcrýžto v náhlosti sám čtvrt jcho odsoudil bez
vMe a vědomí jiných pánuv. I kázali ho stíti na rynku
Y sam)' vecer.
66. 1507, 30. hčtna. Ta III tdž. Den sv. Trojice pEletěl roj krásný včel a posadil sc na pranell pn prvním
foštování v St. liL
Špilálsko dali.

67.

A ten roj na zejtl'í k sv. Pavlu na
'

1508, 7. bi'czna. Tallltéž. O masopustě Staro-
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nich opět čtyři mládCl.lCi, jako před nimi. Vyšli vcn z kostela těmi dvel'mi od »hl'ebenu" a obešli rynk okolo a
zase do kostcla. A tu držána byla mše u velikého oltái'e,
opat Slovanski slouzil pod infulí t. j. pod korunou a pan
purkmistr se pány klcčcli okolo mal' v stolicích černým
suknem pl'ikrytých pod velik};m krucifixem. Potom po
ofertůi'c kněz Jakub, [arái' Tajnský, pěkně assimulabat
cum statuo Daniclis 2. o králi, jakých povah byl. A po
kázání purkmistr pi'išed k stolu, kterýž stál před márami
pl'ikrytý damaškem čcrn};m, vzal korullu, Hlavsa sceptrum,
Nastojte jablko, šli k velikému oltáři a před nimi nesl
Ziga řezník korouhcv královskou a Pašek meč. A opat
Slovansk}; vzal od purlnnistra korunu a vstavil ji pod
monstranci na stolici pi'ikrytou, potom jablko i sceptl'Um,
téz i mcče plidali jemu a on jej pl'elomil na dvé. A zpívali kanon i kondukt až do konce a korúhel' vtáhli nahoru. A po té šli z kostela, purkmistr s konšely a s stariiími na rathouz a tu poděkování ucinil M. Václav, písai'
nejvyšŠÍ, od pánuv k starším.

74.

1516, 22. května.

StaH tetoj. čeHí.

Na den
městští dělali šranky Ila rynku proti domu Svátkovu ke
Bozího Těla poslové císal'ští pozváni byli od Pražanuv
cti panu kancléři, ncb byl sobě najal dum u něho _ a
k obědu i přijeli na rathouz Starom. a tu znamenitější
pak v masopuslní poslední dni i v postě bývaly kolby.
osoby z Pražanuv k tomu by li vystrojeni. se dvadcíti
68. 1510, 22. ledna. Tamtéž. V outerý den sv.
kOllmi a vuz krytý vyjeli proli nim a vzali je na len vůz
Vincencia bol'ili na rynku Starom. krámce šmejdířské
a jeli za nimi i pi'ed nimi ar; do rathouzu. I uvedli je do
u rathouzu a boudu porybnou k tOrnu.
radné světnice, kteráž byla ozdobena koltrynami tkanými
po všech stranách. Tu bylo koflíkův na šedesát rozličné
6D. 1512.
Talll/éž. Tehdái dali volati na rynku
proměny, osmnáct krmí po česku připravených jim dali.
Staroměstském, aby Yádný z městsk};ch nechodil s zbraní
A s nimi seděli purkmistr a jiní přísežní konšelé, purka o stavu rytířském, aby toliko pachole za nimi mcč
neslo.
mislr toho času bakalál' od bílého lva, Jan Pašek, M.
Václav, kanclél' staroměstský a Jiřík Hrdina seděli z pravé
70. 1513.
Tal/l/tiž. Pražané Starého i Nov.
Města kazdý na rynku svém ctyry sloupy vkopali II do strany lěchto poslu. z druhé strany Jan Hlavsa, první
konšel, pod erbem krd/ovskY/J/, Mikuláš pernikář, konšel
nich ctyry korouhve postavili a obeslali sousedy, když by
z Nového Města první, Cacerda, Matouš bakalář a Rozjim znáti dali neb na rathouze zvonili, aby každý z své
čtvrti šli k své korouhvi.
voda, vše konšclé. Tu také způsobili zpěváky a trubače
a varhanfka s regálem a tak hodovali až do Ilešporu a
71. 1514, 21. srpna. Veleslaví/l 442. V pondělí
potom je zase vyprol'odili na Hradčany jako prvé.
pi'cd sv. Bartholomějem Pražané Staroměstští dali stíti dva
konšely svá na rynku u pranéi'e Vtlímka z Troskovic a
75. 1517,28. května. StaH !etap. česti. Ve čtvrtek
před SI'. Duchem vejvoda pan Mikuláš od krále Polského
Havla od »pčti korun«, protože tejné věci rady pronášeli
přijel do Prahy. - Tehdáž. přišla novina do Prahy, že slua zvláště listu nějakého k Polskému králi psaného, pře
zcbnl krále Polského Sigmunda porazili Moskevského knížete
psa vše jej, dl'íve než se zpečetil, jinam neZ náleželo, polidi. -, A pan Mikuláš vejVOda Polský kázal páliti ohně
dali. Oba pochováni u sv. Pavla ve špitále. (Zpráva Starých letopisů ceských uvedena v Přílohách 11.)
na Starom. rynku; tu troubili trubaci s rathouzské věže,
žáci zpívali Te deum laudamus. A tu jim kázal sucl piva
72. 1515.
SIaN letop. čeští. A před léty nevytáhnouti, aby všickni pili, kdo chce, a penězi sypal
chteli míti lepších zvonu, jako l1a věži mtl/oltzslié v Stamezi lidi.
rém Mčstě a starý sv. ,~těpánsk};.
76. 1518, 24. července. Ceské letop, Nešťastná pN73. 1515,16. dubna. StaH /etop. čeští. V pondělí próhoda stala se v sobotu u vigili sv. Jakuba, že Mikuláše
vodní vll. llOdinú sešli se na rathouz a odtud potom do
Pšenicku udel'ilo dřcvo v hlavu na rybném trhu, až ho
Tejna pořádkem slušným, kdcZ zpíváno bylo jítl'ní zádušní
odtud vzali, neb tehdáž nějaké tesy dubové k sroubum
a tu přineseny byly máry z domu farního pi'ikryté axana vězně táhli na rathouz.
mítem ccrným a kNl. zlatohlal'ový s erby [krále Vladislava],
,
77. 1518, 2.5. října. Tamtéž. V pondělí před sv.
potom pi'incsli korunu pan Burian Lazar a jiní sceptrum,
Simonem a Judou všecka obec Pražská sešli se na dolejjablko a mec a to vše snesli na místo k tomu připravcné
ším rathouzu. I podali na starší obecní, co se jim
z prken, suknem cerným pl'ikryté. A po dokonání té
vidí a zdá, i oznámili, - aby Ila dolejším (rathouzu) pan
jitřně chodili s processí zpívajíce. Starší obecní šli napřed
purkmistr a páni sedali a soudy ptlsobili a na hořejším
pl'ed kněZími a za kněZími nesli ty královské aparáty:
aby ouřad šestipanský - sedali. - Tu obecní dali k tomu
Ziga nesl korouhev královskou, M. Jan Pašek meč di'cvěný postříbl'ený, purkmistr korunu, Jan Hlavsa sceptrum povolení.
78. 1519. 31. ledna. Tam/éž. V pondělí přcd Hromz pravé strany a Jan Nastojte jablko pozlacené v cerném
nicemi byla svolána obec Pražská na Starom. rathouz.lafatu, ti tl'i spolu. Za nimi clyi'i mládenci v oděvu čer
Z cechuv starší - mluvili a tak všickni potom vyšli ven
ném pod klobouky cern};mi s svccmi hOi'fcími, pak za těmi
z obecné světnice na velikou sÍl'í k obci veliké.
dvanácte pánů" nesli ty máry (znamenitých měšťanův osm
A v tom něktel'í z obecních se zdvihli a počali se tlačiti
vybravše v černieh šltbách kuních, axamftky, atlasy pošike dvcřum, aby doluv šli s rathouzu _ a ti, kteN se ze
tých, li máry nesli a za márami šel obecný lid.) A po
dvcN valili, nemohli dolův, ze mříže byla zavřína, tu sou
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1522 28. bl'ezna. TamtH. V pát.ek pree

ruzebnou 'nedělí Pražané krále (Ludvíka) 1 k:'álo,vnu .vítali A když král do Prahy jel, tu bylo mnozst\'! vdlk~
j':ncu čistě pI-ipravených na několika místech po ultce,c I
oe e
"
I
postavcných
ke cti. kralt,
cadyz' In,'ál J' el'. 'též
. ,v"ecka
' . I reb
mesla pod svými korouhvemi a praporCI, Jak~ nCJo~: '\.ě" mohli
stáli žc král s královnou velnu se lVI I.
r)'nl: jeli, bylo v 22 hodin. Také na
zvonili a krále s královou až na HraclCany doprovoe I I.
80 1523] 8. ledna. Tam/di. V neděli na den sv.
.
, . s královu, Annou, o b'e d va I na IratPrišku král
Ludvík
'<1
thouzu. A po obědě honili v šranClch .:1a ,rynku a na
',vd'l
bez,zbroJ'e i také ve zbrOJI
az do samého
se ptO]!Z
e
. .
ntur
,.
'Pera
clo,
Pl'andio in are a fon Pragensls
vecera
.
. exercel t
ludicra equestria variique !;ldi militarcs regma spec an e
ex domo Trubeskiac. L/lpac.

~ J~«lyž pl'~s

81.

rat:~~uzu

Dačick)í

1527.

sv. J .

S/I'. ~33.

Turnaj,
kratochvflné potejkání, král Ferdinandus uClml v Stal'.
M. Pl'. se pány ceskými, Uhry, Vlachy, etc. .

82.

, tod rz.,.

Hl/S

'is!11

1544, 15. ledna. Kopid/'
krdl. ~,arch/v/I
'1544!.31
Janovi Bešmovl
z Besín,
Zl.
•
. 'I 'T
.
tFerna
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;, látek 'nyní pi'íští Ila
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a
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necIníce. Dán na hradě Pražském I' úler)' po sv. Slastném
léta etc. XLlillo.

J)odive~ím
~u\š pl'ípověď,
ltěti oroučímel pl'ísně
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d':l)U~lllt
Jlst~ ro~l.caz

teb~

dotčel1lí

hradě

~lalší

po sv.

přes
,učinil, ~c

~~obn~ P?sta,:~
mk~h

"'Jo V sOb,otu
stavové majíce shledaní a spoleené

1547 12. února. Sixt z Ollersdolj/l

Skolasli~e

-

'i') Týž Sixt v předmluvč ve své knize památné ~ špit aesv.
'I
Pal'l'l, pl"ed Pol'ičskou branou zaznamenal
téz"tuto
p,.p
z rávu z dob)' Vladislava II. asi z~·. 1510: ,UIll raz~ne
M Pl'. rynk svuoj, sic pn-é spamloslt plny chtíce
I· b:t'
vazeb
ll, I"
tlamy něl,tel'é
""
, z dNví toliko vystavené a m-

S~ar

~I.ce

náměsU.
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rozmltívení v domu pana Bohuše Kostky z Postupic.a. na
L't
'šl' a až téměř do hodiny devatenácté - kd)'z JSou
s:
- rozjíli
všickni v jednom houfu
domu v 'šedše skrze Celetnou u!.v na IJn~ ~:arome~tsky
, aJ'íc; hlasem velikým
sllne
ZplV
. š e a obrátlvše
td šl' a tu na rynku kolem se rozs t OUplV
.
'k' I:ostclu Matky BOží pl'ed Tejnem a
s hlav
jich své čepice, biryty, klobouky i poklonu UCll1lVŠe se rozešli.
,
1551, 15. června. Veleslavín str. 327., Klece zeI
á
arciknížete Ferdinanda
postavena. Vsazeni do ní nejprve
)
'T'
, .. I ; Kuneš a Troskovec pro
hanehné
den
SI'. ,Ita neJa C}
.
,...
t' i'i
hl'ích)' a oplzlosti, kterýchž se zle,. js?uc,e ~IVl I?r~ II p kázání boŽÍmu šestému, dopouštěh, Jakz vlt;ta Je~lc; na
t 'b 'li na též kleci zavěšená ukazovala. Sedalt v m o lIla:
toliko okolo hanby majíce od
22 hodiny - Dašick)í sv. 1. sll'. 78. Klec ze ezn,l
z °rozk'azu kráiovského
a postavena jest" :'
;'elkém Stal'. M. Pr., do níž dáni a v r,tí sedel! mUSIl
š a N Troskovec Jsa nazí rne,lem
é N K
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'. une
., I
té' I led několik dní
pomazáni aby Je mouchy štlpa y, v
c
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v
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~t S:lC~I11.C ~
descri tio pompae in honorem sacratis~iml ct :nvI.~tlsSHl1l

85. 1558, 8. listopadu. [Kampanus.] Br?vis

impCr~toris Ferdinandi Primi, Hungar~ae, BOleml.!e etc.
re is ex Austria in metropolim Boiell1lae Pragam a(l vcntar7ti~ e~hibitae a serenissimo principe ac dO~l1l.no cl. ~~r

dinando, archiduce Austriae et~. et ab orchmbus to ll1S
regni Boiemiae oclava Novembns anno 1558.
Ad lectorem lVlarlinus C~thaenus.
.
~
Scribitur exiguo CUl' luc res magn~ ltbello.
Et magnus parvo sculpitur aere G.lgas.
Juppiter ipse sno vincat licet omUla cultu,.
non nunquam minimis gaudet amatgue ?olr.
Respondent nostro si non ~venta labon,
atlamen in magnis vel volUlsse s~t est,
cultius aut si quis volet hanc des~nbere pompam,
hnic nostl'Um sil vam ·suppeehtablt opus.

Cum gratia et asscnsu .sere.nissimi .principis ac domini domini Ferdinandi, arclllClucls Austnae etc.
·
10 , arcltiSerenissimo principi ac domino lI.. F<~r d lllane
cluci Austriae etc. domino suo clemenbssllno:
Audire laudes proprias cllllcissimam
poela Graecus esse. dicit music~m,
audi proinde praeehcantes subd.ltos,
il1ustris archidux, tuae praecoma
virtutis, audi non molestis auribus,
.
nam nostra praesens haec tua~ c!emenbae
ad ,lignitatem tota spectat scnpllO,
delem prostě phkl'yté, kteréž na tO~l místě pro~i rotšmídům aneb kdeZ nyní drobné ryblcky na n,~ck~ch se

~rodávají, dvěma řady postaven~ byly, pro rozšlrem. r;~a~u
, I úzali sú odtud z tohoto 111lsta a rynku ven pl ee za
loze,
. C.~ ~?901 j'•3)
mčsto vyvésti. (Rl/kop.
•
10
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náměstí.

ut qui sUl~remu9 extitisli dux quasi
et motor mstruclorque pompae caesari
luo. parenti . pracstitae nuper, sua
SubIbat urblS quundo Pragae moenia.
Qua~ pompa quamvis luculenter admodulll
tradl. r;apyro pos~et, uttamen quia
n~qU1vl1nus vel scire plene singula
Inc gest~ nostrum vel laborcm duximus
commuIl!candum nos monentibus, cito
~umus breves. Serenitas nobis lua
Ig~oscat. ~equus lector et bonus tuo,
prlllceps; latro graciam Matthaeolo
de?ebit, a quo silva nobis praebita est
hmc extruendo laude pro lua libro.
Veslrae serenitati
fideles subditi
.Malthaeus Collinus,
Martinus Cuthaenus,
, Descriptio pO~lpae" qua inviclissimus imperator Fer.
dlllandus, el,us nommlS pnmus, dum Pragam Vienna venirel
exceptus fUlt a suae
' t t' fil'
, .
,
,
, malcs a IS
lO seremSSll110 principe
ac ~~mlllo d, Ferdmando, archiduce Austriae elc ct ab
ordllllbus regni Boiemiac.
.

I. Na 1/álllěsfi.
ut interim .ta~eamus de nostra debita eaque constanti er a
n,0sh:os pr~n?lpes ac, dominos fidelitate et revcrentia, q!a
SWU~I nenulll m~rtahum cedimus, ila etiam hanc boni nom~llls ~c famae ll~orllm celebrationem ad nos el noslram
plOfesslOnem pertlllere arbitrati sumus Haec de consili
texendae huius historiolae praefari libuit lllllle ad il t~
tutum.
'
"s I
Die l'gl't
Nb'
.
Ul' . ovem rlS octavo primus ac praecipuus
n~ncclUs ,caesarel adventus. venit cum suo comitatll in
~lcem Pl~gensem ad seremssimum principem Ferdinanum, arc111ducem Austriae ctc .. hora 14. generosus heros
d. ~damus a Stembergk, suprcmus regni Boiemiae cameranus etc" n~nciavitque invictissimum imperatorem Ferdinan?;m, donllnum RC regem nostrum clementissimum ex
OPP' o, Bene~s?v!um ~icto, quod ab urbe Praga 5 geima'nlCIS d,lstat nllh~l'lbus, lam esse egressum ac velle substitere
a~l.ho,lam 20. lil pago Gesenice distante spatio duorum
ml laJ'mm ab Vrbe Pragensi.
,.

9~lO

nuntio

au~ito

sercnissimus archidux confestim

pI.~nClplb~s! praefechs tabularum, senatoribus rcgni ac

ah~,s ~onslharlls s,acrac caesareae maiestatis omnibus, caeba,rombu~ et ,ex, equ,estri ordine nobili bus, ad
l~aec }ra~enslbus etJ~m lIldlC~l'l mandavit, ut hi quidem in
tens Item

,u'

: eteu
be Pragensl conve11lrent ac cum debito apparatu
ad .exclplendum caesarem sese adornarent, nobililas vel'O
Con:pertum habemus non ex rumore tantum apud
ut lil. can:p~m late patentem non procul a veteri ferarum
nos paSSl/n ,vulgato, sed etiam ex vivo sermone nostris
Vlvano chssltum cOllRuerct Cui mandato dum b t'
obt
t
,.
u u nsque
:xcepto aunbus multos tam domesticos quam pcregrinos
empera ~r, protmus universa magnatum multitlldo cum
~nl~rqu~ cos non postremae etiam dignitatis viros teneri
o~lIllbus
sms tUl'l~is prodeunl in locum ipsis deputatum,
eSld~l'1o co~nosc.endac, publicae laetitiae, quam sacrae q ? posteaquam lpse quoque serenissimus archidux cum
caesaleae malCstah domlllo ac regi nostro clemcntissimo
ulll\'ers~ s~a aula venisset delectatus ista eorum in parendo
i~ u,rbem Pragam nuper advenienli cgregio apparatu in- P:'O~~ptltlldllle,
in, halw sententlam eos compcllavisse di.
sl~~lque poml?a testificati sunt, cum omnes huius regni
cltm .. DelectOl' ,mlrum III modum ves tra onl11ium alacritate
Oldmes et utnusq~c sexus. omnium aetatum subditi, tum
qna vl.deo vos lil hunc 1ibcnler cotluxisse locum ad lIleull~
inpri~is serenls~lIl1Us, prlllceps Ferdinandus, archidux rreSCI?ptum,
ut una mccum hinc abeatis ad excipiendam
Austllae
etc.,
CUlUs
etJam
cura
a
studl'o
p
t"
'11
t
"
.
o ISSl1l1Urn I e
lOnonfice, caesaream maiestatem regem et dominum
Ol~s aPl?aratus. e~clplcndl caesarem in publicae laetitiae
v~strum, ldeoquc" CUIl1 vjdcam tantam animorum vestrorull1
testm:omum fmt IIlstructus atquc exhibitus. Etsi autem
elga me yropenslOncm el in parendo facilitatem minime
l:?c l~sum multorun: des!derium eiuscemodi cognitionis
praetenmttam, quin ipse vicissim observantian~ in mc
\ldetm . po~se explen partun nostris partim aliorum quoves.tra~ debitis ,Iaud'bus ct praeconiis apud caesaream
que BO,leml~orun: vatum, amicorum el sodalium nostrorum
l~aJestatell1 plunmum conunendem ac promovcam ita, ut
poematJbus 111111 lil lucem cditis lamen quh uel b
.
'II tus et promptltudo vcstra meretur.
Hic dictis
b'
'd'
l'
,
'"
reVlus,
quam ~VI ltas ,egentlUm et ipsa quoque rei gestae series
oculos. hinc i,nd~ circumlatos diligcnti lotius equ'ita~u:
a~ v,entas reqmrat! haec materia a nobis et ab aliis equcslus.tr~tlOne satUlYlSse,t, rursus in huec verba for tur erupistu t~actat,a est ?ratlOn~ vel ,quod non.omnes ex aequo nostra
se. Magnam. de \'ob~s spem concipio, quod, quem ad mo~fficJantUl m~s~ca, qmppe lpsorum mdic:o non ita plana ct
dum 11111lC IlIc ~o~ video cum ingcnti animorum alacritate
IIlt,ellect.u faClh,. quem ad n:odum simplex ac pedestris
p~ratos ad exclplendam caesaream maiestatcm, ita atque
sc!mo, lde? dU~l/nus ad gratJficandum pariter mul tis vel
ellam long.e malOrc conatu ct animorulll ardorc ac nuetJam. ?1:11lIbus Idem argument um ductu seu filo sermonis
~ero alllphore vo~ instructos conspecturus sim aliquando
planslblllOre denuo pertexere idque modo
'
debit
d
't t'
seu plocessu
lil bello adversus unmanissimos Turcas gcrendo
et si t
.
o a. VC~J a 1 consentaneo in hae narratione servato
vest,~'a ha?tenus .virtus in acritcr praeliando sem~er cnit~l~t
l~t~rserh~ ebam oratiunculis ac poematiis, qU1bus invicglol.lOse, Ita ct lil posterulll eam in bello contra Turca"
tlsslmus llnp,el:ato~' a serenissimo archiducc cl aliis eius
auctlOrem ac longe conspicatiorem fore confido.
po~npae cxlnbltonbus. subditis suis exccptus fuit. Quem
Finita .hac oratione disponebat serenissimus archidux
qUlde~l labo.rcm eo, hbentius suscepimus, quod dubium
turlllas eq~,:ulll ~t iuxta uniuscuiusque magnatum digninon . Slt ex,onturos ,a!Jquos, 9ui sivc ingenii Icvitatc quadalll
tal es ac O~fiCI~ debltum slngulis attribucbat locum in ordine
duet! se,u Ignoranhae ex ahorum mutilis relacionibus conquo prochtun essent obvialll sacrae caesarcae maiestati'
tractae lIlunersi . hanc ipsam pompam vel conficlis ampli.
pro ut postca dicctUl',
'
fieab~nt pa!'erglS .vel angustius, quam pro rei dignitate,
des:.nptam lil pubhcum cmittent. Huc accedit, quod mcQuac qu!dem turmae dum a serenissimo archiduce
lustrantur a~ 111 campo disponuntur, interea etiam in Vrbimoua ne9ue nostr~ ncque patrum nostrorum imo nc veterum qUl~em credltur unquam tali rilu instituta ulla pompa
bus Pragenslbus ad mandatum suae serenitatis multitudo
a populo lil hO~I?rem suorum magistratuulll fuisse, qualis
ur?ana ~ubae, cantu ad coeundum excitatur, ac primo
haec nos~ra exhlIt, pwpter quod etiam memoratu dignam
5l Uldem smgult c?etus eorulll, qui excepturi erant cacsarem,
et legentJbus gratam lllam esse futuram non dubitamus,
III c~rta CO,l1\'ellleba,nt loca utpotc consules ac senatores
omlllum lnu1l1 urblUm Pragensium in curiam Antl'
quae
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Vrbis eodem etiam conRuentibus pUCl'ii; et puelIis, sed in
diversas habitationes.
Rector academiae CUlU universo coetu scholastico
necnon ad1l1inistratores, consistoriani ct clerus sub utraque
communicantium in collegium Caroli Quarti, quod et
magnum vocatur, ubi et senes canitie venerandi congregabantur, viduae in aedem beatae Virginis Mariae ante
Laetam Curiam, denique muWtudo lectissimorum iuvenum,
Cluorum habitus paulo post describetur, in maximo Antiquae Vrbis circo prope curiam coibant, deinde vel'O ad
deputatas sibi a serenissimo archiduce quasi stationes
iidem coetus decenti ordine procedebant caesareae mai·
estatis adventum expectaturi.
.
Omnium autem primi ll! suum processerunt locum
iuvenes armis gestandis et militiae laboribus ferendis idonei, qui trifariam erant divisi. Pars enilIl horum bombardis
erant instructi, cUl'las tunicas unius et ciusdem formae ac
coloris rubei, laciniis albis in extremis oris et in medio
inque manicis tunicarum intersutis gestantes rubra quoque
pilea albis fascii s praecincta in capitibus habentes. Alii
crant induti partim fen'cis laminis totum COl'PUS a summo
capite ad hllas usque munientibus, quos cataphractos
vocant, partim indusiis hamatis contextis ln modum lori·
carum ex minutis circulis ferreis superaddita his ad
tutandum caput galea, lltrique, quem ad modum et superiores
illi, gladios ac frameas Boiemicas fortes et beneacutas et
praeterea perticas germanicas longas felTo praeacuminatas
ael femur et in manibus gestantes. Quorum pariter om·
nium CUlU superioribus bombardariis numerus fuissc dicitur octies mille yiri habebantque suo vexilliferos 18 habitu versicolore ex commixtis purpureo et niveo serico
eleganter ornatos, totidem etiam yexiUa eiusdem materiae
et coloris protensa manu strenue in patenti aere ventilantes. Caeterea pedestrium copiarum multitudo repraesentabat speciem belIatorum veteranorum militum, qui temporibus Zischae et alias vocabantur apud Boiemos ater
exercitus, atque hi omnes Illlmero plus milIc populari ha·
bitu usi superindutique cuculIis pulli collori, armati fuere
potissimum scutis et Ragellis similibus instrumento, quo
hodie apud nos rustici grana frumentorum c spicis exclltere
solent, ni si quod haec bellica instrumenta clavam illam
pcndulam ferreis plicis ct fortioribus clavis habent circundatam, ipsa etiam pertica seu styrace laminis ferreis vel
claviculis interdum ad medium usque bene munito. Pro·
cessus in urbe omnium pedestrium copiarum [uit iste, ut
seni in ordine alii post alios conlinue incederent longa
serie interim interpositis et partim etiam praccedentibus
agmina tubicinib:Is ac tympanistis, donec extra moenia
per portam Wyssehradensem ultra aedem divo Paugratio
consecratam progressi essent, ubi armati quidem et, qui
bombardis utebantur, in planitie quadam campestri more
militari consederunt idque acie quadrata" in cuius alis bombardarii tantum collocati fllere speciem pulchram bellatorum ad cOllfligendum instructorum utrique prae se ferentes,
alque horum pars aliqua a reliquo cxercitus cOl'pore avulsa
ad spatium dUOl'um stadiorum secessit, veterani yero i1li
ulterius aliquanto progrcssi in colle quodam leniter in
altull1 insurgeilte, cui suberat agcr inanes stipulas post
1l1essem relictas ostentans, castra metati sunt dispositaque
aeic scse circumvalIaverunt grandibus clypeis uneliquaque
in stal' muri erectis, qui ritus facieneli mllnitiones castrenses
iam inde a priscis temporibus apud Boiemicam Ilationem
ad hacc usque tempora in usu permansit.
Secundo loco, quam primum excesserant ex urbe mi li·
tares copiae, coetus elegantium puerorum facientium spectaloribus iucandam spem eonservandae posteritatis ae cul-
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tuum Dei et patriae disciplinae prodibant ex Antiquae
Vrbis curia in Novam Vrbem per ponticulum versus fo·
rum cquinum, in CUillS medium posteaquam processissent,
quo in loco 'castellum ad excipiendos subterrancos aquaeductus extructum habebatllr, declinaverunt in plateam, qua
itur ad aedem s, Henrici, atque inibi duobus ordinibus
dispositi constiterunt numero 1500 induti singuli sindoneis
vestibus, quarum collaria, manicac et fimbriae eleganter
filis rubei serici fuerant acu pictae additis insuper cincturis
purpureis preferentcs etia11l manibus frondium simulachra
parti11l buxo ct Roribus effigiatis partim bracteis aura tis
conspicua. Habebant autem et hi suos tympanistas et
vexilliferos eiusdem cum aliis tam aetatis quam staturae
adhibitique crant toti huic coetui veluti custodiae causa
12 honesti cives proceritate pueris non absi11liles picturata
sceptra singuli 11lanibus gerentes.
Post hunc coetum horam circiter XVIII. consules ac
senatores omnillm trium urbium Pragensium amicti singuli
togis seu vestibus talaribus honestis, qllae recens consutae
eranl ex serico coloris ferruginei seu castanei arte Damascena contextae, proccsserunt ad suam stationem terni con·
tinua ordinis serie praccedentibus eosdem 30 primoribus
ex Illunero spectabiliu1l1 honestorumque civium diverso
quidem habitu, attamen decenti, praeterca comitantibus
partim, partim latus utrinque iisdem cingentibus 60 iuvenibus
robore corporis et forma eleganti praeditis ac omatis veste
serica rubei niveique coloris et pileis itidem sericis longas cristas easque niveas habentibus, qui omnes venabula
manibus geslabant exceptis sex tantum, qui umbellam ex
holoserico purpureo alboque affabre paratam et aureis
bullis seu sphaerulis passim micantibus ornatam deferebant.
Sellatoribus in hac pompa proximi successerunt mag·
nificus academiae rector necnon reverendi adminisll'atores
cum doctoribus, magistris reliquisque studiosis et uniyerso
clero consistorii sub utraque specie coena Domini utentitUll sequente eosdem turba scholasticorum ita, ut
numerus oll1nium excreverit prope modum ad 400 capita.
Ac caeteri qllidem yestitu talari pullo fuere amicti, rector
vel'O academiae et decanus fiuxas sinuosasque vestes ex
nobilissill1a purpura temporibus Caroli lIlI. impcratoris
factas gerebant praecedentibus eosdem duobus pueris
argentea sceptra ferentibus.
Locus his omnibus ad excipiendum caesaream maies·
tatem deputatus fuit extra portam eguinam in collibus
non procul ab eo loco, ubi iuyentus urbana de deiicienda
lignea columba in altum aerem erecta iaculis decertare
consvcvit.
Dum hi coetus in urbe disponuntllr vel potius ad alia
atque alia loca digrediuntur, interea serenissimus are hi·
dux Ferdinandus ad obviandum iuvictissimo imporatori,
patri suo obseryandissimo, cum omnibus turmis equestrique
comitatu contendebat hoc fere ordine:
Primum ante alios Olllnes, ut moris est, praecedebant
4 tubicines. Hos sequcbatur summus omnium eqllestrium
copiarum a screnissinlo archiduce eonstitutus dux atque
praefectus g enerosus multaque eruditione clarissimus heros
Ladislaus a Lobkouvic, aulae sacrae caesareae maiestatis
in regno Boiemiae marschalcus etc., habens sibi adiunctos
a dextro quidem latere duos barones, a sinistro vero
totidelll cx equestri ordine collegas.
Quos deindc longa serie quini consequebantur equites
ex illis turmis, quae praecipuorum in hoc regno magnatum
ac nobi1ium titulo censebantur, iuxta cuiusque dignitatis
gradum:
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Nempe prima turma equitum iI1ustriull1 principllm
Henricorum, senioris et iunioris, comitum ab Hartenstcyll
ac baronum a Plauna etc., secunda inclytorum ae generosorum heroum domini Vilhelmi et domini Pctri a Rosenbergk etc., tertia gencrosi domin; Joannis iunioris a Lobko."vic etc., supremi purgkrabii Pl'agensis, quarta magnificI ae doctrina praestantissimi domini' JORll\lis seniOlis a
Lo.bkouvic etc., supremi magistri curiae regni Boiemiae,
qumta generosi domini Adami a Sternbergk ctc., supremi
camerarii regni Boiemiae, sexta magnifici dOlllini Joannis a
\Valsslein etc., supremi iudicis regni Boiemiae, septima
magnifici domin i Ioachimi a Nova Domo etc., suprcmi
cancellarii regni Boiemiae, octava illustris domini Joachimi
Schlick comitis a Possaun et Holaycze, sacrac caesareae
mai.estatis camerac Boiemiae suprem i praesidentis el tcutOlllcorum. !cudorum praefecti, cui turmae adiuncli quoque
fuerunt aln septem comites eiusdem familiac et oclf\Yus
com es a Schuuarczenbergk, caetcri item consilia!'ii ac
quaestores can1erae caesarcae in regno Boielniae, nona
~ene~'osi d?mini Joannis scn:oris a Schuualllbergk, supremi
JUdlcls cunae regni Boiemiae, decima generosi domini
Joannis Borzita a Martinicz, purgrabii Carlstcyncnsis undecima nobilis ac strenui domini \Volfangi a vVr~eso
uuicz, supremi notarii regni Boiemiae, ,luodecima subeamerarii eiusdem regni, trcdecima nobilis domini Be\'l1ardi
Zehusiceni a Nestaiova, purgrabii territorii seu traclus
Hradcccnsis, quatuordecima nobilis ac slrcnui domin i
Hudalrici a Duban, arcis Pragensis capitanci.
Atque hae quidem maxime conspicuae fuerunl turlllae
vel ratione dignitatis eorum, sub quonun tilulo cCllsebantur, vel propter. splendorem et ornatum lam equitulIl,
quan: ~quorum! qlll sumlllUS erat, dum singuli 'Iuam elegantlsslmo habitu se et suos pro honore caesal'cac maiestati s ,adornar~ cerlarent. Quae vel'O inter has XlIII prenomll1atas ahae turmae 'lve bal'onull1 seu nobilillm cxtiterunt, . eas brevitatis causa duxill1uS silclltio praetereundas,
prasertJ.m c~m_ constet multos talll bm'onum, quall1 ex
eque~tl'l ?rdll1e non postremi nominis heroas supra recitatis
lU\'l11ls flllsse annumeratos. Inde interstitio non admodllm
magno subseeuti stmt totius nobilitatis ministri, posl quos
dueebanlur serenissill1i archidueis Ferdinandi cqu; desultol'ii
nigro contecti serico.
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iudex, supremus iudex curiae, purgrabius arcis Carlsteynensis
ct alii plm'es regni scnatores ac consiliarii sacrae cacsareae
maiestatis tam ex baronum, qualll cquitum ordino.
NOl'issimum agmen conflatulll fuit ex equitibus partilll
minislris sen servitoribus, partim pueris heroum ex aula
serenissimi archiducis Ferdinandi, quorum numerus in universum cum omnibus superioribus equ;tibus ae tm'mis
fuit circitcr quinquies milic.
eUlll qno nnmero serenissill1US archidux in OccurSUln
caesareae maiestati ex planitie i1la campestri vicina ferarum
I'ivario tendebat per Arccm prim um, deindc pel' Hradczanam, m?x pel'. Minorem Pragam, mlCle per pontem progressus 111 Antlquam Vrbem obvios habuit primulll senes
circiter mille omues pullo vestitu amictos, omncs barba
ct capi1litio cano, omnes coronis virentibus ornatos, qui c
collegio Cm'oli lIlI. egrcssi ad deputatam sibi stationem
Hradczanam versus lento gressu incedebant.

Habuit deinde obvias in circo magno viduas numero

~OO, .quae et ipsae ex aede beatae Virginis Mariae cgressae

111 ,Mmorem Vrbcm Pragensem ael expectandum caesareae
maiestatis adventum progrediebantur. Erant autem omnes
e~ aequo lluiformi habitu praeditae pallas coloris pulli et
1l1v~as calyptras gcrenles demissis practerea utrinque a
caplte per humeros el pallae sllmmittatem ad pedes usq ue
singulis taeniis albis, cllius modi habitu hodic apud nos
utuntur mOlliales, et interdum ctiam matronae nobiles suis
maritis recens orbatae.

,
Quas posteaquam screnissimlls archidux praeteriissct
Iterque coeptum conlinuarel per Novam Vrbem Pragenscm versus portam 'V)'ssehradensem, inlerea chorus virginum 2000 CUlil capitaneis octo ipsis altributis, qui sericis
veslibus ca~tanei col?r!" fuerunt induti, e cu!'ia Antiquae
Vrbls proclnt ataque llmlem duobus ordinibns longo tractu
constitit ab aeel~ divae. Virginis ~f~riae ad aedem usque
s. MlChaehs agmme utnusque Orchllls protenso. Habitus
harum, si quis rationem \'cstiendi spectet, idem fere omni um fuit. Sillglllae cnim reticulis vel ex solielo auro
eontextis vel sericis aureum orbem in summitate intexlum
habentibus involvcrant crines, singulae corollas in capitibus gestabant, sillglllae fasciculos ex odoris herbis factos
manibus lencbant, singulae denique et lunicas habebant
Hinc succedebant in ordine pueri nobiles ditissimis
elegantes et summas vestes, quae ut plurimum erant ex
ephippiis ac phaleris terga equorum Ol'nala prementes.
pellibus marteniis ac sobelinis tela quapialll preciosa superTandem procedebant multi diversarum familianull
?bducta~, nam materia indlll\lentorum inter se nOll parmu
equites, quorum vestigiis insistebat aula serenissimi arch i!llae yanabant, Olllnes tamen naturali venustate et formae
dueis Ferdinandi CUln aliis non paucis comitibus, baronieleg~ntia praeditae, ut si nOn Fraeferri, ataequari certe
bus ac nobilibus, qui honoris gratia suae serenitatis au lam
pOSSl11t yeteribus il1is nymphis vcl venatricis Dianac
comitabantur. Consecuti sunt alii rursus tubicines numcro
comitibus vcl, quarlllll forlllae pl'aestantiam Juno coram
12 et unus tympanista duo bellica tyl1lpana feriens, utriAeolo apud Virgilium clepraedicat. Nec profeclo intcr
que praesentiarn serenissimi archidueis /llultitudini passim
omnes eoetus excipientium caesaream maiestatcl\l vidctur
ad hoc pulcherimum spectaculum intcntae quasi denunfuissc aspectu iucundior chorus quam iste elegantium moClantes.
destissimarumque virginum.
. Ne,qu~, yero Juclaei hic silentio praelereundi videntul',
,
iHediu.s tand~m eleganti ferebatur caballo ipse sereni,qU! et IpSI quandam pene stupendam speciem suo apparatu
slmus arcllldux sbpatus ministris agilitate pedum valentibus
spectatonbus praebuerunt, sed eam plus superstitionis
~t lanceariis . suis proxime ipsum praecedentibus aliquot
quam hilaritatis prae se ferentem. Prodierant enim hi
Inclytls herolbus videlicet principe Henrico iuniore a
quoque ex suo vico acl expectandum caesareae maiestatis
Plauna, c?m~te a Turn, eomite ab Hardek caelerisquc
adventum idque tali pompa et ordine: Praeibant caeteros
suae seremtatJs aulae primatibus una cum magnifico eal\lerac
omnes 13 iuvenes in candidis supparis vexil1um grande
r~gni Boien:ia.e praesidente. Subsequebantllr vero ,immefiguris sibi tantum notis depictum gestantes, hos sequedlate ser~n.IS~Il1Um archiducem praeeipui ex magnatibus
~anlur pueri albis el ipsi vestibus induti psalmos hebraica
Idquc qUlm ll\ ordine, alii post alios proeedendo nempe
Illlgua conccntu vario clecantantes, terlio loco ibant senes
prlnceps Henncus semor a Plauna elc., \Vilhclll1us heros
pullis am~cti pal1iis, postea II eorum sacerdotes, quorum
a ~osenber?,k, supremu s il11rgrabius Pragensis, supremus
sex penslle umbraculum pretiosulll cx auro et purpura
CUflae magister, supremus camerarius, supremus l'egni
contextum portabant, qllatuor umbraculum praecedobant
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et unus in medio sub ipso umbraculo decalogum in membranis descriptum aureoque panno involutum ferebat, quos
immediate sequebantur alii rursus cantores psalmos hebraice variis harmoniis modulantes, deinde eorum seniOl'es
lllllnero 40 induti singuli vestitu suffulto pellibus pal'lim
marteniis, partim vulpinis elegantiblls, mox l'eliqui synagogac alumni in palliis violacei coloris habentes involllta
capita velamentis byssinis, postremo adolescentes in eandidis indusiis, qllorum collaria auro intertexta nitebanl.
Hae serie dispositi ibant seni in ordine ad maximum
Antiquae Vrbis circum, unde pontem vcrsus perrexerunt
ac in huius aditu e rcgione telonei ad clextram constiterUlIt.
Porl'o sel'enissimus al'chidux egressus una ClllU equestribus copiis extra pOl'talll vVyssehradensem, posteaquam
processisset ultra sacellulll divi Paneratii relictis a tergo
consulibus et senatoribus Pragensibus ac ipsol'ull1 comitatu
et copiis peditum nniversis, de quibus supra dictum est,
qui omnes caesareae maiestatis adventum praestolabantur,
in patenti campo Ollll1em equitatum ita disposuit, ut in
longum quidem, sed obliquc porrecto agmine speeiem
sinuosi repraesentarent serpentis, eratque illustris et valele
conspicna ea acies to ta turmis in procinclu stantibus
simillima, quam Aeliallus phalangem implexam vocat.
Cum qua dum screnissimus archidux versus partem
sinistram procederet" -interea signifieatum fuit suae sercnitati caesaream maiestatem in propinquo esse sub colle
quodam ad pagum Krcze I'ergellte. QllO a1uIito caeteri
quidem equites cum suis ductoribus lento gradu in occursum caesareac maiestati pergebant, ipse vel'O archidux
concitato equo fcrebalul' comitantibus eum illustribus
comitibus, aulae suae serenitatis officialibus ct aliquot
praeterea aliis utriusque ordinis heroiblls, de quorum nominibus et titulis minime nobis con3tat.
Iamque caesare a maiestas conspiciebatur cum suo
comitatu in colle supra iIlam planitiem campestrem aliquanto eminentiore, ubi eqt!Ítatus archiducis erat, cum
serenissimus archidux ab cquo dcsiliens ad excipiendum
caesarem palrem pedes et qllidem capite nudato accelerabat. Ad quem ubi accessissct, flexo genn cum magna
reverentia suae maiestati dexteram solenni osculo praelibatam obtulit verbis ac vultu SUatll ex conspectn caesaris
patris laetitiam testatus. Quem saeratissimus imperator
statim amanter ct paterne complexus est ae uti filium
charissimum blanda absolvit responsione. Vidisses illustrissimum tam in parellle, quam in filio slorgarllm naturalium
exemplum, cui I'ix ullum aliud conferendum illvcniri
posse dixeris.
Archidllcem deinde ill excipiendo impcratorc conseeuti sunt, qui ipsum a reliquo equitatu avulsi comitati
fuerant. quos omnes benigne caesare a maiestas resalutavit.
Interea serenissimus archidux Carolus, qui caesarem
patrem comitabatur, et ipse desiluil ab equo ac fratrem
Ferdinandnm dato et accepto amplexu ac manus osculo
ad modum fraterne excipiebat et ab codem vicissim excipiebatur.
Eodem t~mporis mOlllento potentissimorulll Hispaniae,
Angliae, Poloniae etc. regum ac principum legati et oratores, item episcopi nonnulli et quincunque alii fuerunt
magnates ac heroes, qui caesareae maiestalis aulam seeuntur, ultro ab equis delapsi serenissimum archiducem Ferdinandum cum reverenti ac demissa poplitis inflexione
necnon osculatione manus salutabant.
His actis serellissimi archiduces cl caeteri, qui ab
equis utrinque descenderant, equos rursus inscenelerunt
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ac serenissimus archidux Ferdinandus ipse quidem cum
imperatore patre et Cal'olo fratrc mansit, cos vero, qui
ipsum comitati erant, acl reliquum cquitatum, qui iam tum
directa acie ad eaesaream maiestatem excipiendam appropinquabat, rc-misit. Vbi primum quidem tubicines serenissimi arehiducis resonanti tubarum elangore caesaream
maicstatcm excipiebant acccclentc interim atiam magno
coqlle ad numeros certos expresso tympanorum strepitu,
cleincle yero equiles urchiducis alii post alios bombardas
manuarias cum ingenti soni tu in eonspectu imperatoris
exonerabant. Mox continuato processus or<line ipsum caesarem tllla CUlU suo comilatu subsistcntem reyerenter
detccto ac inelinato capite sinu oso flexu circumibant cum
magna caesaris et aliorum omnium, qui eum sua maiestate
crant, admiratione. Ac ut diligenlius singulos lustraret,
digressus ab agmine suo caesar ad praelerenntes pro pius
accesserat cosque non sine ingel1ti animi oblectatione
intuebatur sputio prope modulll sesquihorae, clonec extrema
totius equitatus aeies ipsum caesarem et suae maiestatis
turmas praeteriissel. Interim ipse etiam cquus, cui illlperator insiclebal, mil'alll prac se alacritatelll ferebat supra
moelulll inqnietus ac lascivieus et creberrilllos edens hinnitus
nec uno consistens loco, qualis non ibi tantum, sed in
tota il1a eaesareae maiestatis Pragam versus profectione
extitisse perhibetur, id, quod mulli in omen et signum
optim i augurii traxerunt.
Post eam equestris aClel gralulacionem iter Ilrbem
versus omnes simul flectebant eo orcline, ut equitatus
serenissimi archiducis praeiret ac aula et comitatus eaesareae maiestatis eosdem subsequcretur. In quo itinere, ubi
ad 200, yel cÍl'citer, passus progressus fuisset imperator,
occurrerunt suae maiestati praecipui proceres regni, quorum
nomina supra recensuimus, quibus etiam adiuncti fuere
nomillc totius reliquae multitudinis absentis tam nobilium,
([uam baronum plurimi heroes, qui omnes pariter equis
relictis caesaream maiestatem pedestres cum omni reverentia excipiebant. Ac primum quidem cacsarea maiestas
Qrdine singulis eorum dexteram contingendalll protendebat,
deinde vel'O nomine olllniulll regni procerum nobiliumqne
suprcmus purgrabius Pragcnsis caesarcam maiestatem gratulatoria oratione excepit, cuius haec fere capita fuerunt:
agere Deo optimo, maximo gratias ac caesareae maiestati
domino suo gratulari omnes barones nobilesque regui
fideles subditos, quod suam maiestatem conspiciant reyersam in regnulll non solum incollllllem et a gravi liberatam morbo, verum etiam honore et dignitate imperatoria
auctam, ac eosdcm sum mis yotis aeternum Deum orare,
ut ea incolumitate caesaream maiestatem quam diutissime
frui conceclat et thronum imperii cius et filiorulll ac heredum Suae maiestatis stabilire deque omnibus hoslibus
gloriosam ci victoriam tribuere dignetur.
Quae oratio quia boiemice fuit recitata, inlerpretatus
est eam eaesareae maiestati in eodem loco generosus
dominus Sigismundus Heltus, regni Boiemiae vicecancellarius. Ad quam imperator iisdem proceribus admodum
benigne et yultu hilari respondit testatus gratam sibi esse
istam gratulationem, tanquam a dilectis et fidelibus subditis
suis profectam, ac promittens se fore elementem caesarem
ac dominum ipsorum.
Post hunc optimatum cum caesareae maiestatis gratulatorium congl'essum continuabatur iter urbem versus
cum tubarum c1angore et sonitu tympanorum eratque
caesar recto tramite perventurus ad consules ac senatores
alios ciyes Pragenses, '1ui iam tum a sua maiestate non
admodum pro cul aberant expectantes et ipsi caesarem
dominum suum CIllU gratulatoria oratione, sed ductu sere-
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nissimi arohiduois Ferdinandi ad laevam dellexit oollem
Subdidit deinde ipse etiam imperator haec fere verba
versus in campestri planitie situm, in quo veterani i11i
sermonc latino: Ego gratanter hane vestram exceptionem
milites, quorum numerum, habitum et armaturam supra
suscipio et scitote vos csse mihi semper commendatos
descripsimus, castra metati erant.
ita, quod non tantnm rex et dominus ves lel' gratiosus,
Ad quos ubi imperator tma cum duobus fi1iis archised in omnibus negotiis vostris patronus etiam essc 1'010.
ducibus propius acccssisset, intentissimo clamore instar
Haec dicta confirmavit imperator extemo signo data ordine
proeliantium vooiferabantur ot erectis in altum ferreis
singulis
cornm Sua dextera.
Ilagollis horribilem stropitum ex concussiono oorum edebant
moxque stipulas inanes in subiacenti campo iisdem Ilagellis
Mox progressus iam accedebat ad Pragensium exerfortiter contundebant incitante ac alacritatem in eis acuente
citus in campo specie bellatorum pulohre dispositos, dum
serenissimo archiduce Fr.rdinando.
subito, qui bombardas gestabant, ingentem ex earum
eiaculatione fragorem in signum magnae laetitae excitaIn quod spectaculum caesarea maiestas aliquamdiu
intenta cum magna voluptate in rectam rursus viam decliverunt. Reliqua interim multitudo imperatorem praeterenavit ac pen'exit ad contemplandas Pragensium pedestres
untem partim gestu decenti ac genunm inllcxione, partim
copias, ad quas antequam venissot, consules ac senatores
fausta acolamatione reverenter salutarnnt. Atque hae quiomnium trimn urbium Pragensium circundati a tergo
dem omncs copiae caesaream maiestatcm sequebantur ad
quidem triginta honestis civibus, a latcre vel'O utrinque
portam usque Novae Vrbis Pragensis, qua in formu equinum
eleganti manu iuvenum, quorum omnium supra mentionem
desoenditur. Sed antequam imperator portam illam contifecimus, suae maiostati obviam in augusto habitu ac l'uHu
gisset, inoidit coetum satis numerosum conllatum ex alumnis
omni verecundia pleno procedebant, ad cuius conspcctum
acade'miae Pragensis et ex consistorio ac clero saoerdotum sub
Ilexo reverenter poplite ot cervico leniter inflexa singuli
utraque specie communicantium. qnorum omnium nomine
constitere prim um, deindc mox suam maiestatem oratione
sacram caesaream maiestatem magnificus rector academiae
latina ab ipsorum cancellario recitata exceperunt hoc
idelllque administrator eiusdem consistorii hac excipiebat
orationo:
modo: Si unquam alias, invictissime atque gloriosissimc
imperator semper augusto et rex ac do mine nostor c1cInvictissime ac desideratissime oaesar atque augusmentissime, dies festivissimus laetissimusque cum nobis,
tissime terrarum imperator, domine nostrum omnium cletum rei publicae Pragensium illuxit, hunc certe hodieruum
mentissime, pro tuae sacrae maiestatis spectata semper
dicm et laetissimum et festivissimum nobis illuxisse omnes
orga ecclesia,ticnm academicumque nostrum ordinem uniuno ore iudicamus atque profitem Ul', quippc qllod hoo
versum clementia proque declaranda nosll'a vicissim prompta
ipso die contigerit nobis· dono ac favore omnipotentis
ac lideli erga tumll saoram maiestatem observantia non
Dei vestram sacratissimam imperatoriam maiestatem ad
dubitavimus, tametsi humiles ac inculti inter solilo cultinos fideles subditos suos reversam non solum incolumem,
ores regni huius ordines, vestrae sacrae caesareae maiestati
verum etiam summo in tel' christiani nominis principes
alacres et gratulabundi occurrere. Proinde gratulamur
dignitatis honore auctam atque exornatam nostris intlleri
serio vestrae sacratissimae maiestati et vere gaudemus
oClllis. Quare cum a nobis hoo tam divinae, quam humanae
ex hoc presenti vestrae caesareae maiestatis conspeotu,
leges exigant, ut de bonis prosperisque nostrorllm prinquam ex adversa valetudine eluotatam videmus nuno divina
oipum rebus gaudeamus, putavimus nosll'i offioii esse, ut
benedictione salvam ac incolumem cum dulcissirnis herehuc in OOOUl'5um vestrae saorae imperatoriae maiestati
dibus suis, serenissimis archiducibus, et oum frequentissimo
gratnlaturi de tantis bonis prodiremus ao sununi gaudii
illustrium excellentissimorumque principum, magnatum,
laetitiaeque nostrae humil1ima hao oratione aliquam signiheroum et procerum comitatu (quod felix faustumque sit
fioationem ederemus, Proinde Deo optimo maximo summas
omnibus) ad nos adventare ct quidem ita adventare, uti
ct immortales agimus gratias, quod vestram saoram impesupremum in univcrso christiano orbe monareham, cuius
ratoriam maiestatcm e gravi morbo creptam pristinae
maiestati, virtuti pictatique praecellenti non fortuna incerta,
sanitati restituere nobisque reddere sospitem dignatus sit.
non arnbitio vana, sed ipsa, ipsa, inquarn, omni potentatui
Agimus et gratias eidem Deo de aooessione novae dignidominans virtus snperna, aequitas legum sanctarum sumrnatatis et fastidii, in quod aeteruus i11e imperator ao rex
que regnornm ao imperii in terra dispensatrix sapientia
regum vestram saoram imperatoriam maiestalem evexit
orbis imperium iure optimo destinavit, adsernit consecraunivers o ohristiano orbi maxime suspioiendam, ao optamus
vitque, Postremo de tam insigni honore vestrae sacrae
summis votis, ut vestrae saorae imperatoriae maiestati in
caesareae maiestatis nos fideles subditi ex animo gratias
multos annos et valetudine prospera frui et soeptris aoquiagimus benedicto in secula ooeli Domino, qui opulenter
siti imperii feliciter ao gloriose potiri oontingat. Postremo,
adeo benedixit olim benedicitque hodie affatim domui
potentissime atque olementissime imperator, vestrae sacrae
inolytae Austriacac, e qua longo antehac temporum cursu
imperatoriae maiestati nos nostramque rem publicam adeoad hano usque aetatem nostram lot orbi christiano proque totum ordinem oivilem huius inclyti vestrae sacrae
duxit imperatores bello ct pace praestantissimos, ac suppliimperatoriae maiestatis regni Boiemiae humillime commcnciter oramus, ul idern ooeli dominator domino quoque
damus suppliciter orantes, ut vestra sacra imperatoria
nostro ad imperi aviti evccto solium gratia, virtnte et
maiestas nos nostrasque fortunas in lidem tutolamque
benediotione Sua coelesti semper adesse dignetur. Quo
suam olementissime suscipere ao dominus nostcr benigimperante feliciter (iuxta divinum in propheta Daniele
nissimus esse dignetur,
super hac novissima monarchia oracnlllm) ex cite tur ooelesto
Ad eam orationem primo cx iussu caesaris respondit
in ten'is regnurn per secula duraturum, cuius regni protectiboiemioe supremus regni cancellarius in hanc sententiam:
onem quia humanae vires suppeditare Ilequeunt, ante
saorae oaesareae maiestati gratarn esse istam gratulationem,
thronurn viventis Dei cum universa ecclesia sancla oathoquam i11i nomine suo et rei publicae omnium trium
li ca hasce prosternimus prec'es:
urbium Pragensium nec non totius ordinis civilis Sua
Terrarum dominum, pater supreme,
declararent oratione, velleque vioissim caesaream maiestatem
a\lgustum tueare Ferdinandum,
sua grati" talem ipsorum erga se observantiam pensare.
cessit cni decus omne to volente,
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immota huic tua sancta slet' voluntas,
portae quam trcpident ct inf~rorum,
Nil contra Satanas queat mal!gnus,
insultans Geticus ruat tyrannus,
hostcs imperii cadant inanes"
per Te regnet in orbe, Ferdmandus,
laudes unanimes ut occlllamus.
Amen. Halleluiah.
] mpera t Ol' , 'I'cissill1 sicut supra ll1agistratui
urbano,
I
'
ita et huio academico et ecclesiastico s~am doc ara,?t super
tali ipsorum gratulatione piam affectlOnem p~rllm d~ta
dextera rectori, administratoribus, d,:cano et ahquot, al,II~,
, a d s tabant , parlim vocal! caque'
clemenl!
les-t
qUJ, propms
I
ponsione in hano sententiam: Ego gratulatlOnen~ lanc I'e
ab universitate et a consistorio tan,quall1 a me~s lide ISsimis subditis gratissimo suscipio ammo ac 1'010 ~ta om,ncs
vos tueri ct defendere siout antehao semp,:r feol el plOut
, nu'III semj)cr plaimperatorem ROlllanulll, d ece b'It, qu~a,
cuerunt et placent eruditi ac bom Vlrl.
,
Soluto hoo congressu imperator, pergebat proplUs
accedere ad portam, prope qualll oonstJtJt chorus ex sdlOlastiois s. Henrici collectus CUlil una Musarum, ,lItulo
Calliopes, habitu P!lcllari venustc ornata, qua praecm~nt~
paucos versiculos reliquum oarmcn chorus <:anctu plOse
quebatur et ad linem usque dudncebat. FUlt aulem hoc
carnlen:

Ergo optalc vcnis, o patriae p,ater,
ergo te dominum haeo terr~ Yldet sumn,
tandem nostra suo spes frmtur bono.
COl' se laetitia suscitat et pium
demulcet tacitis pcctus amoribus, ..
quod fors lacla' tibi, ':Iuod bona filns
ex miti faveat proyemens polo,
Fatorum scries claraque sidera
texunt et renovant aurea secul~"
cessant indomitis Ilatibus AphnCl,
demulcel Zephyri blandities sO,lum"
Pax vincens pedibus conteret Ignels
devicti spolium Mar,tis et, ausibus
insistens licitis repnmet Impetus
afllantes dubiis Ilamina motibus.
Circum vita suo le dederit sinu,
ut sit nomen avi sitquc atavi sibi,
et matura suis messis honoribns
importct superis te quoque coetibus.

Quis comes ductu pl:opior: iunctus
cminet turmis velut mter Ipsa
sacra Jl.Iusarum claurius? Sui spes
Carolus aeyi.

duob~~s
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tres urbes Pragenses sub ipsum usque oollem, in quo arx
,
est cxtructa, ut postea dicetnr.
Caeterum horam ciroiter 23. caesar ingressus est m
Vrbem Noyam antc cuius maiestatem sub u?,bella pr?cedentem proxime equo vchebatur cU,m ~yagmato gladlO
,
'1'1 a ,lIae oaesareae in regno BOIemlae
marschalkus,
llllpena
"
.
sel eqUl' pau1O an te I'n occursum
' . suae malestall,hu'mas
"b
nissimi archiducis Ferdmandl et procerum I egm ex Ul e
duxerat. Hunc anteibant duo fe?iales, ,q~os heraldos vocant, in habitu solenni et palhs. pretl~sls! qu.ae ~am a
fronte, quam a tergo bicipites aqmla,s artlfi?IOSe lI,lte~te."t~s
ostentabant, praecedentibus eosdcm unmedlate ~el ellls~mus
fratribus archiducibus Austriae etc. POI:ro qUl ?aeSaleaJ,"
maiestatem et 'luo ordinc sint sU,bsecutJ, labonosum fmt
in uirere et laboriosius papyro Id velle mandare .. lll,nd
co;stat nobis fuisse in co comitatn trcs ora,tol'es. mSlgnes cum reliquis omnibus sacr~e, caesareae. maJ~st~bs. oonsili arii s et praefeclis seu offiClal!?us regm. N~Ylsslmmn
agmen caesare um equitibus armabs, quos Graecl somatophylacas vocant, claudebalur.
"
Atque tali quidem pompa et conutatu Imp~rator
urbcm alioqui populosam sempcr, sed tun? tempons ~o
pulosissimam ingrediebalur. ~onfluxerat"en:m ~x toto ~I~
pe llloclulll regno ingens lIIullltudo promlsom sex~s, ord~~lIs
ct aetatis hominum ita, ut omnes plateae conf~l t~e fuellnt
speclatoribus fenestrae 'luoque et tecta aechficlOru~ ab
iisdem passilll occupata, dum quisque regcm ac donunum
suum titulis el honore cdignitatis ~IOVO auctum ac cum
sununa maiestate et apparatu magmlico ad nos aclventantem intuéri ccrtatim cOntenderent.
In primo suae maiestatis in vicum fori equini intro,it.u
prope ipsam portam s,e<:unda ,Musa titul o ~haliae ~onslltlt
cum scholasticorum chVl Galh coetu, a qmbus, pJaeeunte
in canendo ipsa Musa sequens carmen yanata yocum
modulatione praetereunti imperatori decantabatur:
Quis subit regni dO[~:lÍnus !;lenates?
Quis ciet tantos vemen,s trlUmph~s
hospes? Augustus, dommator orbls,
induperator,

Hos practergressus imperator introivit tandem f,:1i,ci
omine in equinam portam Novae Vrbls Prage~lsls, ubl III
ipso aditu consules ac senatOres Prag~nses, qUl :paulo a,ntc
SUalU maiestatcm foris in campo debIla gratulabone ~x~~
perant malurato in urbcm reditu expectabant cum um I e a
c1e~antissim~, de qua supra est dictum" ac Ilcxo a tcro
genu suppliciter rogabant caesaream maJ~sta,teltl, ut sub
ipsam umbellam subire atquc talem fidel!t.abs ac obse:vantiae eorum erga se testificationem graclOse SUSClpCle
' t · Ncc mora imperator rogata consulum et scnatus
I'
ugnale U l . ,
, 'I b I
'pit
faoit ac sub umbellam ita, uti e~uo mSlc e ~, se r~C1 c
ertioas in quibus ca suspensa fml, portanllbus a, flOnt
p 'dem 'Yeteri8 et Noyae Vrbis primatibus, m medlO vel'O
et Novae Vrbis consulibus, a tergo ,autem
senatoribus, CUlll quibus affabiliter cacsar Ipse, dc y~rn~
rebus per totum illuditer dignatus est colloqm, Rel~qm
omnes trimu urbium senatores consequebantur officlI el
reverentiae erga suum dominum gratia idque per omnes

Á~tiquae
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Carolus magni patrui patrisque
aemulus yera pietate et armis,
cui Deus summos facili favore
aff1at honores.
Obviam sed quis tulit huc cohortes
artibus, feno oolebrcs et armis?
Ipse, qui nutu dominus gubern,at
regna parentJs.
Sic suo quondam referant triumphos
hostes, sic latum moderentur, orbem,
ut suus summo redeat tonantl
cultus honorque,
.
sic avi nomen genitor meretur,.
sic patrum nati, genus hoc perenm
prole yicturum retinere toto
nomen in aeyo.
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Ab eo loco imperutorem non procul digressum in
descensu fori equini rursus tertia Musa sub Euterpes
titulo excepit sequenti ocla concinentibus pucris e collegio
Caroli Quarti P. P.:
Sic te celsa potentia,
sic alto vcnicns prosperitus polo
in summo solidet throno,
o Fernancle, tuis maior honoribus,
ut crcscut placidis no vi
fatis imperii diva beatitas.
nutus percipiallt luos
terrarum populi, percipiant decus,
victrices referat tuis
cU/u palmis hcderas miles ab hostibus.
Hinc Mars sit procul impius
et Lernaea trucis perfidiae lues.
Pax figat stubiles pe des,
verus lusticiue promineat nitor,
excelsum redeat inbar
atque amissa sacris fama sororibus.
Sic te celsa potentia,
sic alto veniens prosperitas polo
in summo solidet throno,
o Fernande, tuis maior honoribus.
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mitate atque felicibus in omni vita succcssibus Deo supplicare ac preces nostras litare nunquam intermittemus,
Huius sermonCIl1 imperator admodum benigna digna
tus est rcsponsione: Grata, inquit, ·est mihi ves tra exceptio,
ct scilotc innocentiam vcstram mihi esse commendatissi_
mam ac quem ad modum parentes vestros, ita vos quoque in mea protcctionc habere volo,
Sub haec dicta chorus scholasticorum Laelecurien_
simu, qui puerorum coetui assistebant, una cum quarla
l'vIusa, titulum Cleio praeferente, subiectam oden debito
voeum eoncentu sonabant:
Diffugerc motu8, redellnt iam gaudia motu
liberiora nOI'o.
Phaebus abit tenebris festivi luminis ortu
candidiore micans
ct novus accelerat superis comitantibus hospes
orbis ct urbis herus,
quem cU/n lassa gravis telluisset inertia morbi
indomitusque dolor,
in luctu fucrant Phoebus Phocbique sorores,
regna ducesque simul,
edidit et strepitus mundi male saucia molcs
imperiique nitor,
lam lapsus metuit, iam damna novissima, dixit
augur Apollo, ruunt,
quando eolumna suo genuit ruitura fragorc,
quae modo fulcit onus.
Gratia diis superis, casu prohibemur accrho
quod modo quodque dein,
dum pius in vita supercsl Fernandus et indc
rcxque ducesque pii.

Venit deinde imperator ad castellUIll, cuius supra
meminimus, ,mde ex ipso vieo fori cquini deftexit versus
dextrum lutus in pluteam, quam Novum Lithostroton"') cives
\'ernuculu lingua vocallt, ubi suam maiestutem cxpectabut
frequens coetus colleetus ·ex pueris unius et eiusdem formae
seu habilus, ut supra diximus, ex quibus unus quidam indole
bona praeditus sacram caesaream maiestatem nomine reliquorum omnium cum decenti genu ftexione hae compellabat oratione: Screnissime atque invictissimc imperator,
Qucm concenlum vixdum isti finierant, dum progredomine nos tel' c1ementissime, nos licet imbelles pueri et
diente impcratore ad paucos passus alius grcx scholastiCDl'um divi Aegidii cum Musa quinta Polymnia novo
ad vitae ofticia praestanda nondum satis instructi, tamen
canlu aures imperatoris et aliorum eum sua maiestate
vestrae sacre caesareae maiestati, quam adultorum homipraetereuntium demulccbant. Ode ista fuit:
num turbae et terribiles armatorum virorulll acies cum
tremore metuunt ae horrent, occurrerc adeoque in COIlSLaudabunt alii dominantem Tybridis urbem
pectum venire non formidavimus persuasi nimirum a noscarmine. Cecropias vel Athenas,
tris parentibus et praeeeptoribus vestram caesaream maquod curru legitur victor celebratus eburneo
iestatcm vere esse patrcm nostrae patriae, cuius membra
indomitaeque ferae fera iuncta,
nos quoque sumus, Itaque \'estrae saerae caesareae maiet postliminio vindex rediens Thrasybulus
estuti tanquam piissimo nostro patri contidellter oecUlTimm
CUlU populis palriam adseruisse,
ac laeti et alacres cum omni animi nostri subiectione,
hinc alius primi numerans quoque temporis aevum
hunc fortunatum omninue gloria eelebrcm ad nos advencximiam recinel Babylonem,
tum gratulamur Deo regi regum agentes gralias, quod
vel Phoebaea prius celehratae moenia Troiac
nobis qlloque pusillis imperatorem Romanum sapientia
martigenum spoliata per ignem,
rebusque gestis toto orbe cclehratissimum cx sua divina
omnibus his potiDl' visa est mihi Praga, quod islum
gratia i"tucri coramque cernerc conces;erit, vcstramque
viderit iIIa dicm atque triumphum.
imperatoriam maiestatem humillime oramus, ut aetatem
Non melius niteant currus me1iusque vel aurum
hanc nostram uti fraudum ac impostllranlll1 ncseiam ita
quam eomitum IlÍtor atque phalangcs.
quoquc ad spem posteritatis vestraequc imperaloriae maSummlts in hoc, cuius mundo stat gloria, caesar
iestatis usum paulatim adolescentem sibi eommendatam
caesaribus ducibusquc vetustis
habere velit et nos parentcsque ac praeceptorcs nostros,
c1arior est, quanto pietas est clarior ipsa,
quorum opera ct laborc educamur atque instituimur, ul
quam sequitur pius ipse monarcha.
ad ministeria vestrac imperatoriae maiestati aliquando
praestanda apli "tque utiles esse possimus, inprimisquc
Appropinquante tandem cacsarea maiestate s. Henrici
patriam nOstram dulcissimam et eeclesiam eius alumnam
lemplo, ubi supradieta platea terminatur, scholastici e ludo
suae imperatoriae maiestatis clementi favore atque patros. Nicolai eUlll sexta AIusa Urania ad laevam ex opposito
cinio complecti et protcgere dignetur. Nos vicissim pro
paroeciae ITenricensis hanc elegiam modulabantur:
vestra imperatoria maicstate necnon pro suorum heredulll
Opto, salutaris subeant cum caesare pacis
domino rum nostrorum c1ementissimorum diuturna incolllBoiemum pariler commoda mille solum.
*) No\'é Dláždění.
Pllblica res proprio semper sit culta nitore
atque sua quaevis plena quiete domus,
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,.'entos
in c elel'es abeal demens
. discordia
.
et si quod fortis delenorls onus.
Omnia continuo eresca:1 t surga ntque. vigore,
caesar ut imperii eresc,l honore S~1.
Aurea sic nobis dieelltur secl~ redn'e
al'lue palcI' patriam veru~ adn'c sU!~m:..
Turea ferox el, 'I ui magm s~nt cae,allS hostes,
eXI't,'o pereant intereantque s1l11Ul, .
n'c magis afflictum h,rl~ent cun., regl I)u.s orbem
t ue pios bellis insldnsque plemant. .
aEst
'I satls
"1I1IUS
" lo tantum indulsisse D
furon,
eo: 'l
ati
sit studium tanelem posse placere
Vive, pater patriae, eclebres quoque \'~.VI e n ,
su b vobis quonclam \'esper cl ortu~ elit..
.
.
caesar , hbl prOlllll1lUS ore,
Huec
quaecumque plO,
sint I:ata supremo non rellucnte Deo.
.
.
ca' lcllum
Hinc versus sinistranl in alll~m
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P,raetercon~ecutus
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I . I
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t rum (lUOS ita voeant,
. .
.
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lIupera
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pIa atque aI"liS Iu d'IS I'n angulum CillS VlCI nonb
.
'lUl ex a II.
,
fl
t Caneb'\lur autcm a
procul a laeu dissitum con uxeran..
l ' hendecasylhis \"arialo 'luinqllc vocum moclulaml1le \oe
labum:

Vivas, m,aXill1e, Ferdi~lande, caes~r;
augustulll decus om11lbus Bohemls.
Tu vineis proavos honor~ eunetos,
fasecs imperii quibus d.atl sunt.
Iecirco tibi solvimus tnumph?s.
Vivas, 111axitne Ferdinande, \'lvas!
. f 'i potuit brevitate, pertcxuimns gr~H.ucusque, ..q'''' let
honores exlra et intra n:o:l1Ia
tulalonos et lluHnpl.ln es
areae Illaicstati exlllbltos,
IS saerae caes
b· P
Novae Ul' 18 ragens _ b 'eyiler reliquam huills historiolae
dcillceps prosequemu~ . I • eratorem ad portam, quae
p
seriem. [ Aeeedentcm Iglt~lr .,m NJ~\'a in Anti(luam Urbem,
. 't . per quam I Ul ex
..
Nova. (Ie, Ul,
runt clangore mu It,'plici 1 Q~ tub!Cmcs.
.
.
1)1'iml omnlUm
execpe
. t e ul"I'que in tUlTI
.
I
r 1lOL lympams
a
.
el resonant, pu su a 1'1
'porta variis aulaels
.
II 'ť Eral autem l[lsa
,
.
elUS . portae co- -ocat I.ct e turn. susp ellS',, eniu.t 1)lura vexllla
. 1c
t e
vetustatc
.undlquaque
,r eXOll1a
um a aureum glan,
. ipsa vencmlcrque
." la '~~ vexl um a
'quila bicipite
insig11ltum.'
randum Impern
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.
U 'bem imperalor,
Unl pl aeIugressus 111 Antrq~am I
.'.
ubi ante eon'
SIC voeaut I eglllae,
tcrircl cunam, qllanl
cl" ginarmll Boiemiac eraC
dilam arccm Prag:uselll se ~~l \e m Terpsichores praefer
execptus cst a sept."l1a j'y lIsa I u u 'to ~uriae regil1alis
I I xtram ex OppOSI
rentc, <[uae ae l e:
I lI1'norum scholac s. Pelri hune
consislens eunl agnlluc a

~

prceatorium hymnu", eoncmebat:
Deus, pater morta!ium,
lerrae potens cl sl~lerum,
afllu lriumphis gratlam
et cacsal'Í victorial11~
.
ut regna creseaul. yml!Jee
illo, tuo seel num;ne, .'
annos aclaequet N esto! ~s
nomen poteutis caesans,
Tuae manus hoc cst opus,
per quam movetur et polus,
hine, quod potes, con.fer lUlS
regisque no·lri subdltlS.
Malis seatcns mntatlO,
helii nocens cOlltagio
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absit procul, feli?itas
succcdat et beatttas.
Ruina perstet in locis, , .
quod hausit allte ignobllls,
Aurora qua se colligit,
Eous et Sol prosilit.
Quod restat, hoc, pat.er poli,
favoris auctet sors tUl,
ut mansionem ecclesiae
seiamus omni tempore.
H
eoetu praeterito Her continuavit caesar pe~ plaoc
l
'ersus forUlu ad maXlmum
team, quae Czaletna vO,ca ur! \
. u 'lb oetava Musa sub
Anliql1ae Vrbis circum, 111 .c~uus a~~t }' . qui cum illa
Eratus titulo et II seholast'?ls s. , ep lem,
erant, exeeptu8 fuit sequenll oda:

lnsidiosa magnis
..
s Vetllsta5
rebus et grate8 menbs saepe ncgan.
t procul quod opta8,
.
es
o libl
. .non
' est spo I'!lUll, Ilon rabidae tnumphu5.
hinc
Inlerilura nunquam
feret hillc. luventus,
huc lulit gressus neque retro
insidiose lh'or,
.
'e
facla virlutum proprio qui spolias mtor ,
abde caput latebris
et luum pectus rigiclum contice per venenum,
praesidct hic honestas.
.I
hic bilance,
fraudis expers, diva pan praesl( ct
addidit ipsa cultllm
. . . abire fucum.
rcbus et vanum procul hlllc lUSSlt
Tangit honor parenl.is
astra, natorum pro b lt as nolior extat orbe.
Intemerata virtus
vivit et scris pietas cedere nescit annis.
.
,
'n aliis pluribus maximi circi
lbidem ebam, s!Cul .et I '.
uOS homoleehnos
loci fuerunt erecta vexllla .~OIum'vo~ant quao iIli in
Graeci, vulgo sodalitatcls ?Plt' ~UI1l I'eligios~ circumferre
'b
lS ecc eSlas lC1S
solenm us pom p
vento leniter impulsa
consuevel:u~t, atqu~. ea 1~~~;~1: e~ debitan~ quasi praestare
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adventantl Imperato: I a
I
sua maiestas lustraret
.
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.
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.
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I b
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.
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nempe
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.
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,
.
tonge meun 1U
d' 'b
tantium circa curiam Anhiisquc bene longis 01' 1111 ,u'. S m puellarum quo spec.
lcganllsslmaru
,
<Juae Urbls. a~men e itatu caesareae maiestatis adeo detaeulo plurlln.1 ex com caetera omnia huius pompae prae
lectali esse c!Jeuntur, ut
. d'
erunt Ac fuerunt
..
I dumque esse m Icav
.
hoc
UlllCO
10cum
~
.
Ildieissimi
virginei
eoetus eOI1q i isl't pollsslmull1 p
t·
'.
f
totam illam pompam expene lam, u
templatione motl ae?ur~ :u~ t' idque non sine ingenti
derc tum demull1 IIldCI~le an gacitatis atque festivitatis
. ť
collau atrone sa
.
ac!Jlllra IOne ae..
I . I . Ferdinandi a quo tahs pomingenii serenisslIlll arc 1lC UCIS.
t~ris patris excogif
t in honorell1 Hupera
pae instrnc 10 esse . .'n hoc 1uleherrimum spectaeutata, nec c~eerant, (llll~.'lS II } rima~ ex oculis largiter proIUIl1 intenhs prae gau 10. ac 1 galldiu111 et admiralionem
manabant. Eam d.electatlOn.em, pene c~l1vertit unius ex
auxil deinde ct lil stupol ~1l1.
(ua caesaream maicoelu istarum virginul11 oratlO lahna, I
cla et lihera1i
excipiebat yultu ae voce ,vel:ec.un.
.
I
estatem.
S"
atque mVlcllssuue Impera 01',
hunc in 1110dull1: eren~~s~me non yideatur tuae maiestati
do mine noster c1ell1entl'~IIl~e, 'lIis virgineus sexus in hoc
l11irU111, sOit'dnl'~~n;u~~:i ~1 u~'~iul11 patriae nostrae duloispublieo..
11
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sima~ gaudio oblitae quasi sorlis llostrae

'
dOllu ad
Id' I
' qUlppe quibus
cum s?ept,ris, populos moclum regendi
decorum ~o u,m ~SIC crc cOllvcnit, ausac simus praeler
palenllS sllmlIs reli?ta proles,
,
orsltan 111 publicllm prodi'
d
"
yestram ?aesaream maiestatem, nalU h~~ i:lemexcqIPle~dam
pel' ,quall1 spes mellOr supersit orbi
nunc faclmus a no t
t'
, uoc nos
se?slm quodque labat ruitque rcgnu'm
si T~ rae ae at,lS et, condicionis olilU factitatum esse
'
cums ,sccptra gerit furens tyrunnus
lerunt ex sacris ~lli:tO~'~isPo~1Ik:lOre~ nostd ~obis retucloctrlllaeque rudis rudisque rerulll:
d
d'
"
laeOllun vlrgllles Davi
aptos consiliis viros habere
'
em a ca: e Immanis hostis Goliath rCI'ertentem f tcomprecatlO,nu,m carlUine cxcepissc narrantur
aus o
:t Martis proceres ad anna natos
n?bls et anulll nostri proposito haud obslant' proinde
,~fractos al:ill1is malluCjue prompt~s
chlectorum parcntllm cgressae sumus in 1;0 c cOl~sensll
IlInc sceptn qllibus indiget potestas'
~hcatI:ulU ad Occllrcndulll ycstrae sacrae c CO~'SPICUUIll
multos. et vados " opes ac[ usus,
lestatI, cui l'el'ertenti feliccm alque
,~aesa\eae mas(u SlUt belIa [oris domive pax sit,
lUnC
'lt,am, quae faciunt bcatiorcm
nostraln patriam reditUIll singulari P:~:;I~i~a ~I~I t
, tad
l amur utquc nobis
t '
' , cc U gla uo IUcundc, tibi, Boheme, sunť haec,
christiano orbi sit f~l~s:~~e~~e s~t~li',~e alqlle ad~o t?ti
etiam Deo optimo maximo 'r u alls, optamus II1lenm
Neque hoc latcat lcctorem sin I
l\1
',
gl a las agentcs quod vestl' I
,
suum cleeantavisse Carllle
t
gdl~ os j usarull1 ChOl'OS
?aesar,~am malestatem nobis sllpcrslitiIJus ad I ' f t' ,a n
,
n qua uor ll" rsis . 'b
'
que Musas eandiclis )' t' ,
,VOCI us IpsasImp~rl1 Romani eyexerit, ae ol'antcs ul 'd IOc Das Igllllll
' ,
lle loslsque vestlbus f '
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,
I em e liS pro
sua l b '
I
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Imltasque
aurcis
rcl,culis
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,
,
'
~Isse
11]( utas
des mm?nsa fllltatc vcstl'am eaesaream maiestatem herect heclera contextis ' f . ' e p~aetelca sertls ex amaraco
Pra;~~'e 111 ,nlll ,ta seeula supersti~es conservare dignetllr,
quibus alli t"
pl~e elentcs lIlSu[Jcr fasces hedcrarum
a ,esllam caesarcam ma\estatem humillime r
_
, ga I crant slllgularum litu li,
'
mus, ut hunc nOstrum fragilcm
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'
A Musis venit clcincle
g"
ac 111 rrnum coetulU vir
societate Jesu
'
"
caesalea maleslas ad fralrcs de
t::u~:::o "~:~~;~' ~:I~t'tes ~~ amic~s adeoque patriam nos~
,
,
' 'lili et IpSI eum coclu suorull1 discipulo'
,
,emen 1a grallOse complecti dignelur.
ems malestatem cxcepcrunt instructi
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111m
ratu
nimi1'llm
erccta stali:a Martis ~el;' quodam app~HUlC puellan gratulalioni s '
"
'
yalde affabiliter in hanc fere
t a~~a caesmea, ll1aIestas
prostrati et praeterea puero
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acc e~ Justlcla
te t Ioca t
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,scn en lam respondlt: Gratulatio ves tra milli est "
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t,lIJC IqlllS vano moclulamine
,
sequen 1 us,
, I ' I aque non solum dominus ves tel' gra·
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l I aCjllls e ~upra aquas Muldavae
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circa yalyas "'ll' ,
e ape I)[IS praeserlim
Antique et Novae Urbis i ' 'b
p, u I vexllla eum
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nae bracteis aUI'atl'" ol ' t \I? glandl heclcraccac coro·
la ,cn,tla, hanc quoquc inscriptionem a~ro il~ ~,I a eo,
"
wille ae Illse 't
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tione: Caesar ama t '
I a cum lac subscriplnvlCllsslll10 Romanorum iml)eralori Fe d'
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nor'
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mel~unt,
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signa
tyranu i, a
, IS ergo rcs publica Pragensis fieri feci' ' "
,
et bracleis
ť 1 o~tcl'lore aquda llIgra similiter hedcra
mcluti panopliapraestantissimi .. ,"
,
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,
"
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,'[
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interposito
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l,ars
c eplgla'lImatc:
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P
, e,x, pracscnpto senatus
Eu aquilac celeres, cn fortia corcla leonl:m
cent
"
II elllqu~ coetus lIblC111um sua,iissimo COllu alll es c emulcentlUm ap a' b t S
confirma,nt plausu publica yota suo
eo loco yeluti in cord
fl 1 e a,n , umma omnia in
yota, ,qUlbus cuncli felicia euncta p;'ecantur
t' '
e omlllum lnum urbium quam ele
,gan ISSlma et ad pascendos siye oculo s
altern~s reboant ten'a polusquc sonis
'
~iss;ma ab amplissill10 orcline senatorio :1~:ct:U~'~SO~:~I~~~~~
v~vat lO caesar longum Fel'llandlls in'
IU IOnorcm sacrae caesarcae maeiestatis fuerant.'
,
v~vat et invicto robore vincat avos ae\'tUll,
Ylllcat et inllllÍtcm fortuna ac Yirib:,s hostcm
Uncle; procedentem ulterius caesaream maiestatem
~aque u1tI~a !,!usa titulo Melpomcnes cum coet
nona
'
ante suos vllletum cernat agalq IIC pedes,
bcorull1 M11101'1S Urbis Pragensl's
't,
u schol as. . . .
conSlS en") in extrcmo
maxmll clrcl versu, pontem exitu excipiebat:
Aq deo ~utclllllintensus erat fragor bombarclarum pl'aesel"
tim, uae 111 va IS are
'
'b
non solllm
I' t'
em clllgentl liS exonerabanlur ut
auc len 11\111 oures
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I ,'t 'c
' Ilelllenter veruUl
'
Vi~am, quae faciunt beatiorcm
etiam
d'fi'
,
disru a~ I CIa uonuulIa lil arce el circa arce suo' excessu
o IUcunde, tibi" Boheme, sunt' haec:
' pellt pl~raque etlam in Urbibus Minori et AI' I'
Rex al~o, genens nitore clarus
sa tIS procul Illcl'
f'
1 Iqlla
ille spatio pl
c, lemoIta 01'11 tel' concusserit c1uravitquc
et sacn Imperii potens monarcha
us IlUllUS (Ual'LlIl1 harantUl.
quem nalin'a sagax scientiaeque '
P t '
,
et rerulll doeuit peritus usu,
t
os erlOr pontls porta Minori Urbi cotigua hoc tanum eplgramma advenienti imperalori ostenlabat:

iI;

C

it"

Fer forlis fem fata, furens fortuna faliscct,
Dh,ina diaclema datum c1efendito dextra,
Nanque nocet nimiulll, nimii non ncgligc nonuam,
Deice degneres, dignis cla, clura domato!
(2uam portam ubi contigisset illlperator proeessit in
forlll1l Minoris Urbis, ubi ab agmine viduarum ad frequcntes faces, quia iam bene prima hora noctis fuerat,
expectabatur, Earum una ceteras cl aetatis flore et vultus
vcnustate anteeellens sacram eaesaream maiestatem hac
latina fuit al10euta oratione: NolulllUS, invictissime imperator clomille noster gratiosissime, prolixa oratione vestrae
sacrae maiestati rationem reddere, quam ob rem relicta
domo ac liberis et falllilia nostra, quod contra praeceptum
beati Pauli factul1l essc viclctur, huc in publicum more
euriosarum muliercularum prodierimus, Seimus ellim vestrae
sacrae caesareae maiestati causam nostri huius facti probe
constare, nee deessent exempla piarum ll1atronarulll, quae
huc allcgari possent, si vel necessarium vel tempestivum
esset ca commemorare, itaque, quod ad praesens nostrum
faeit negotium, vestrae imperatoriae maiestati cle ineolull1i
ad nos patrial1lque nostram c1ulcissil1lam aclventu gratulamur
Deoque optimo maximo, pel' quem reges regnant et imperatores feliciter imperant, agimus gratias, quocl yestram
imperatoriam maiestatclll hoc nostro difficili tempore, ut
quae ineluctabili fi[to charissimos maritos nostros amisimus, ad summum istucl imperatoriae dignitatis culmen et
fastigium vocare ac evehere sit dignatus,. quam dignitatem
ccclesiae sanctae catholicae primull1, deinde patriae huie
nostrae atque adeo nobis omnibus vestrae maiestati subc1it,s salutarem, ipsi denique vestrae imperatoriae maiestati
perpetuis suceessibus florentem atque c1iuturnam csse optamus, Cum autem ad il1lperatoris omniumque summorum
potentatuum utpote Dei inlluortalis vice s in terra gerentiUlU munus et oftieiulll maxime pertineat cura viduarum
et pupil1orum, vestram imperatoriam O1aicstatem dominum
nostrum gratiosissimulll et supremum post Deum tutorem
nostrum humil1imc oramus, ut sicut alias semper, ita nunc
quoque nos yeluti sexum infinuulll ac omnibus illiuriis
obnoxium vitamque nostram et famam ct liberos nostros,
magistratus item ae tutores, inprimisque 'patriam hanc
nostram atque ecc1esiam suae imperatoriae maiestati commendatam esse velit. Et nos vicissim pro vestra imperatoria maiestate ac sercnissimis heredibus, vestrae maiestalis
filiis, dominis nostris clemcnlissimis, sine intermissione
orabill1us, ut vestram illlperatoriam maiestatelll quamdiutis,ime imperantem finesque orbis christiani feliciter et quam
longissillle promoventem nos, liberi nostri, amici ac necessarii cum omni posteritate videamus Delllllque pro tantis
bcnefieiis perpetuo celebremus,
Caesareae maiestatis haec fere fuit responsio: Suseipic>
grato animo vestram gratulationem ac vestram vicem
clolco, quocl privatae sitis maritis, nihilominus tamen ego
1'010 vester et libGrorum vestrorull1 elemens esse dominus
ct protector,
Inde continuato Itlnere caesarea maiestas venit ad
portam Strahovienselll sub colle arcis ll1ericliem versus
sitalll, quo 'in loeo nobiles pueri ex aula serenissimi archiclucis Ferd;nancli suam maiestatem cum multis funalibus
eaeratis praestolaballtur, ac ibidem caesarea maie,tas primates, eonsules et senatorcs Pragcnses sub umbella eius
maiestatem c1educentes elementer compellatos climisit ac
domum redire illssit.
Praeeulltibus igitur pueris illis Iychnophoris caesare a
Illaiestas c1einceps non sub ficto, secl sub vero coelo distincto ac exornato pulcherrimis stellis ab artifiee Deo

asccnclebat in c1iyum lapidibus stJ'atum rec ta versus Stra'
hoviense monastcrium, quo ad sinistram relicto itcr ad
clextram flcxit et non multis passibus confeclis hora noctis
seeunda ad portam Hraclczanensem feliciter venit, a qua
progressus inciclit in gratum siti pressis spectaculum:
fixus enim ibi stetit Silenus ad vivam imaginem affabrc
expressus ridenti similis foliis hederaceis ae vitigincis circumclatus caput quoque virenti cinctum habens COl'ona ad
haec botros uvaruu! in elcvata tenens dextera dulce pueris
iIlectamentum, sinistra vel'O turgidum premens utrem, ex
quo tribus fistulis Austriacae domus insignibus responclcns
album et rub rum efluebat vinum, cic quo exeipiendo
magnum inter vulgus certamcn a meridie ad multam
usque noctem oriebatur. Habuit autem statua ilIa hoc
axioma aclscriptum: Non silet Sileni liquor, seel loquitur.
Silcno proximi astiterunl duobus ordinibus, qua patet
Hraclczani oppicli eircus, venerabiles seniculi. Horum omnium nomine saCl'am caesaream maiestatem quidam non
ineruclitus senex tal i affatus est gratulatione: InviclissilI,e
caesar, clomine noster clementissime, nos senes maturaeque
aelatis viri vestram sacram caesaream maiestatem dominUlU nostrum c1ementissimum reyerenter salutamus gratulamurque ex animo vestrae sacrae maiestati hunc felicem ad nos fideles subditos suos rc,iitum, qui tanto quiclem nobis est gratior, quanto caesarea vestra maiestas
acl sublimiorem dignitatis gradum eyecta in hoc SUUlU
regnum gloriosior revertitur, Ac profecto arbitramur
omnes nos iam satis c1iu yixisse, ClltU dominum nostrum
clementissimum maiestate caesarea praeclitulll coram intuemur, Itaque Dco omnipotenti de hac vcstrae sacrae
maiestatis dignitate et·, de nostro, quocl inde haurill1us,
gauclio immortales agimus gratias ac oramus, ut quia
nobis senicu lis contigit viclerc salutare domini nos quiclell1
dimittamur ex hac vita iuxta yoluntatem DOlllini in pace,
tua vcro caesare a ll1aiestas ut pro gloria Dei et multorum
populorum in eeclesia salute inprimisque pro patria et
posteritatis nostrae utilitate in multa cum suis dulcissill1is
heredibus dominis nostris c1ementissimis duret ac vival
secula, Ad extremum vestrae sacrae eaesareae maiestati
nos et rem publicam, in qua c.onsenuill1us, suppliciter
cOllllnenclamus, ut donec in hac vita sumus, sub pia vestrac sacrae maieslatis protectione nostris bonis cum bona
pace perfrui quealllus.
Ad qualll senum gratulationem imperator hisce brevibus respondit verbis: Libenter yestra pro me vota
audio et non dubito de vobis, quin ea ex anill10 faciatis,
Ego vieissim vos in necessitatibus vestris allclire ac vobis,
ut vietu yestro perfruamini, tanquam meis fidelibus subditis iuste providere volo, l1am 'ego viros senes et probos amo,
Gratulationi senum successit non ita procul ab iisdem
consistens eum coetu satellitum ac custodum portarum
capitaneus Arci, Pragensis, qui et ipse imperatori reclitum
felicem oratione gcrmanica est gratulatus in ca circi
Hradczanensis planitie, ubi cura et studio serenissimi archiclucis Ferdinandi in honorem imperatoris patris erectus
fuit ex varie compactis tignis ae asseribus opere Corinthio
vastae magnitudinis arcus triumphalis, sccl ita superobductus ac ornatus arte pictoris, ut ex seelis politisque
lapidibus fabrefactus esse videretur, Ante hunc arcum et
in aditu eius duac ingentes statuae super basibus suis fixe
stabant, a1tera a dextris, a sinistris altera, ina Sal1lS0nelll,
haee Gedeonem representantes, quorum hic altera manu
protensa gladillm, altera clipeum leone insignitum tenebat, ille manu altera manclibulam asiniam, a1tera eXllviull1
leonis oslclltabat.
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111 ip~o aulem areu hae fere imagine, eum sui. gnomis visebantur. In summo eiusdem eacuminc H radczanalll
versus erecta fuit aquila biceps, supcr cuius pectore insignia erant eaesareae maiestatis imperiali diadclllate coronata. Huie dextra quidem parte adiuncta fuit statua ]usti
eiae bilaneem et gladium gerens, a sinistra vero statua
Temperantiae liquorem ex uno in aliud vas effundens.
Carmen hoc utrique subieetum erat:
Iustieia arma regat, sanetae haee Moderatio servet,
Sub hi. in magno are us hemieyclo pietae fuerunt
vcneranda'm speciem femineam referentes Fides et Religio,
quarum illa effigiem Christi erucifixi, haec clavem magnam unu duntaxat manu gerebant, interim ctiam haec
posterior librum sub braehio et ad latus aureum habebat
thuribulum, a1tera vero manu ambae ipsa insignia sustcntabant, sub quarum pedibus hoc earmen seriptum habebatur:
Excolat haee pietas religioque tegat.
Paulo inforius iuter epistylia in zophoro hoc distichon
grandibus exaratum literis extabat:
Imperio, Fernande, novi. ot honoribu. aucte,
huc ades aucturu. non minus imperium.
Hine in IItl'Oque latere prope testudinis arCulll pictae
erant forma muliebri Potentia et Nobilitas, quae extensis
manibus super ingentem aedificii portam tenebant tabellam
hac 8criptura insignatam:
Generosis viribus cuncta parta, aucta, servata.
Rursus aliquanto inferius inter eolumnas arcus imago erat
velut ex aere formata imperatoris Caroli V., sub qua in
columnarum basi pictae eonspieiebantur Africa et quacdam
aliae gentes abeo debellatae, quo in loeo haee adscripta
fuerunt:
Utiliter victae vietoris elementia et securitate fruilllur.
In altera vero latere imago Maximiliani caesaris co dem
modo pic ta, sub euius pedibus in sustentalllento eolulllnarum captivi quidam manibus post terga revinctis appieti
videbantur et sub caesare haec erant verba:
Ex vieto vietori gloria.
In altera deinde areus parte, qua areis portalll respiciebat, ereeta fuit, ut in parte anteriori, aquila biceps
eaque admodum gralldis eum caesareis insignibus, quae a
duabus virtutibus hineinde eircumdabatur. 'I uarulll altera
quidem solem in manu gerens Benefieentiam repraesentabat cum hoc mOll os ticho:
Ipsa iuvo miseros larga pielate Iibenler.
Altera vero, ~ui nomen erat Magnanimitas ba,iliseulll ealhena
vil1etum ductans hane habebat inscriptiollem:
Austria magnanimis ducibus foecunda refulgct.
In ipso autem areus hemie)'clo duae imagines puellari
specie depietae fuerant videlicet: Magnificentia, quao in
Copiae cornu torques, gemmas, margaritas et auroa numismata eOlltinebat, et Liberalitas, ill cuius dextra vas erat
aureum foraminibus quam plurimis seatens, e quibus innumerae prodibant aves. Erant et harum utriqlle suae
illscriptiones: Sub Magnificentia hoc carmeu:
Transeat aethereas sacra l'vLagnifieelltia sedes.
Sub Liberalitale istud:
Muuifieo tellus vivere rege po test.
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In ipso areus ab ea parte frontispicio seu inter episl)'lia
grandioribus eharaeteribus hoc legebatur distichon:
Ine!)'te dux palriae fulgens piclate patema
adsis, eniteul lumine clara fides.
Mox paulo infcrius utrinque prope lestudinis arcum piclae
erant Donitas et Mansuetudo, cluarum singulae aHera tantum manu super porta t"bellam quandam relinobal, ubi
haee scripta crant:
Barbara mansueto cedite bella duci.
Rursus paulo inferius a dextris inter eolulllnas imago
erat Rodolphi impcratoris veluti ex aere conflata, ad cuius
pedes tale seriptull1 legebalur:
Et nali natorum el, qui naseentur ab illis,
cuneta sibi subdent iustitiaque regent.
A sinistris eodem modo ereela erat imago l'riderici
caesaris cum huiusmodi inseriptione:
Imperatoriae pacis cultori assertorique maximo.
EUIll areum posteaquam subisset imperator aeeessurus
ad partam, ubi arx oppido Hradczano ponte iungilur,
il1ico occurit suae maiestati eum solenni pompa et eeclesiastico apparatu universus clerus cathedralis ecc\esiac
Pragensis, cuius clux quasi fuit reverendissimus pater dóminus praepositus et eiusdem ecclesiae administrator, gestans in eapite quidclll episcopalern infulam pretiosis aclmodum gelllmis ac Illargaritis Pllleherr:mis distiIietam, manibus
vel'O auream cum reliquiis sanctorum crueem incedens
sub pretiosissima seena praeeuntibus ipsum iis, gui vexilla,
cruces ae lucernas ferebant, sequentibus autem eodem fere
habitu, quo is praeditus fuit, nempe episeopali, duobus
eiusdclll templi praelatis ac tribus abbatibus pl'imum, deinde reliquo canonicorum ac saecrdotum agmine portantium reliql1ias sanetoru1l1 imagines'lue et alia sacra vasa,
ut in solennibus fieri solet supplieationibus, quorum omni um agmen choro seholasticorum et cantorum c\audebatur.
Ad 'luorum conspeetum sacra caesare a maiestas ab cquo
descendit hoc idcm facicntibus serenissimis archidueibus,
suae maiestatis filiis, aliis item prineipibus et magnatibus
omnibus, qUl caesaream lllaiestatem sequebantur, moxque
stans super tapetem substratum auream crueem, quam
praepositus suae maiestali offel'ebal, cmn magna devotione
est osculatus. Quo faclo praepositus nominc suO el tolius
capituli Pragensis caesaream majestatc1l1 hae sequenti gratulatoria exeepit oralione: Dici non potest, sacratissime
imperator, quan to olim desiderio veteres illi sancti patriarehae Messialll seu Unctum Domini exspeetarint, item
'luando gaudio et laetitia populus Romanus affeetus fuerit,
cum Seipio ille Africanus devicta Carthagine cum trimupho Romam rediret. Sane non minori desiderio nos sacerdotes Domini saerac caesareae maiestatis vestrae saee!lani
fidelissimi hune felicissimulll saerae caesareac maiestalis
vestrae aclventum exspeetabamus. lam vel'O voti compotes
facli est, quod plul'imum et gaudeamus el gratulemur.
Gaudemus quidelll nos patrem patriae et sceundulll Deum
summum patron um ecclesiae coram intueri, gratulamur
autem sacrae caesareae maiestati veslrae eam auloritatem
et potestatem a Deo omnipotente collatalll, in qua facilius
et commodius Butanti et pene labaseenti statui olllnium
ordinulll et l'erum lIe praeserlim ecelesiae Dei pro sua
clementia et pietate suecurrere possit. Felicem itaque
hunc diem alboque ealculo notandum iudieamus, simu I et
Deo optimo maximo, a quo est omnis potestas et dignitas,
gratias, quas possumus, maximas agimus, qui saeram eae-
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sarcam maicslatenl vestram nobis sa1vnnl e.t incolu.llIe~n ac
in apiee dignitatis summo. c?nstitutam Tcsl,lluere chgl~ltalus
sit precantcs eandem ,hvlllam c\emenlaun, ut. ,,!CI am
ca~saream maiestatem 1I0bis ad mulla secula fehcel:" et
ineolumem eonservet omniquc benedictionc co~lesll et
gratia repleat adeo'luc suceesssum salutarem 111 .rebu~
gerendis cl constitllenda religiollc cathohea sa.cra~ lllal?slah
vestrac eonfcrat. Ad hace conferat et saplC~tJam 1l.1am
beati throni assislrieem, pro 'lua Hebraeus .II~e s~plens
tanlopcrc Deum orabat, atquc alias duna splntuaha, ut
requiescat super eaesaream maiestatcm vestr~n: non soh:~;
spiritus sapientiae et intelle?tus,. secl et spl:llus conslhl
atque fortitudinis, spiritus selentl~c et pleta tiS atqu~ Splrilus limoris Domini repleat pJUm peetus et ~lI1mum
saerac maiestatis vcstrae, ut his coelestibus d.o II bus ac
armis mUllita et gloriosum imperatorem ct s?mplterna n~e
moria dignum nulritil1m et palronum ecc\e~Jae agal.. E~
audiat nos, qllaeSl1mUs, Deus pater coeleshs per .un.lgellltum filium SUUln et hane preeationem ac benechctlO?em
scrvorum suorum licet inutilium, tamcn sesc hUllnhal:tlUm,
de cxeelso sancto lhrono suo respieiat ratamque faClat et
imperiulll maiestalis vestrae st~biliat ac paceat~lm reddat,
ut plebs christiana tandem ahquando sub tah et taJ:to
,in 'ipe ac monarcha respirare et ad U1nlutem ecc\eslae
pr
c
. I'Illam SaJ1c tam
ealholicae
redire piasqlle leges et d'ISClp
ampleeti atque retinere va~eat. Id .1l0S iterum at'l~I.e Iterum
Deulu patrenl autorem tOC1t1S bOll.1 .orantes eccle~:naln ~~s
tram nos et omnia nostra hUlllllhllle saerac caesar eae
maie~tati vestrae commendamus atque precamur, sacra caesarea maicstas vestra elementer dignctur suos ~accellanos agnoscere gratiaque et patrocinio suo ampleetl uc fovere. N~s
vieissim pro sacra c~esarea maiestate ves~ra et pro ,0mJllbus ad sacram malestate II veslram ath~enhbl1s sedulo
Deum uti debemus, preeari nunqllam de"stemus.
caesare a maieslas ad eam satis prolixam grall:lationem brcviter quidem, sed valde c\em~n~er respondlt
in hunc fere sensum: ut dixerit gralam sll)1 esse eorum
gratnlationem et se ve II e eos, u I'I an temper
ca s \
' habere
commendatos.
.
.
Cum his dictis scenam subiit uc pedes sub ea lil arClS
templum eathedrale sese tontulit cum magno tubar~m
tibiarulllque nee non tympanorum acbolllbardarum c!angOle,
concenlu et strepitu praecedcnllbus su~n: malest~tem
praeposito ct reliquo clel:o, eum scholashels canenl1bus
hymnum: Veni creator Spmlus etc.

~acra

Cetenull Olllncs portac, parietes" et via~. pl:aetereunli
imperalori applaudebant picturis vams, val'l~s It~m tal:e:
tibus et versuum inseriptionibus, praeterea vlrenllbus pl~1
hedcraeque frondibus, quibus saepta et eollll?nae und.lquaque circa vialll ab arcu iUo Hrad?z~nensl ad arCls
teulplum maximum duobus
.
usque
. . ordllubus
. I veslItae
t
. et
opere topiario intersertis laminuhs mauratls e egan er OInatae erant.
Porta, pcr quam ex', Hradczano in arcem introibat,
babebat in exteriori parte aquilam depictatn eum tali
distieho:
1l'IaXÍIl1c caesar, ades, concordia lacla revixi
, me magnam faeiens me quoquo magnus ens.
Et nlOX sub aquila sillllllachrnm ine:'at Concor?iac
sedentis super vilgultorurn fasciculo. eo.nstneto ac m~mbu.~
tcnentis offiniulll rcgllorulll et provlnClarum, quae caesall
parent, insignia vioculo colligata. Huic quoql1e suberat monostiehon:
Deiciunt hostes, haee anua tuentur arnicos,
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In interiori parte eillsdem porlac. it.idem aquila impodalis pieta conspieiebatur cum hoc dlstlCho:

Quae Javis ante tuli, u:agLli f~ro caesaris artna,
hic si 'luidem terrls Jupplter alter erit.
In secunda port a, ubi die no?teque. ?uslodes, areis
exeubare solcnt, sub a'luila magna IIll~el'lah, 'luae lil culmine portae fuit crecta, hoc modů senptul1l cral:
Potentissirno prudentissimoque caesari Ferd.inando
primo, Hungariae, Boiemiae etc. regl.
lbidem sub aquila crant insignia rcgnorum HII1:gariae et Boiemiae lapidi insculpta, 'Iuibus ad dextram 1- 01'titudo, ad sinislram Prlldentia adstaballt, sub qUlbus hoc
axioma legebatur:
Tam forliter prudens, quam prudenter fortis.
Tertia porta vicina palatio serelllSSI~lÍ. archid,ucis
Ferdinandi ostentabat in hcmieyelo pulchernnlls, c?lonbus
dcliniatum silllulachrulll Pacis eircumdatum vexllhs, tympanis ceterisque beUicis instrumentis, c~ius d~xtra fac,el~1
ardentem vcntilabat, qua combul'ebat loneas ahaquc, hulUsmodi, sinistra virentis olivae ramum praefercbat. Sub co
simulaehro hoc Virgilianunl suberat:
Nulla salus beUo, pacem te poseimus omnes.
Paci supravolabal a'luila rursus imperialis eum hoc titulo:
Divo pioque cacsari Fcrdinal:do p:imo, pacis
ac unitatis inslauraton lllaXlIllO.
Ultra hanc portam ereetus fuit alter arcus elegalltissimus altero cornu domui eapilanei arcis et altera Albae
Turri applicatus, insuper serieo purpureo v.eneloq.u,c a~
variis Turearulll spollls equoru~que fr?ntal.lbus. Cll CU~,1
quaque ornatus, .in cuius summltate tna dlYersl colous
vexilla suffixa emleabant.
..
.
Porta qUHrta, ubi serenis -imi archiduCl~ Ferdm.anch
armamentarium visitur has tres simul imagl11es deplctas
t V!c
. Ie ll'cet Honoris 1 Gloriae et Famae cllm hoc
con t·Inc b a)
monosticho:
Gloria, Honos et Fama ingcns comitantur euntem.
Supra has imagines aquila stabat biceps cmu sequenti
disticho:
Gloria adornelur diademaque regis honore,
aeternis meritis volitet slIper aethera caesar.
In porta areis interiore, 'lua in patentem aream cl
indc in imperatorium introitur palatium, rursu~ credu
stetit imperialis aquila, sub 'lua baec erant carml11a:
Clara tibi porlas aperit victoria, caesar,
fulgidus aeternas scandere perge domos.
In huius dextro latere Immortalitas erat cum hoc
helllistichio :
Vivit posl funera virtus.
In sinistro autem Vieloria Ctllll hisce verbis:
Victoria diademate fulget.
Ad palatii gradus leo gra~ldis argento. eire~llllitus c~
in a1tulll ereetus visebatur, 'lUl coronam lInpellalem, pe
dibus anterioribus gestans huismodi carmen speclatonbus
legendum offcrebat:
Dii tibi quum dederant, caesar, vis nulla coronall1
eripiet, vivo nulla leone fera.
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Supra lectum hOl'Um graduulll aquila ingens cum
insignibus caesareac maiestatis aflixa hoc distichon pl'aefercbal:
Ales qui summi fueram lovís arllliger, omnem
lidus in eventull1 iam libi, caesar, ero.
lngressus in templulll imperator in ipso lill1ine aqua
lustrali de more conspcrslls cst, mox re\'ercnter ac devotc
ad a1tare maius in choro, ut vocant, tlexis genibus aetcrno
I'cgi l'egum ac imperatori impcrantium preces suas obtulit
rcsonantibus inlerim per tolum tell1plum tam plebeis, quam
magnatibus VOce intentissill1a: Te DeulIl laudamus elc. ac
rccitantibus practerea ecclesiac ministris quasdam precationes, Quibus omnibus rite peractis cetera quidcm hominum turba ad suos quisque penates discesscl'unt, magnates
vcro sacram cacsal'eam maiestatem pl'imum ct deinde screnissimos archiduces ad cibo somnoque recrcandum COl'pus
in ipsorum habitntiones honoris et oflicii causa horam noctis
circiter tertiam deduxerunt indeque et ipsi in suas quisque domos ac divcrsoria digrcsssi qllieti sese dediderunt
nocte sicut spectaculo eius diei, ita et laboribus linem
imponente,

co orta innumerabilis scintiUarum cl globorulll ardentium
copia lotum vicini aeris opplebat tractum ne,!ue id sinc
damno aliquo spectatorum, quorum aliis barbae, aliis
vcstes a prosiliente ex ilIa rupe RIlmma comburcbantur
reliqua multitudine accrvatim periculum cursu vitantc. lbi
apparuere quidam seu furiarum scu malorum daemonum
specié numero nOvem admodum tcrribiles, efRabant enim
Rammas ex oculis, naribus, auribus ct ex ore, qui Gigantes prostralos ad orcum trahebant, unde postea natae
ex eorum sanguine prodierunt simiae,
Exortae itaque ilIae quam plurimos sallando exerccbant ludos non sine risu spectantium, modo enim ardentcs
radio s instar fulminum in aerem ciaculabantur, modo igniculos quosdam crepitantes proiciebant in cos, qui proximc
adstabant, et alia ll1ulta ridicula designabant. Molc deinde
illa licticia tlammis cedente cxiverunt c quadam silvula
equites cquis facticiis insídcntes octo di versi coloris vestibus induti, item thoracibus, galeis, lanceis et bOll1bardis
benc instructi, qui bini alii post alios se mutuo invadenles
valde conspicuum in tenebris exhibuerllnt spectaculum,
lanceae enim eorull1, gladii et galeae Rammas egcrebant
equi quoquc auribus, oculis el naribus ignes horrendos
eftlabant. Proelium profecto mirandum fuit. Fractis ar<lentibus lanceis ac gladiis ad bombardas devencre, quibus
alter a1ternm impetebant cum magno tormentorum crepitu
et equorum licticiorum concursn atque collisione, His acccssere ex cadem si1vula nonnulIi pedites Romano morc
armati, scuto ac gladiis dimicantes, quorulll galeae tlammis
ardebant, quemadmodum et gladiorlltn cuspides; iidem
scuta mirabili agitatione rotantes ignetn molere vidcbantur,
interim etiam exerccntcs choreas l'I'Iauritanorum more hincin de sa1titabant, quae sa1tatio apnd veteres Pyrrhica 1'0cabatur.

Qua eliam de causa magnifico instructum apparatu
spectaculull1 Gigantum manus cum love miscere volcnl iUIl1,
quod eiusdem dici pompae a sercnissimo archiducc Ferdinando destinatum ceteris spcctaculis vice coronidis addendum fuerat, in sequentis usquc diei vesperam nccessado fuit di1atum. Quod quidem spectaculum serťnissimus
archidux in honorem et solatium sacrae caesareac maicstatis paren tis sui dilectissimi exhibuit, ut eo pacto imperatori patri spccimcn suae industriae RC in eruendis
abstrusioribus rebus sagacitatis ederet nec diffici1c est
cui1ibet prudenti eius involucri senSUll1 erucre. Nobis hic
brevcm huius descriptionem attexere libuit.
Nono die Novembris horam circiter vigesimam quartam
In hanc Gigantomachiam his \'ersicnlis est lusum, qui'
prodiit invictissimus imperator cum sercnisssimis archiduciin aItera turrium ibi extructarum descripti fuerunt:
bus Ferdinando ct Carolo ceterisque aulae regni proceribus
in hortum suae maiestatis arci vicinum et ibidem in doGrandia celltimani pertentant bclIa Gigantes,
mum deall1bulationibus aestivis et recreationi dicatalJJ consdum cupiunt supera pellerc sede Jovem,
cendit ac in solio aureis tapetibus circUll1tecto conscdit
Sum ma locant imis et moutes montibus addunl
cingentlbus iHum duobus charissimis liliis et magna proiamquc petunt vasti moenia celsa poli.
cerum aulicorumque corona, ante cuius conspectum foris
Ecce sed horrisono veniens cum turbine fulmcn
in planitie viridarii ipsi horto adiacentis exhibitum fuit
aetherea laceros deicit arce viros.
novum ct nos tra aetate inauditum spectaculum tali forma
Praecipites il1i sub Tartara nigra feruntur
seu apparatu: Constructae erant duae admodulll altae
totaque fumanti ten'a cruore madet.
tUl'l'es, in quarum utraque erant tubicines ac tympanistae
Hinc informe genus, res et ludicra nota tu,
serenissimi archiducis Ferdinandi, qui et ad primum sacrae
simia gens prodit sangui1le nala viru1l1.
maiestatis conspectum grata admodulll tllbarum et tympasimia gens, licto quac nomine, vana parentum
norum harmonia suae maicstati honorem ct revcrcntiall1
proelia dum mcmorat, proelia dira movet.
debitam exhibebant et postea iucundos audiloribus sonos
Sed, velut in fumos abeunt ea beHa Gigantnm,
subinde ciebant. Intel' has turres quod crat intcrstitii iacesic poenas fumo simia Teucra lues.
bat ingenti mole rupes ad similitudincll! veri ae naturalis
saxi mil'O ingenio expressa, sub clua multi igncs arte meHaec ferc habuimus, qllae in praesens tempus de
chanica reconditi llabebantur, et in summitatc ci us Jupiter
invictissimi imperatoris domini ac l'egis nostri clementisCjuasi in aere pendens pube tcnus conspiciebatur, Ad
simi glorioso ad nos introitu literis mandata in publicum
hunc impugnandull1 ac ex iHa rupe deturbandum pro dieedcnda dnximus, non solum, ut eo pacto in promovenda
rILrt quinque vastissimi corporis Gigantes lento gressu et
ac ornanda nostrorulll prineipum gloria ofliciull1 ac debiattemperato ad modulos musicorum incessui singulorum
tam nostram erga i110s lidem et obedientiam iisdem proadmodum apte accinentium alius post aliull! versus ilIam
baremus, sed multo magis, ut celebratio huius rame subrupem procedentes ac singuli grandibus armati saxis, guae
ditorurn erga suos magistratus observantiae ad posteros
humeris gestabant, iam iamque rupem ascensuri videbantur.
propagari et in utile exemplum pOsset abire, Quod rel iQuos conspicatus Jupiter sub ipsa cOllstitisse rupc protiquUUl est, sicut in poematibus nostris, ita hic quoque,
nus pel' tenuissimum lilum igne illstar radii demisso eos
aeternulll Deum, in cuius sancta manu corda sunt omnium
in terram vcluti fulmine ictos prostravit rupesque ipsa
piorull1 principuUl, tolo pectore oramus, ut imperatori ac
dissi1iens non sinc ingenti circumstantium horrore veris
domino nostro neenon suae rnaiestatis heredibus felicem
non absimilia edidi( tonitrua el coruscationes, unda
in rebu; gercndis successum ac diuturnum impelium tribuere eos(lue veluli praecipuos scholarum et ecclesiae
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. e nutritios pro conservanda ac prosuae sanctae cath~hca
't
I' cl'plinu et rerulll hUUla' d t 'ma hones a C lS
.
,
paganda
pIa,
oe
~
.',
',I'
quam
diutissime sospltare
narum rectnce mshCla Cl\ I I
dignetur.
Matheus CoHinus lectori.
,
N on est umus
res ges t a.s scribere
,
' nemo
t
od lene singula scue quea .
,
unus, qu l1~s vir' habet manus utraque vlI'es
" lus oeuli ue vident.
Unus ,VII', nu
malOres. q~atuo,l p " t
d~o prodimus
llnum,
Ergo OpCl'IS mnchs SCllp um,
,
lecturis unam promimus lnstonam, .
Texuit alter opus, lima\'it id al~er" utnque
invideat nemo, quod dat amlclha,
Melantrichum
Excusnm Pragae apu d Georgium
,
ab Avenhno,

P 'eklad Popisl/ vítání Fer~illllllda J. sVepsl~~
J
. . ''')
d Dali/cic AdaJlla ze"
11éllO J(ol!íueJII II KII(tl~~~)1 . ~ a~ Ferdinand po pNjetí císal'slavína. Tého,z roku I I' CI;', " Karla ponejprvé z Vídně
ství a po smrti bralra sV,é 10 clsaé,lc lne měsícc listopadu a
' I d P'ahy pl-iJel osm 10 e
,
do Cec I a 0;1
"I í''etc Ferdinanda, tehdáz 111IStolu od syna sveho ~,rC} Ol z
ánll\' l' tíi'stva a Prad ," 'ho v královstvl ceskélll, od p
' ! , l' . I IV
IZlCI

.

l1

'alto

někdy

Clsar

",-Hrc

.,

žaul1\' velmI poctlV~ a avn~ la Lubeku uvítán a pl'ijat.
král český, když Jel o ,ná,e~ í vI'e F~rdinandu obšírně
.
Il1pa VI t, 11I C sa
,
Ta cerem.ol1la ,a po
I ' k;m od M. Matouše Kollll~
vypsána Jest Jazyk~1ll I~tltnls)
~prinsberku,
kteréz nll
I t v'
Martma \.u lena z
"t
z C 10 enny
'dvloa summu a vy, ta II In,'átce !,ro budoucí , pam
ké J
e . poneva
' d 'z nevun,
,
se
tuto VIzvlášle
poloziti,
,ab)' kd)' v jazyku ces Ul
c

.

v

v

vydána byla.
v,
I' topadu první a přední posel
O ého dne meSlce IS
I P v k'
v sm
v,'
"'š I k arciknízeti na hrae
raz s 7
císarského prl)ezdu pll. e S~t ' b '1 a neJ'I')'šš( komormk
'ú
Adam z
em el' ,
v í v
urozeny p, n p.
I ď
14 'I oznámil ze c sar
království českého, oko~o ,tO lI1y š"
zc s~ zastaviti
á V'1 ",V ')'Jetl z Bene,ova a
Ferdinand r, CI p~ \,
'I
I Prah)' okolo hodiny 20,
,v,
. J semcI dve ml c 0<
. 'I '
.
' I 'I ed porttcil se SjetI 011racI ve VSI e
To uslyšel' arcikníže Fcrdl~Hllle I mdám J Msti C. všechzatlull ouředníkům zemsk)'ltl a I réa ' , S't M. Pražském,
v!
obám stavu pans, ltO \
,
.. ,
Item 1 JlI1ym os" ;'tá í císaře pána svého stroJlh, staVIl
aby se tam k Pl" I 'án I
'eli do polf nedaleko Staré
k r),tířskému rozk, za se sJ
,., I
podě
pa
V"
rci kníže mezi ne vYJe ~
" :
Obory, !ulez take sam a
v , J' eho ochotne naJltl
..
v J' ou se na porucelll
, I
kovav JIm, ze s
, .. I 'í dné mustroval vedle Jeedali, Imedky tu houfy JeJlC I JI Zd
tl' a t'II',a:du J'ednolllu
cl o t' ství 10 110S
noho kazdé~tO
u~ oJen. .' ořádkem měli by jeti prot~
každému ukazav nusto, Jakym, 'I skrzc trubače svolám
císal-i. Zatím v mě~t~c1:lr~zs ;1'c ~terýž vítali měl císaře,
byli měšfané a ,ied,en "az \1k~0\ :u'kmistl'ové a rady. všech
scházel se na JIsta mlsta J'
Pti Ý mthouz !uleZ laké
lN měst prazských na stlaárto mes s 'I)anll)' al~ v rozdílná
I
á v Iv
byla pac ltO, lm a ,
t"
s Irom, zc ena
v,
,~' kého s svým žákovstvem, ez
místa. Rektor ucem pl ~7t á i farál'ové a knězí strany
i admini$trát.~~'~vé:, ~<onslf o;:~;~~'e cí'saře Karla jinak Vepod obojí pnJlmaJ1ClCh, (Ol" li J Vdov)' do kostela lVlatky
1'1 é I I v e také starcI sc laze .
v , I dél
I' , {( ez s ,
Id, všecko mnozstvl m a 10
Bozi !)l'ed TeJncm. N "POS e )
tl,
Odkudž po'
v
t
V,tském blízko ra IOUZU.
,
lidu na rynku s aro~es ,
b ,. od arciknížete stanovište a
tom všickni na ul?zena ~o ~ří' ezd~ císal'ského účekávati
místa se rozcházeh, !ulez, I J 'místo odešli mládenci
v' N' . n vJ'ší ze všec I na sve
'
'l'
melt.
e
. 1 b'
n'l vojnu hoditi mohlt, a I
a tHuzi, eJplv
kteříž se poc z rOJ a ,
\I

l

•

f

"

li') Výše
Kampanus.

stl'.
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" , If1
První byli s dlouhými rttčnicemi a
hyh
~ ' .. J'cdnostcJ'né formy a. barvy
VI' v troJlm
I) eV loze
krátk ué ' ZUplCC
mc I na 80 ., ' ,
I ' 'í II v prostředku I na ru'
'b'l' u premy po naJ c ,
'I' '
cervene I yn
II ' I c,. ervené klobouky s bl y1l11
' í I
'š' 'ané a na ] avac I
Vkt v,
kal'
c
I
plO,
1\
,
b
"
elém
k)'r)'su
a
ne
en
'
. D' 'b)' It ve z roJI a V c
.
V'
pll1tanu.
lUZI.
" I bl ' na hlavách a tI melt tel' pancířích, však maJlce
~ 1<)' rvní a ~ rukou české
sáky a meče při ,bocí?h Ja '.? 1 P hé' německé oštípy
y
špičaté hurdýl'c a remd;h a Jl:]: d~~~lo osmi tisíc, kteříž
elc. A těch obojích by? v po~ u , o, 'ednosteJ'né barvy
' t f Ir)'chuv a plapOlcU\ J
měli 0:n1l;ac
,e c~c
rdn b I nápodobný oněm starýn~
etc. Tretl dJ! pesího
Iv
y
ZVI'zvk)' i potom slouh
'
o
I t 'í v za casu Jana
botovníkll~l, 'CI z.
a těch bylo pl'es tisíc v prostém
u Cechův
cerné a vOJsbk,O"
v
•~
so e cerllc'k\lkly a místo zbroje pavézy
.
odevu maJlce ll, T' "'1 ' pol'ádně v každém ghdu po
v I
'cep)'
I VSIC , m ,
" ' b '
a ze ezne
'",
v to s bubeníky a plstCl ra~o~
šesli osobách Š;l pl es mpcs k' ' a lam na jedné rovme
. I 1 10 'IZ za sv
an laCl
" ,
vySc Irae s ( u , . .
'.
v'
ěli se položllt
ctver'
'fv
'broJ'i b)'h a rttCl1lce m ,
V' v í
tl, klel'
z
vc
z
,
"'telem
potkati
meh,
'š"
Jakob)' sc s nepIl
. cern
,
hranym . I ,em"
,
dš d'
lezení sobě zarazlh na
'ú f nětco dalc o e se
'v
b
I)a\, 1'0),
c 1'1 é
.' ,V'k I I)OC1 n ímzv I)ylo strmšte
a
o .e. ,
jednom nevc I' ol \ IS, I.' k
V' I ým valcm aneb zdí tím
hnali sc v'l'd~ol 'pavéza,U'\ Ja tOv,tlfe~~lOvé v poli ležíce zašanzplIsobem, Ja,kz ~e I.'e I{( y s al
covati ohyceJ m~vah. Vší
v'la vytáhlo tedy milostný
Kdyz to VOjsko pe. z mes
t : ' tského šl)'
šedše z rathouzu s aromes
houf pacholátek, vY','
,
"10 tek k Koňskému trhu a
vád'
Nove Mesto pl es lY. S t "
1)01',
ne na v,· 1
v "ku J'ello tu , kdeZ roura s oJl,
'ostreu
P řišcdše lémel'
(O, pl
J' I" I
kdd J' est Anjelská
'
d té 1 e k sv, lIle IlC III,
o
UhllUh se o
u IC ,.
"d postavily v poclu pul druzahrada a tal~l sc dve~~a, I a Ir čeni jsouce v bílé košilky
hého tisíce Jeden kaz y OJ e ' II a zespod vukol čer'
I ' ~ch na rn ká,VIC ,
v)'šívane na o )OJCI,
"
"pl'ntami a maJlce
pásálll cervenynu
d áb í
venÝIII he v, I m
o,
ť
uXpanov é ze Ien é a11eb kvílk)' zlatem
v rukou rato es I ~ s VI' k"
'é bubeníky a fendrychy
,.. k k' 11plo\'ane Me I ta e 1 S\
'v
v'
I JUta,. vklUl té'.postav)'
'
, ké s ai m
byli, k mlllzto pnJa
o
téhoz ve u a
z
, t 'á' 12 poctivých měšfanuv,
dáno. by 10 pro ochranu :.' 1, ~i než acholata, a každý
Ueříz však nemnoho vysšI b Yb '111 ~otom okolo hodin
' I
I , rucc malovanou el .
"I
d"
Z mc 1 nes \
š i t " měst prazskyc I o Ull
18. purkmistrové a rady v: ec
I é sukně šli po třech
sOuce v hřebíckové, dam:lšk\ové, ~ 0~01 Pl"edllích měšfanti
'šť
'ee mml "
k svému stanovl. I a ~I,
d' , Po J' edné i po druhé
'I é
I , poctlvem o e\ u,
v rozcll
n
lIl, a e \
,
o
k l,'á snyc
'h a silny' ch v tj',. " (jO Idy' h Jonákuv
strane slo
~~ a, c v "ené a bílé barvy pod klobouky
kytových suk~lckac}l, cen " 1 a ti všickni měli po šveinnll
též tykytovi , a b~llll~ P:ť:~~ž nesli nebesa z axamitu čel':
špíSl1 krom tohko šesll,
I t' ' bullemi velmi řemeslne
veného a bílého udělaná a'lz a y~II, rektor učení pražského,
v ,.
dobená Za sena ory s I
ě
V ,
a pekne
,.
~
, t ry z"
'ál o\'stvem a kn zstvem
' oz v'
d letor)'
mIs
admimstráton
s pod
o o b'"
, .. ,' J'fcích J'ichžto všechnech
' v t' ny
0)1 pllJlma,
. ,.
konslstore,.s la ,.
.
1 A 'iní zajisté všicklll V ccrbylo téměr do clyr set oso J. 1') sami toliko rektor a
ném, poctivém ~ d~ouhéll~. ,Ot evu, bě široké a faldované
dekan ucení, prazskeh? me~ na c~losal"e Karla IV. udělány
,
,
' I teréz za casu
šarlatové ,.su <lI~, , ' , d'é acholátek s stříbrnými bel:'aml.
byly, a pred n~ml sl~ \ p á
b 10 k uvítání císare za
Těmto všechncm mlsto llkáz I~O I Ymísta kdel obyčejně
KOllskou branou ncdalek~ o"ci 010
,
'I

I 1;

každého roku k. ptáku ~trí!eJll'l v městě pořádali a sem
1 '
tItO houlove a,
, " d
Ke yz se
r tím arcikníže se VŠI JIZ ou
i tam na místa. svá rozchá~ell, z~e' r~é pl'ede všemi, jakž
proti panu OtCI ,~vém~ ,vYJe
ni~S jel nejvyšší hejtman
obyccj, jeli ctyh tru acl.
J~
Ladislav z Lobkovic,
všcch jízdn);ch houfll\k'áIllrozetn~ cfeásnkéPln' maršálck etc.,' maje
' 'kél
' l' ovs VI
.
dvoru clsars 10 \ ,
d ,. osobě slavu panského a
sobě pl'idané po pravé ruce
ve

i
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J. Na

náměstí.

1. Na

~vě lO lev? ruce s,t~vu ryt~řsk~ho. Za nimi jeli jízdní
\ ,kazdém. ghdu ~o petl ,dlouhym radem, jald kteří z před
Illch pánuv v kralovstYl tohoto hyli vedle jednoho kazdého vy~'ýšenosy a pl'cdnosti. Pl'\'ni houf jízdných knížat
staršfho I mladšdJO Helll'ycha hrabat z Hartenštejna a pánuI'
z Plav~.a etc., druhý vysoce urozených pánuv a bratří
p~na 'déma a pana Petra z Rozmberka etc. tl'elí urozeneho pána p~ Jana m,ladšího z Lohkovic etc., nejvyššího
purkrabí Prazského, ctvrt); pana Jana staršího z lobl "
, "'I
I f '
,
WIlC,
nel,yyssI JO JO nllstra království Ceského, pátý pana Adama
z St;rnberka etc" nejvyMího komorníka království Ccského
šesty p'tna Jana z Vald,tejna etc" nejvyššího sudího knl:
:~vstl'J Cesl~~ho, s;dmý papa Joachyma z Hradce, nejvyš~;d~o kancl~re kralovství Ceského,. osmý pana Joachyma
~.!Il(a ,hrabete z, Pas,ounu a Holejce, presidenta komory
Ceske ,etc., v Jehozto houfu h'lo jiných sedm hrabat
z t~l~o~ rodu a 0~1:1ý hrabě z Svarepl1rku} jiné rady komOl) ceské] devaty pana Ja~a staršího z Svamberka, ncj;lššfho sudIlI? v království Ceském, desátý pana Jana Bonty z Mar:lJlIc" purkrabí Karlštejnského, jedcnáctý pana
'Volf~ z VresovlC, nejvyššího písal'e v království Ceském
dvanactý pana ~?dko~nol:ího království Ceského, trináctÝ
pana Bernart~ ZehušlGkeho z Nestajova, purkrabí kraie
Hradeckél!o, ,ctrnáctý pat:a OI~řic:la ~ Duban, hejtl1Ul{la
~ll,~d;1 Prazskeho etc, Byh pak Ješte mimo těchlo člrnáctc
I !~Ill houfol:é I;ánllv a }7tířllv českých, kterýchz se pro
kI~tkost ,ml~c~lln pon1lJ!. Ncdalelw za těmi houfy jeli
sluz~bníc,1 p,;nuv a. rl' tírstl' a a za nimi vedeni hyli povodní
~Olll ,arcI!m~zele l'erdmanda phkrylí ccrnýrn axamitem,
1 o ~llch Je:~ ~(lIkn.ob~~'é lIa pěknich a bohatě ladrm'an);ch
~oll1cl~ a J1I11 rCJthan rozlicných roduv, A za nimi hned
Jel ~lvur ar~!~nízete Ferdinanda s nemalým počtcm hrabat
pánu" a ryllru", Potom opet 12 trubačln' a icden bubeníl/
kte~-ýž na vlas!,é bubllY bubnoval. Uprostl'~d jcl sám arci:
kníze na spa!lllém koni maje okolo sebc mnozstvÍ lokaillv
a drabantllv, pl'ed nímžto jeli: Henrych mladší kl;o;C
z Plav?a, hrahe"z Turnu, hrabě 7, Hardeku, presidcnt komory ceské, a Jl1lých VÍce pán lil' ode dvora J Msti Za
ní,m ,pak j~li, p,řední páni královstVÍ Ceského j~dni ,,; dr~l
hynu po pell plm: Henrych starší kníže z Plal'lIa ctc
pan ,Vilém ,z Rozm.berka, nejvyšší purkrabě Pražský, ne;:
VY~ŠI h?fI1lls:r, nC)vyšší komorníl~, nejvyšší sudí zClmk);,
~leJ.vyšš: su~1I ,dvorský království Ceského, purkrabě KarI~teJllsky a JI111 mnozí z páUlIV oureelníkůy a soudcLlv I.elll.
ský.ch a rad J, lVIst! ~'. z stavu panského i rytířského,
NeJPoslézc za všemi Jch vesměs služebníci a pacholata
pf:nská ~dc ~vora arci~níz~tcíh~ tak, ze všcch spolu jízdn~ c,h ,I~I cdnlch, pl'ostredlllch I posledních bylo okolo
petl tISIC.
S lím počtem jízdy arcikníže jcl v cestu panu otci
~v~mu z. těch r~vin} kteréž jso~ blíž St~ré Obory nejprve
skrze hlad Prazsky, potom pres Hradcany odtud skrze
Menší, Mě~to Pražské přes mosl do Starého' Města, kdež
ho neH~r;e potk~lo staretlv šedivich na hlavě i na bradě
okolo tlSlce, kterížto v"ickni odíni byli ccrným rouchem
" na hlavách svtcho nesli v~II,~e zclené a šli hdem 7 kolleje
,\ eltké I~ Hradcanum, kdez .11m mfsto k vítání císal'e ulozen? a jmcnováno bylo. Potom polkal se arcilmíze na
velIkém. rynku Star?městském s vdovami, jichž bylo v poctu
(~o. osml set, kterézto vyšedše z kostela Panny Marie před
lejnem šl~ do í\Ienšího Města Pražského tu, kdd jim
1:1fs~0 ,k oC:,ká:'ání na. C,ísal'e, ukázáno bylo. Měly pak
,~eck) témer jednostcjny odel' na sobě, pláště cel'llé a
~)]Ié roušky a spuštěné fáchy pl'e~ ramena az dolův tak
jakl, podnes jeptišky a někdy vdovy stavu panského 'I ry:
tířského osil'alé se odívají. Kteréžto když pominul a' táhl
J

svo,u cestou skrze N. :rvL Pražské k bráně Vyšehradské
za~lln vyšlo z rathouzu Staroměstského okolo dvou tisí~
k:-~sných panen s osmi hejtmany v tykytov);eh suknickách
vlšnové b~rvy jim k ,ocln:aně a stráži pl'iclanými a ty všecky
pal1l~y d,vema ~lIouhyml rady se. postavily od kostela Panny
MRl?e pr~d T:'Jnem až k kostelu SI'. Michala. Jedna kazdá
z }llch mela \?pec zlatý aneb hedl'ábný s vokcm zlatým,
venec na hlave a I' ruce kytku z vonného kvítí mantlfk
p,l'knÝ,.,hedvábný kunami aneb soboly podšitý, 'anii mezi
lt~,:~ I'Slm ,appar;1tem, kt~rýz se toho dne ku poctivosli
PllJezdu clsarskeho \' mestech prazských spatl'iti mohl
b~lo co k oku lidskému libějšího a krásnějšího jako te~
~,ur l'ýbor~ýc,I~, poctivých, pěkn);ch a stúllivých panen,
C}el,ne o Clsal'l ZII;mundovi, když jel do RÍma ku pl'ijetí
c~sarské k;>rllny leta I'áne MCCCCXXXIf, a na té cestě
Vjel dO,mesta, Scnis" ':~ ~IO, páni Senenští velmi poctivl;
a sla,l'ne ,vítah a mezI JlI1ynll chvadly vybral'se cO nejkrasší
~,neJztep}leri ze "~;:;ech 1~lě~tckv čtyl'i poctivé paní ty na
Jistém nllstc, kucl)'z on Jctl mel, nahé a toliko tenkým
kmentcm jako poucníkcm pl'iodité postadli tak žc všecka
kI;á~a a spani~~st, jejicl~ skrze tel; sublilni kme'nt spatHna
tl n~oh!a, ~I~ar pak Zikmund, Jakz byl z mláclí lIlilovník
zcns!,y, ze pnjev k tomu místu velmi pilně krásu jejich
spat,rol'~1 ~ P?tom ,IlC~~~~lOU to phpomínal, ze jest ~ad ty
palll, l1I,kda nic krasneJslho a rozkošnějšího neviděl. TakOl'e ,;hvadlo ,1110h,10 snad u Vlachu" za poctil'é projíti,
ale, ua;; st~](l cesk)' nemohl by toho snésti, Proče.Z také
arcIlulIzc Jako 1"1I~ Ct~Iý, stU?U zenského miloVII); a povah
pan" otcc svého 1 narodu ceského ke vší poctivosti 11'\chyh1);ch po:'ědomi nerácillleZ všecko počestně a uelivě
I([~ poCtJl'O~tl pan~. otce sl'ého ncjmilostil'ějšího nastrojiti,
jllO kterouzto rozsaflJost svou nemalé pochl'aly od pana
~tc; SVé!lO, oode vsech stavíiv královstl'í Českého i od
Jlllych naro~juv" ktel-íž t~!I,O yřítomni byli, dosáhl a nabyl.
, ~eslušl n~ll1 tuto Zltluv pominouti, ackolil' li sv);m
hruz,IIYI11, app~raten~ ":íce pOl'črnosti ~IeZ kratochvílc p1'On;,sh. TI tak; l')'lll~h z svého městecka, aby císal'c při
vltal}" takovym jlorádkcll1: nejpHze šlo 13 Illládencuv
I' bJlycl; pel:kyllích, ktel-íz nesli velikou korouhcl', na nÍz
~nam:n~ a htcry napsané byly jim samým toliko známé,
Z~ 1:1II~1 pacholata též I' bílém rouše zpívající zalmy rozl~enyl111 hlas7,:, POt?lll, starší židé I' černých pláštích. Za
tcnl1 11 knezl, z l1Ichzto šest nesli drahá nebesa od zlala
a šarlatu udělaná, jillí ctyii šli pl'ed nebesy a jeden pod
nebesy nesa desatero Boží pl'ikázání na pal'kaméně psané
a v zlatohlav obalené, Za těmi opět sli jiní kantol'i kteřfz
lIa r?z,dí,I,né hlasy hlmy zidovským jazykcm zpívali. Opět
StaJ:ŠI Jejich do 40 I' cubáeh liscfch a kuních a za nimi
žác~ ,a školníci jejich I' pláštích liolové barvy majícc bílým
zavI,ll,1Il zakukl~né hlavy. Nejposléze šli mládenci v bílých
koš~.hch ~ ol:oJky ~Iatcm vyšívan)$mi, Na ten zpllsob se
sporadavse sII neJp1'\' na rynk Staroměstský a odtud
k mostu, k~eZ sc proli celnici pa pravé straně postavili,
T ,. Ale arCJkn~ze Ferdinand vyjev s svou jízdou za bránu
'yoeln:ads.kou az za kOotel SI'. Pankrací a nechal' za sebou
p~r~(mISlrm' "a r~cl měst Pražských, též i všeho vojska
pešlh? na šlrok~'c1~. polích zšikoval všecky jízdné h;ufy
tak, ,ze, se na ~yl radem svým co hacl vinuli a byli jako
k bltve 1~?tovl~ a tílll zpusobem jel s nimi panu otci
svému \,~rstr,lC, HZ" mu novin,a pi:!,nešcna, že cÍsai': blízko jest
pocl neJakym vrskem u VSI Krce, To jakž uslyšel, ihned
k?n~ zabodl ~ nech~v jiných, aby za ním poznenáhlu
t.~hlI, sám ~ n;,k:~rýml hrab.aty a předními dvořany svými
I) chle protI Clsan panu OtCI svému pospíšil. Již pak cÍsal'
s. komonstv,en~ svým spatřín byl na vršku nad tou 1'0vmou, kclez Jízda arciknfžetcí byla, až arcikníže nepor
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sskočil s svého koně a s odkrytou hlavou šel
ku panu otci svému a pl'išed k němu s velikou
uctivostí na koleno poklekl a políbil' ruku císaři ji podal
J. Mst vítaje a veselým obličejem radost svou z pHjezclu
J, Msti na, sobě ukazuje, kteréhožto císař pNvětivě a
otcol'sky přijal a jako nejmilcjšího syna svého laskavou
odpovědí odbyl. Po arciknízeti vítali císaře ti, jeho se
s arciknížetem od jiných houfuv odtrhli, jimžto všeclmčm
císař dobrotivě a ochotně děkoval. V tom arcikníze Karel,
kterýz s cÍsal'em pl'ijel, ssedl s sl'ého koně a pozdravil
bratra svého staršího Ferdinanda podav mu s políbcnÍm
ruky a objal' ho, kteréhoz také Ferdinand zase lIlilc pl'ivítal.
Téhoz času legáti a poslové králuv Hišpanského, Englického,
Polského etc, a jiných knížat, někteří biskupi a, kdozkoli
z velikých pánuv a hrabat byli s císařem, s koní svých
ssedavše arciknížete. Ferdinanda s uctivou poklonou a políbením ruky pozdravovali. Po té všickni na koně vsedali
a Ferdinand ovšem s Karlem bratrem svým zllstal při
císal'i, ty pak, ježto s ním předjeli, k jinému vojsku jí"lnému zpátkem poslal, _,ktel'íz se již také k císah pánu
sl'éll1u pomalu přibližovali, Tu nejprvé trubaci arciknízecí
a bubeníci s velikým hhnotem a zvukcm císaře přivítali,
potom jfzdl\í téhoz arciknížete jedni po druhých z krátkých
rucnic vrstl'elili a po té táhli pl'ed se svým šikem a císal'e stojícího svým kOll1onslvem s odkrytím a ukloněním
hlav svich vůkol objeli s velikým císat-e i všech, kteříž
s nílll byli, podivením, Císař aby je všecky tím lépe spathli mohl, odjel od svého houfu a pl'ijev k nim blíže
s obzvláštní rozkoší se na ně díval téměř pIll druhé hodiny, az
ho i poslední houfové vší jízdy pominuli. Ocltud táhli
všickni k městu tak, že jízda arciknížetcí napřed jela,
dVlir pak a kOl110nstvo císařské za nin1i. Na té cestě, než
dobře dvou set kročejllV císař odjel, pH šli mu I' cestu
nejvyšší p6ni ouředníci a soudcové zemští, jichzto jména
napl'ecl polozena jsou, s jinými pány a rytÍl'i z obce, ktel'íito všickni ssedavše s koní pěšky cfsai'e vítali, jimž
on také všechněm ruky ochotně podal. Jménem páni'I nejI')'!iší purkrabě pražský ceským jazykem k cÍsal'i l'eč ucinil,
I~tcrouz mu pan Zikmund Heldt, místokancléř království
Ceského, vykládal. Císa!' pak velmi přívětivě a ochotně
jim odpověděl vděcně pl'ijímaje vítání jcjich a všelikou
cíSal-skou milostí se jim zakazuje. Z toho místa uchilil

meškal'

pěšky

se cÍsai'.: na levou ruku k tomu vršku, na nělnž černí vo-

jáci leZeli, k nimZto jaki s oběma syny sv)'ma blíze pl'ijel,
tu oni hned, jak mohli nejvíce, křiceli, jakoby se s nepHlclem potkati měli, a zdvihše Zhll1'l1 své cepy veliký
hl'mot ucinili bijfce jedny o druhé, potom jmenované
strniMě, co mohli nejtouzeji, mlátili, že se bylo nac podíl'ati. Odtud zase cestou jeli k houfltnI pěšího lidu pražského, ale prve se potkali s purkmistry a radami všech
th měst Pražských, kteNzto v poctivém oděvu se vší vázností proti pánu svému kráčeli a pl'išedše k němu a poklonu náležitú učinivše latinským jazykem skrze kanclél'e
svého J. J\Ist pl'ivítali vinšujíec J, lvlsti v novém dllstOjenství Božského požehnání a šťastných prospěchllv i dlouhého I' dobrém zdraví panování a poroučejíce sebe, své
obce i všebkcll stav městský I' otcovskou a milostivou
J. Msti ochranu, Prazanum z poručcní císal'ského nejvyšší
pan kancléř jazykem česl<ým odpověď clal. Naposledy sám
dsal' latině toho doloZil: Vaše toto vítání a vinšování
I'dččně přijímáme a vězte, ze jste nám vždycky poničeni tak,
ze lletoliko králem a pánem vaším milostivým, ale ve všech
pOll'ebách vašich i olcem býti chceme. Potom všech něm
pol'ád ruky podati n\cil. Kdyz k houfům prazskim pl-ijcl,
ktcHž byli pěkně zpusobem vojenským zmuslrováni a sporádáni, tu střelci z ručnic sl'ých l'elikÝI)1 hl'motem a hlu-
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kcm vystřelili, jiní poklonou a veselým pokřikováním pána
svého pozdravovali. A to' všecko vojsko šlo za císařem až
k Koňské bráně N. M. Pražského. Ale prve, než brány
lé doj cl, treJil na jiný houf veliký shromážděný z mistru,
cloktorlll', bakaláHII', studentllv a zákovstva učení Pražského,
téz administrátorové, farM'uv a ImězÍ strany pod obojí při-.
jímajících, kteHž také cÍsal'e očekávali a skrze rektora,
jenž toho času i administrátorem byl, l'ecí latinskou při
vítali, jimž také jako i Pražanum ochotně císař poděkoval
a kteHž z pl'edních blíže stáli, ruky podal pověděl' latině:
Toto vítání i od ucení pražského i od kunsistoře jakožto
od věrných poddaných našich vděčně pl'ijfmáme a chceme
yás chrániti, jakož sme vždycky prve ciniIi a jakož na
Rímského císařc sluší, neb se nám vždycky Iíhili a líbí
111uži ucení a dobN.
Odtud jel dsal' upřímo k bráně, před kteroužto blízko
stál kllr zákovstva od SI'. Jmdl'icha s bohyní Calliopes
v oděvu panenském velmi krásně připravenou, kteráho
libým hlasem některé veršíky začínala, a jiní žáci po ní
zpívali. U těch pozastavil' se císař jel pl'ed se do brány
Koňské, kdežto stáli Prazané, kteříž ho před tím vítali a
rychle do města předešli, s krásnými nebesy a poklekše
na jedno koleno poníženě J. Msti zádali, aby pod nebesa vjeti a takové osvědčení věrnosti a poddanosti jejich
milostivě od nich I'l'ijíti ráčil. Nedlouho meškal císal', ale
jakž na koni seděl, tak pod ta nebesa vjel, kterážto nesli
napi'ed primasové St. a N. Měst Pražských, uprostřed
purkmistrové a nazad dva senátorové týchž měst, s nimiž
císa!' po té vší cestě velmi přívětivě o rozličných věcech
rozmlouvati ráčil. Jiní senátorové všech tN měst šli za
nebesy a to skrze všecka tři města az pod vrch hradu
Prazského. Okolo hodiny 23. před vecerem vjel císal' do
Města Nového, pl'ed nímžto ale vně z nebes jel na koni
maršálek dvorský ten, kterýž před tím jízdné houfy proti
císa!-i vedl, s nahým mecem a před maršálkem dva herolti
v svém oděvu a drahých kápích, na nichž zpředu i zzaclu
vy tkáni byli orlové o dl'ou hlavách, a ti jeli hned v patách
za arciknížaty etc, O těch pak, kleříž jsou za císal'em jeli,
bylo by dlouho vypravovati. To jest vědomé, že v tom
zadním komonstvu byli d'i orátorové aneb lcgáti, vŘecky
rady J. Msti a nejvysší oui'edníci a soudcové zemští. Nejposléze jeli zbrojní harcíři císal'štf.
Jakž clo města vjel, hned blízko brány vítali .ho záci
ocl SI'. Havla s druhou bohyní Thalia řečenou veselým
prozpěvováním latinských veršův.
Odtud neclalcko ti'etí
bohyně Euterpe s pacholátky z Veliké kolleje vinšovala
cÍsah novému slavného vítězství nad nepl'átely a dlouhého
panování. Potom sjel císař až k roul'e, od kteréž se uhnul
na pravou r.tku do ulice, jenž slove Nové dláždění, kdež
ho ocekával veliký houf malých pacholátck, o nichz nahoře
oznámcno, Tu také jeden vtipnější uciniv náležitou poklonu pl'ivítal J. Mst latinským jazykem porouceje mu
k ochraně všecky malé dítky rostoucí k budoucímu prospěchu, rodice, preceptory, vlast i církev, Jemuž císař
velmi laskavě v tcnto rozum odpověděl: Jest mi vdecné
toto vaše vítání a vězte, že chci nevinu vaši sobě porucenou míti a jak rodiče vaše, tak i vás v ochraně své
držeti, To jakž dopověděl, hned kllr ž,\kovstva tejnského,
kterýž blízko pacholat stál s ctvrtou bohyní Clio písen
svou zpívati začal. Nd ti dobi'e pl'estali a císař málo
koliks kročejlll' odjel, až jiný kllr žákovstva od sv. Jiljf
s pátou bohyní Polymnia v zpěvy se dal. Potom když se
císar k kostelu sv, Jindřicha pl'iblízil, žáci od sv. Mikuláše
s šestou bohyní Urania svými zpěvy ho vítali, Odlud na
levou ruku mimo roul'll a louzi uhnul' se císal' pominul
kllr kantorský ze škol pražských, kteHzto shlukše se do,
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kouta lé ulice nedaleko od louže na pět hlasu ku poctivosti pána svého zpívali.
Když k bráně. Nové pl'ijeli, kudy" se jde z N. j'vlěsta
do Starého, tu nejprvé na věZi té brány ozvalo se proti
císa:'1 dvanácte trubačllv a nčkolik bubeníkuv. Nová brána
okrašlena byla rozličnými calouny a z brány vyl' 'š' ,
b)'lo
'"
c. eno
1;1ll0ZSIVI praporcuv, z nichzto jeden byl starý velik'
a zlaty s znamením vorla císal:ského o dvou hlavá~h J I ~
témě!- I
't
í' . I
. a <z
. co lIles a c sar vJc, ohlásila se mu sedmá
bohyně
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s;.ém hO~I.fu chtícc týmž zpusobem císaře vítati. Ale ne.

~da~1.10 s;. JIm,. ~~eb se eís.al: od nich odvrátil a zpěvu aneb

la.de.JI knku. JejIch ,slyšcll nechtěl jcda pred se k mostu
lmmo ce~mc~ do b~·any. Na té věži byli trubači, bube~llCl a str~ICl s rucnicemi, kteřízlo všickni spolu Je pHJezd~ císm~e s: ozv~!i.
té věze vyvčšeni oyli praporci
a CI b cfsm~sky, tOtlZ, zprcdu orel vcliký v zeleném věnci
zlatem otocen.ém s lImto nápis cm : Caesar, amant cives
metuunt tua slgna tyran ni, pozadu věZc orel černý a jem~
po ,levé ,strane le.,' I:íl~, oba v zeleném a pozlátkou obalenem venCl, mezI IlImlz tito verŠOvé napsáni byli:

'f

Terpslchorc, kteráž stála s kurem žákovstva ocl S" P t.
ť d '
'
"
e la
n~p:'o I vO:'u, kralov~. Ty pominuv jel upl'ímo Caletnou
uhcl k vehk:m~1 rynk~" na kterýž\o maje vjeti slyšel
~sn!ou bOhyn; Erato s zaky od sv. Stčpána. Tu také a na
En aquilae celeres, cn fortia cOl'da leonum.
Jlllych mnohych místech velikého rynku vyzdviženi b r
confirmant plausu publica vota suo etc. .
praporcové všcch pořádkuv a řemesl kter'"
y I
~ I
.ť I ".
.~
)
az 0111 na proKdyz císař pl'es most jel, takové hrozné střílení byl o
~esslc I nO~1 I o )yce] maJI.
Ktcréžto kdy" s obzvláštní
~ vdlkých kus~v a děl, . kter~ž byla na valích pod zámkem
hbos.tí .spatroval, zatím dále jeda trcfil na divadlo mnohem
ze zvukem s,v)'m netohko hdi ohlušiti mohlo, ale i ně~
spamle!š: a milejší, to~ižto na ten veliký houf krásných a
kt:rá stavemv. na z~mku a okolo zámku zvukcm sVÝIll
?fi1,echttl) ch p,anen dvcma dlouh);ma !'ady u rathouzu stostJhal,o a Zb01:llo, ~Isty v Menším i v Starém Městě dosti
Jlclch. lIl~lO,hym z komonstl'a cfsal:ského tak dobl:e líbilo
opo:lul stavem s~ trásla. A to stNlení trvalo okolo dvou
~.e :0 I~,~ctlvych panen shromáždění, že proti němu všecky
hO?lIl. Na druh,e mostské bráně blíž mostu toliko toto
JIIl.e pl:lpravy v. té pompě za smích a za zert pokládali a
eplgramma napsano bylo:
nc]cdm hnuli Jsouce spatřováním tak pěkného I '
nensl él
ľ dt d "
ctlTlI pa, ' ,10, vza I o . u
prícinu, aby všeho toho, což k uvíF~r. forli.s fera fata, furens fortuna fatiscet,
tám .cI~are na~troleno bylo, pilněji považovali a šetI:ili
Dlvllla fhadema datum defendito dext, a
s ~;hkym p~dlvcním chválíce vtipnost a rozšafnost arciNa~que nocet nimi um, nimii nOn neglid~ nonnam
kmzc~e Ferdmunda, od něhož ty věci ku poctivosti ana
DelCe degcncres, dignis da, dllra c1omato.
'
otc~, Jeho ,vymYŠleny a, tak spol'ádány byly. Anobrt něl:ou branou vjev císař do Menšího Města Prazského
Idell hledlCc, na tcn
\ .prckrásn); hOllf pall ens I'
9' ve 1'1
I cou rad ostl" od pláce
na rY~lk nalezl ho~f ~hromázděných vdov s 11lI1Ohymi fazdrzctJ se nemohli.Ale
'b
,.
" IleJ' ve"t~'
SIlU po d'1In:leml a Focho.dnel~l, n~b ji?: dobl:c k hodině na noc
::e~llll , ):10: ze J~d,r~a z těch. p,anen vykrocivši uctivč před
b) 10. Kdez od Jedne z IlIch krásnějSí a mladší lat' neO' ..
p~~ s zald;,}o,u II án a stydhvym hlasem císal'e latinským
pl-ivít;ín potěšitedlnou všech něm od!)ovčcf dal' ll'toslt
J~<l
Jaz) kem pnvltala omlouval'Íc sebe i ]'I'ne'
b
..
t I
... I .
. maje
lir
. ' , a y JIm 010 ;l~{.I JeJlc
1 ~Ir.abouo a zakazuje sc, ze chce milostÍl'ým pánem
J • I' st na zlo,u "trauu vykládati ncdeil, že jsou pl:i
)ytl vdov I slrot!<l!\" Z toho místa hnul' jel upl'ímo k bráně
o~e,cné,m veseh ,'scch ,tavtlv království ccského i měst
sll ah.avské, kelez ho edlknobové ode dvoru arciknížetc
pla~~~'Ych, pozapomenuvše svého povolání vyšly z domll
Fe.rdlllanda s mnozstvím svěc voskovy' ch cckali Tu J \,1 t
rodlC~1 svych, a~y pána svého pl'ívítaly a všeho dobrého
pl'llll
I'
.
." s .
asy, pUl'<nn.stry .a rady měst Prazských, kteříž ho pocl
mu vll1šovaly
"
, . , a zádaly " naposlcd)' Ž'afIa]IC,
a b y stav paI
~~b~~y
provázeh,
n~~~ostlVě"
propustil
a
domll
se
jim
nanens <)' Jakozto nestatecni a mdl); k tomu i l'ocll'C' c
'J
t I
I t ... I
'
, pla\lá~ltl. lOzkázal. A JIZ za terni světly nc pod rukou udě.
~ y ~ v,,~s, JC]IC 1 v svém milostivém opatrování míti ráčil
la~ynll, . a~c po:l, pravimi nebesy třptícími se jasn ;mi
'ehll! pnvetJvou a laskavou jim císal: odpověď d l , l .
rozunl že ~t' -' ... I dV\'
a , ell
hv;zdaml Jel upn~no nahoru po dláždění k strahovsklmu
.. : ' . V.I ~m jeJIC 1 v ecně přijímá a ne toliko pánem
klašteru, kteréhozto nechal' po levé ruce uhnul se
JejIch 111IlostJvym, ale i otcem nejmilcjším b);ti I
pl:av? a v, hodinu druhou .~a noc pl:ijcl šťastně k brá~~
. c;d tO!'0 divadla císař, arciknížata i jiní všic~:l~e~bra_
~~a~c~nske, odtud trefil k Jl1lému divadlu vděcnému liclem
ceh OCl sve na rathouz Staroměstskv na něm'. "
byl
\' t -' k á
-' )
z zaveseno
Zlzm v~m, neb~ t~1 stál Silcnus k živému o brazu velmi i'e~ mnozs VII', sných a drah);ch čalounuv jak na vratech
n~es~ne u,dělanl' Jakoby se smál, listím bl'ecťanovým vukol
a z Cdl, tak n,a pavla~i ~amcnné při hodinách. Tu viseli
o v~šcny maje na ldavě ZClCll)t věnec a JIl'ozny vína
pr~pOl cové mest Prazskych v nově udělaní, na nichž
:- plavé .1'I~CC, levo;1 pak rukou tlacil sud, z něhož třmi
z Jedné strany lIamalován byl orel l:íšsk); Odll II Á I
z drul é I
'I'
.
v I aVilc 1,
cepy ltOJne teklo cervené a bílé víno znamenající bar'
. . I. ev ces'Y o dvou ocasích s tímto ná isem'
d~mu ra~o~ského~ o ktcréžto mczi chasou a lidem obe\cl~
lnvl.ctlsslmo Romanorum imperatori Ferdinando S ~ I :
nons ergo re
bl'
p'
. . 10
n) m vehk.a clra;lIce byla toho dne od poledne až do
,
S pu Ica
ragensls fieri fecit. Tu také st T
t;:lavé, n~cl. BI~zko toh,o Siléna stáli dvěma /'ady, jakž
:'. :ele~: kyrysu spanilí jonáci, něktcří na pav1aci 'u hod:~,1
c o~hy, Je~t rynk, hr:~cans~{ý, poctiví a šediví starci,
JIIlI bhze houfu pancnského pro ochranu a jiní u (h'e ,;
z m,ch~.to ,l.e:len, u.cenejší peknou řec jazykem latinskirn
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hradčanského, keld arcikníže Ferdinand na čest paua otec
svého dal z dříví a prken dílem korintskim postaviti jako
bránu velikou (arcum triumphalem), alc rnalíl'ským uměním
tak zbarvenou a ozdobenou, jakoby z tesaného kamene
udělána byla.
Pl'cd tou branou pH samém vchodu jejím
stáli dva velicí obrazové jeden po pravé straně Samsonuv
mající v jedné ruce čelist osličí a y druhé kuži lvovou,
druhý po levé Gedeonuv mající v jedné ruce meč a
v druhé štít s znamením lya. Nejviše na špicu té brány
postaven byl veliký orel o dvou hlavách, na jehožto prsech
by I erb císařský pod císařskou korunou. Tomu orlu po
pravé ruce stál obraz Spravedlnosti s váhou a mečem, po
levé obraz Střídmosti přelévající yíno z jedné nádoby do
druhé, pod obojím obrazem napsán byl tento verš: Justitia
anna regat, sancta haec Mocleratio sen'et. Pod těmi namalovány byly v počestném zpi'lsobu ženském Víra a Náboženství, z nichžto ona držela v jedné ruce obraz umučení
Božího, tato pak veliký klíč a pod paždím knihu a při
boku zlatou kadidlnicL Druhou rukou obě zdržovaly erb.
Pod nohama jejich to se čísti mohlo: Excolat haec pietas
Religioque tegat. Málo doleji napsáni byli tito veršové:
Imperio, Fernande, novis et honoribus auete, huc ades
aucturus non minus impcrium. Na obou stranách oblouku
té brány namalovány byly I' zpusobu ženském Potentia
et Nobilitas, Moc a Urozenost, kteréžto stáhše ruce držely
nad branou tabulku s tímto nápisem: Generosis viribus
cuncta parta, aucta, servata. Opět málo doleji mezi sloupy
toho stavení jako litý obraz měděnni císaře Karla V., pod
nimiž spatřovaly se namalovány Afrika a jiní národové,
kteréž on mocně vybojoval, s takovým pl'ípisem: Utiliter
victae vietoris elementia et securitate fruimur. Na druhé
pak straně obraz císaře Maximiliána týmž zpusobem namalovaný, pod jehožto nohama namalováni byli zajatí věznové
majíce opak svázané ruce a pi'i tom doložená tato slova:
Ex vieto victori gloria. Na druhé straně arcus aneb brány,
kteráž pad'ila k zámku, vyzdvižen byl jako i zpredu
velmi veliki orel dvouhlavý s císai'skimi erby, vedle
něhož stály dvě ctnosti: jedna Bcneficentia, Dobročinnost
držící v ruce své slunce s tímto nápiscm: lpsa iuvo miseros larga pietate libenter, druhá Magnanimitas, Velikomyslnost vedúcí baziliška na řctězc uvázaného s tímto titulem: Austria magnanimis ducibus foecunda refulget. Pod
obloukem brány namalovány byly dvě pann)' totižto Magnificentia, Hojnost, kterážto v svém rohu ukazovala zlaté
tetězy, perly, drahé kamení a zlatou minci, a Liberalitas,
Stědrota, majíCÍ v pravé ruce nádobu zlatou plnou děr,
z nichžto ncsčíslný počet vcel vycházel. Pod Hojností
toto bylo nal{sáno: Transeat aethereas sacra Magnificentia
sedes. Pod Stědrostí: Munifico tellus vivere rege potest.
V čele brány aneb 'mezi sloupy velikými literami čteni
byli tito veršové:

Inclyte dux patriae fulgens pietate paterna,
adsis, cniteat Imnine clara fides.
Opět z obojí stran)' blíž oblouku namalovány byly Dobrota a Poko.ra a ty obě držely toliko tabulku nad branou
s tímto nápisem: Barbara mansueto cedite bella ducL
Málo c101cji po pravé straně mezi sloupy stál obraz Rudolfa dsa!'e, jakoby z mčdi slitý hyl, u jehožto noh tito
veršové se spatřovali:

Et nati natorum, et qui nascentur ab illis,
cuncta sibi subdent iusticiaq ue regent.
Po levé straně týmž zpusobem postaven byl obraz
císal'e Fridricha s takovým podpisem: Imperatoriae pacis
cultori assertorique maximo.

Skrze tu krásnou bránu projcv císař, když se pl'iblizoval k zámku, vyšli proti němu kanovníci i všecko kněž
stvo kostela hradu Pražského, jichžto všech jako V[ldce
byl probošt a administrátor arcibiskupství pražského nesa
na hlavě biskupskou korunu perlami a drahým kamením
bohatě ozdobenou a v rukou zlatý kHž s svátostmi pocl
nebesy. Před ním šli, kteřÍž korouhve, kříZe a světlo nesli,
za ním pak v takovémž biskupskem oděvu preláti hradští,
tři opatové, potom jiní kanovníci a kněží nesouce svátosti,
obrazy svatých a jiné nádoby posvátné, jakž se to na
processích zachovává. Nejposléze za všemi šli kantoři a
žáci. Ten zástup' kněžstva uzřel' proti sobě císař ssccl!
s koně doluv (totéž učinili arciknížata, knížata páni všickni,
kteříž za císařem jeli) a stoje na koberci prostřeném
s velikým náboženstvím zlatý kříž, kterýz probošt nesl,
políbil. Potom probošt svým i vší kapitol)' pražské jménem obšírnou řeč latinskou k císah učinil vítaje ho a
všeho dobrého mu na Pánu Bohu vinšuje i církev křesťan
skou v ochranu jeho poroučeje, jimžto císař velmi ochotně
a laskavě odpověděl a všed pod nebesa jejich šel pod
nimi pěšky až do kostela s velikém hřmotem a zvukem
trub, píšťalek, bubnu a střelby. Předcházel ho probošt
hradský s svim kněZstvcm a žákovstvem zpívajíce písen:
Veni creator Spi ritus etc. Všecky pak brány, stěny a cesty
zdály se radovati z příjezdu císal:ského ozdobeny jsouce
rozlicným malováním, čalouny a veršl!\' nápisy, item zelenými ratolestmi, jimiž hradby a sloupové s obou stran
cesty ocl brány hradčanské až k velikému kostclu hradskému dvěma řady velmi pěkně okrášleni byli. Na bráně,
kterou';; se jde z Hradčan do zámku zevnid' byl namalován orel s tímto podpisem:
Maxime caesar, ades, Concordia laeta reVIXI
me magnam faciens me quoque magnu eris.
A hned pod orlem byl obraz Svornosti sedící na otcpce
proutí svázaného a v rukou držící erby všech království
a zemí císaři poddaných provázkem svázané, pod níž napsáno bylo:
Deiiciunt hostes haee anua, tuentur amicos.
S druhé strany též brány do zámku opět namalován byl
orel císařský s těmito verši:
Quae J ovis ante tuli, magni fero caesaris artna,
hic si quidem terris Jupiter alter erit.
Na druhé bráně, kteréž tovaryši aneb střelci dnem
i nocí ostříhají, pod velikým orlem císařským, kterýž na
vrchu brány postaven byl, toto napsáno bylo: Potentissimo
prudcntissimoque caesari Ferdinando 1., Hungariae, Boiemiae etc. regL Na též bráně pod o le'J' vytesáni byli
z kamene erbové království Uhcrského a Ceského, jimžto
po pravé ruce stála Fortitudo, Síla, po levé Prudentia,
Opatrnost, s tímto podpisem: Tam fortiter prudens quam
prudenter fortis.
Tl:etí brána blíž paláce arciknížctcího měla velmi
pěknými barvami vymalovaný obraz Pokoje a okolo něho
praporce, bubny a jiné válečné nástroje, v pravé ruce
držel pochodni, jíž pancíře a tomu podobné věci spaloval.
y levé nesl zelenou olivovou ratolest. Pod ním napsáno
bylo: Nulla salus bello, Pacem te poscimus omnes. Nad
Pokojem vznášel se orel císařský s takovim titulem: Divo
pioque caesari Ferdinando primo pacis ac unitatis instauratori maximo.
Za tou branou byl jiný arcus velmi pěkný, kterýž
jedním kon,cem dotýkal se domu pana hejtmana hradu
Pražského a druhim Bílé věže a b)'1 ozdobený tykytoll
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šarlatové a brunátné barvy, též i rozličnými 10upeZcmi
tureckými a náčelníky konskými. Na vrchu toho oblouku
tl'i praporcové rozličné barvy postaveni byli.

bez velikého uleknutí a strachu pl'ístojících lidí vydala
z sebe hromobití a blýskání pravému nápodobná, odkud;);
také vvšlo nescíslné mnozství trubiček a kulí ohněm hoČtvrtá brána, kdež byl cejkhaus aneb stl'ílnice arci- Ncích 'létající nahoru I' povětl'í dosti daleko vůkol ne
knížete Ferdinanda, měla tyto tl'i namalované obrazy, tobeze škody těch, kteříž se dívali, z nichžto některým
tižto: Honoris, Gloriae et Famae, Cti, Slávy a Pověsti
brady, jinim pak šaty ten ohen opálil. V tom ukázalo se
s tímto veršem: Gloria, Honos et Fama ingens comitatur
devět osob velmi hroznich jakoby zlí duchové aneb ďá
euntem. Nad těmi obrazy stál orel dvouhlavý s těmito
blové byli, kterimž ohen plápolal z ocí, z chřípí, z uší a
verši:
z oust, a ti obry na zemi poražené táhli do pekla, z jichžto
Gloria adornetur diademque regis honore,
krve potom zrodily se opice, kteréžto divné hry skoky
aeternis meritis voli tet super aethera caesar.
svými provozovaly ne bez smíchu těch, ježto se na
ně dívali, nebo jcdnak šipky s hhnotem nahoru do poNa vnitřní bráně v zámku, kterouž se jde do placu a na
větří vy,třelol'aly, jednak ohen vyhazovaly na ty, jenž
císařský palác, opět vyzdvižen byl císařski orel maje pod
blízko jich stáli, a jiného mnoho směšného potvorně prosebou tyto verše:
vodily. Potom když ta hora ohněm téměl' shořela, vyjelo
Clara libi por tas aperit victoria, caesar,
z jakéhos lísku osm rejtharův sedících na koních stroje.
fulgidus aetemas scandere perge domos.
ných a oblečených v šaty rozdílné barvy a dobl'e opatl'enich předními i zadními plechy, pancíi'i, lebkami,
Po pravé straně toho orla byla Immortalitas, Nesmrtcdlnost,
dřevci a ručnicemi. Ti dva a dva, jedni po druhých, spolu
s tímto nápisem: Vivit post funera Virtus; po levé Vítěz
se potýkali. Dřevce jejich, mečové a lebky ohdi z sebe
ství s těmito slovy: Victoria diademate fulget. Před stupni,
vydávali, koi\ům také jejich z uší, očí a chřípí hrozný ohcň
po nichž se na palác jde, spatřín byl veliký lev posti'íplápolal. Divné to bylo jejich potikání, nebo poláma\'še
břený a zhUru vyzdvižený držící v pl'edních nohách cisal'ohnivé dl'evce a meče sáhli k ručnicím a jeden k druskou korunu s takovými verši:
hému střílel s velikým hi'motem a sražením v hromadu
Dii tibí quam dederant, caesar, vis nulIa coronam
těch nepravých koní. K nim přistoupili z téhož lísku ně.
eripiet vivo nulIa leone [era.
kteří pěší římským způsobem zbrojí, to jest, štítem a
meči bojujíce, jichžto lebky a špice mečův také ohněm
Na střeše těch stupňův orel veliký s erby císal'skými maje
hol'ely. A ti s velikou ki'epkostí točíce štíty svými zdáli
připsané tyto ver-še:
se, jakoby oheň mleli, a ph tom obyčejem moui'enínskÝlll
Ales, qui summi fueram J ovis armiger, onmem
tanec ved\Íce sem i tam poskakovali. O té bitvě obrův
fidus in eventum iam tibi, caesar ero.
na jedné z těch věží tito veršové napsáni byli:

Císař všed do kostela Pražského hned na prahu svě
cenou vodou pokropen byl, potom šel upřímo k velikému
oltáři do kuru a pokleky s náboženstvím na kolena obě
toval díku v cinění a modlitby své věčnému králi králův
a císaři císai'uv. Zatím všickni, což jich v kostele bylo,
vysokým hlasem zpívali: Te Deum laudamus etc. a kněží
některé modlitby říkali. To když se vykonalo, obecný lid
do svých obydlí se rozšel, páni pak provodili císaře i arciknížata do jich pokojův k večeři a na odpočinutí okolo
třetí hodiny na noc, odtud potom jeden každi rozešli se
do svých domů a hospod, Tak toho dne konec divadlům

Grandia centimnni pertentallt belIa Gigantes,
dum cupiunt supera pClIere sede Jovem.
Summa locant imis et montes montibus addunt
iamque petunt vasti moenia celsa poli.
Ecce sed horrisollO veniens CUlU turbine fulmcn
aetherea laccros deiicit arcc viros.
Praecipites illi sub Tartara nigra fer-untur
totaque fumanti ten'a cruorc madel.
Hinc informe genus, res et ludicra notatu,
simia gens prodit sanguine nata vir-um;
simia gens, ficto quae nomine vana parentulll
proelia dum memorat, proelia dira movet.
Sed velut in {umos abeunt ea belIa Gigantulll,
sic pocnas fumo simia Teucr-a ,lucs,

učiněn,

Nazejtl'( devátého dne listopadu okolo hodiny čtyl'
mecítmé vyšel císař Ferdinand s arciknížaty syny svýma
a jinými pány do zahrady a lusthauzu, kterýž jest při
zámku, a tam na stolici zlatohlavem obestřené se posadil
maje při sobě dva syny svá a veliký počet pl'edních pánův
a dvořanuv svých. Před nímž vně na rovině ukazováno
bylo nové a za našeho věku neslýchané a nevídané divadlo
tímto způsobem: Postaveny byly dvě věže velmi vysoké
a na těcb obouch byli trubači a bubeníci arciknížetcí,
kteřížto jak císaře zazřeli, tak mu ihned troubením a bubnováním svým poctivost učinili. Mezi těmi věžemi uprostl'ed
stála veliká hora ku podobenství pravé a přirozené skály
velmi řemeslně a důvtipně udělaná, pod nížto mnoho bylo
skrytých ohňu, a na vrchu jejím spatřín byl Jupiter až
do pasu, jakoby se v povětří vznášel. Toho aby vybojovali a s té skály svrhli, vyšlo pět náramně velikich obruv,
kteřížto znenáhlým krokem kráčeli jeden za druhým k té
skále a každi z nich nesl na ramenou veliki kámen místo
zbraně a již přišedše až k' té skále lézti na ni chtěli.
Kteréžto uzl'ev Jupiter státi pod skalou ihned po tenké
nitce spustiv oheň jako nějaký paprslek, jakoby k nim
hrom~m tldd'ill na zem je porazil a skála roztrhši se ne

86. 1561, 20. dubna. VeZeslavílt str. 219, V neděli
před sv. Jiřím nějaký pekal' z Cáslavě chtěl jeti na sudě

po provaze z Tejnské věže na ryňk a odtud zase nahoru
na věži r-athouzskou. Ale než dobl'e dolu jeti počal, svrchní
provaz mu se přetrhl a on pustiv se sudu upadl před
dvéřc kostelní a ruku sob(~ zlámal. Veliké měl štěstí, že
se nezabil.

87.
desce.

1562, 1. a 8. února. Rllliop. é. 2172 na první
1" p, 1562 J. M, arcikníže Ferdinand ráčil biti

na tomto zdejším [lVlenšího liL Pr.] rathouze v neděli
před Hromnicemi, to jest prvního dne měsíce února, a
tu se ráčil k turnaji s svými strojiti a do Stal'. M. preč
s XXXV osobami ve zbrojích pěkně a nákladně připra
venými na plac vyjeti a turnýrovati. A arcikníže Karel
; tolikéž osobami též nákladně stroj enými kromě pozounáŤuov a trubačuov. A ten se strojil v páně Smečanskýho [Jana Bořity z Martinic] domu, - Téhož léta
os miho dne téhož měsíce opět podruhé
M. arcikníže
Ferdinand k druhémlj turnaji na témž rathQQ~e našem se
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numo sa\ll aneb
G " s na křídlatém kO\ll Pega'I
p ' ca s hlavou
or gO\ll
,
I
Cl 10,
el s
I v, él y {H:evěné kleci, na nÍulz svrc IU
sovi sedícího, va Zl v 10
."
eděla Mimo ta a jiná
v (F
) dvě trouby maJlcl s
.
Povest
ama
bll
slop. živý veliký, v těchto
více divadla vyveden y, na ac
,,', seděl Porus král
'I
'1 d prve nevldany na nemz
,
zemlc I III < y.
1 1 é 'd 'ze v ruce sceptrum aneb
Indie, v habitu k~~,.O~: <)~žto 'slonu to nělctei'í obzdášlně
berlu královskou. ,.1.1 "ere, I cI'sařem a císařovou, když
. .., vyšetnh 7e pr ee
,
mezI jl\1ym o
.v: 'cházeli ~,poldekl,""1ale _jiným
kn~
z domu pánuv Trckuv ' y .
De Ins
V"
,
poctIVostI te neucllll .
žatům, té: pnt~mn~n;:dam Cholossius lusit eodem ten~P?re
spectacul.ls maglste1 l'
oriae causa adscribere hblllt:
hos verslculos, quos nc mem

\/1

p

Magnifica exhibuit nuper spectacula Caesar,
Vidit ubi antiquos inclyta Praga ~uces:
Vidimus hic tetros spirantem nanb~s Igncs,
custudem fructus, Hespcrethusa, tu:: ,
Vidimus Aetnea volitantes ru~e fya, JllaS
Fulmine prostratus, quas VOll;lt Encela d us'.,
Ildieus hic elephas, hie hornda ten'u leoms,
~egasus hic alis conspicicndus. c:'al. ,
Non aberant Musae, nOl~ carmIlllS' at;tOl Apollo,
Nec eUln germanis Gratla ?landa S~IS.
Ric Medea fuit, claro cOlllltata ma~lto,
C . Furiae horrendis accinuere tublS,
H~~ Meleager erat, f~it ~i? Danaelll; .beros,
lunctus et Aegides Inc tlbI, Zethe, Ull..
Advenere etiam Thomyris fortique Ca.mllla,
Queis coniuncta furens PenthesJlea fUlt ..
Duxit et in medium lunatis agmina peltls,
Nobile Amazonidam 'Vlasta Boema decus.
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Šestáka, poddanýJl,o ci,~i~h ~s~l~~hl~, l::~;~~v:\ošz~a~~~~~ze,~~
a ku právu Ren ly
. I tohoto 79. v pondělí po nenili je z toho, kterak Olll:
I \ ,." s mistrem Trajanem
. 'd
•
\ Vl' J'CIIZ slove C'uinquagcslluu, «) z,
<.,
J Scsták po1<OJne
omu
ee I,.
a mistrem Janem Ka~,hou tt~nl~vaanHendrych a Egidius a

f;J'
~~:;~:i~~bšl~:. I~I~~:~z\~I~~:~:~~;k;1~~~~li:Z
VI;~O~~~kž!ř;~
dC,m .:.merlo OVIC, u
ěl
cinivše kordem

sobě žádné braně nemá, outok na n IvO~. b 'ti _ Tu
ho pobodli, takže naděje neníí'l ~b)~nz~el ~:nl'y~h a Egik . t . l' da vypol' e aJI
pan purg mis r a a
1 ou ,'eJ'tI~žností _ povinni sou a
cl'
takovou wumys n
' . ma)!.
" Act , fcr 'lilI.
post Letare.
o\Us
to -se sm l
UVItI
""
.

3 1579 17. záN. Pallle/m kl11zka Jal1a Pilata
9 .
,
v
I
' d sv Matoušem Adam
Rakovnického. Ten ICb,rte < ~~el u n~h až pod pás a tam

Vršovský vsazen do k ece na 1) n <
seděl až do druhého čtvrtku.

.,

)

4
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Pa1llé//li knížka Ja//a, Plla!a lHlkov//7c7;élto.o Ar~ikníže Maximilian v masopuste VOZIl se na
saních po S/arom, rYl/ku.
,
P'l 'Ia
•
'1
,vla Ja/la lil
S
9 5 1594 22. srpna. Pilme/1It ,11HZ I ".
.
,
dT řed sv BartolomeJem na ta·
RallOvllického, V pon e I 'pl
':'tomnosti J. Mti místo-

rom. rynku stal se n,.'ustrun < ~,pll , rayiti
d ,'" (ch Osmej clovek musel )ltI se 'yp
.
IZlC .
D "7.:ý sv. I, stl'. 311, V Prazc
96, 159~. Stal' • ~'lapcl:
IJ' eden soused,. i'ecený Bouda,
t ť 'est 'V l')III'1It
~, .
.
sžea zabil
J
ád"
druhého
souseda
Malvazlho.
ve sv e
\'
\'
Dašicky sv, I. str. 201. Tech ca:
97. 1601.
" , I d'li se hanební a nešlechetm
suov v městech. ~razskyc 1 ,,~ , J III C pohnut jsa ráčil
Cl I ve dne clmz.
. ,
v
I
d '
Il10r ?ve v ~o.
":" . i 'že se ve všech Gech rnestcc 1
přísne
~or~ClltIl a na~lldlltďřevěnné poloušibenice nstavěly a
Pro v rynclC 1 1 l avmc
slouly justicia.
átél
2 10 listopadu. Skdla I, sll'. 50. Des. 10
d
dle nového
n~ !"es.
ái'i velikou domníyajícc se, ze n
e
videh na rynku ;' v
1 I'
po 'ěžného aby pozoroval,
jim dáti zprávy
v městě hoří. Proce~ :0 a I dn~,
'1 .
d 1· kde ohen spatru)e a k ) z on neun
z aI
" . , . d "ti k šturmu, ale on srazl Je
dokonalé, cěhte~I ~::\;~ epr~chází' od něčeho jiného kromě
z toho pral' , ze,
,

9~. l~~tdpad~

kalendáře ponocn~ Sta~~~.

lel

Sl
t l l stl' 311 Předešle sice
1609. --:d,avTa:,
p' ro'c~ssí ~a den Božího
cJna
..
.
b " . b' 'al ze o
ten o yceJ .. y' , kál' i instrumentální muz!l<ou 1 s tJ uTěla s všehlakou 1'0 , m v
'držán bivaly.
bači a vlaskými bubn,Y pre~. Ptlaf S~~~O~\ f~ráL, ktem
Al t tehdáž netohko pres a y,
,
k ~onressí české pi'iznání učinili, proti takovým processlm
v
ka'zall' a lid od nich odvozoval.
.,
1609 27 červlla. Slavata II, s t·I. 34?~. Téhoz
v
dne
mnicha' františkána z kláštera sv. J
, t I Ý jdoucího davše se c llasa o
rynk Staro~es šSk< dl' v b'lli' a by'liby jej snadno tu i zaněho, hrube a
o lve z
..

od

ohně.
99.

le~~oho

a~\~~~t~~

mordovali.
I 't
Skdla II str. 123.
101
1618 po 22. {Ve nu.
'v.
v·
dé i jiní mnozí kupci a zvláště papezenct
V tom :ase -: 1 sklízeli a je zavírali. lidu také obecz krámuv svych se . , h
ku Starom. velicí hou'I
'd
v UhClC a na ryn
v'í
ne 10 vsu e ~
k
v rojíti nemohl ocekávaJ ce
fo\'é stáli, že clověk s rze ne p
v,
b' .ezuit), _
šarvátku aneb
porucem,
na n ěJ· a I<ou snad
v
v·
ll' a Y J
. h - i Zidy - navštevoval! mo 1 1.
mmc 102
y
"'1
1618 28. kvetna.
Ska a II ,s I'I. 137. Potom
k
,,,'
. I
e v tu dobu na Starom. ryn u
.
panstva a ryl!rstva ,sJe o . ~ . '~t hrabě z Turnu nalezal
d bl'e do 400 kom, mezI mmlz o
.,
Td"je
v. tne,
' l' tu na rynlm i jinde po UhClCh - proJ z e ,
seo ZIVO

ž'-

1578 ~l. srpna. Pa1llětllí knížka Jal.ta Pildla,
,
T
v d sv Jiljím bylo Jest vese lí
V nede 1 pl';
'Star M Pl'. byl turnaj
ana
z
Pernštejna
a
ua
ryl/lili
"v
' .
P
,
d"l'
uterý a ve ctvrtek.
drzán v pon e" v o
"
1135 j 58 Jakož sou
92 1579 2 března. Ruko:jJ. c.
., v J
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, .

Rakovnického.

p. děka~, a dir~ktorové kolleje Rejčkovic na míste

IId1llěsti.

ana
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1. Nrt /lalllesU.

1. Nrt IIdll/čslJ.

I:d. o?ecný ,(je~lOž s: všudyž a zvláště na Starolll. rynku

,~II~e mnozstvlv~labehlo, hotovi jsoucc k nejlllenšímu ná-

~7.Šh.)kl~~tevr~', ZI~,~ jiné lidi podeúelé šturmovati a v~-

IJel!. p~'~vetIvou .recI nap~mínal, ta slova k nim mluvě:
»Pám pla~elé! m~" my llIC proti straně pod jednou nemáme, nez ty, klerÍz nám majestát chtěli zkaziti, polrestati

·L~n~e. dali" aby zádnému pl'ekáZky v náboženství více n

('111111 ~;pro,.cez r~d.ějí, ktefí jste řCll1eslníci, k SV);nl řelnesllul~
k sve !)raci zase se n aj' I't'I d't
'
.a ktellI nadenlllCl,
I'
,.
eJ e. 111
j' y co
Jsme <O I zac~h, z ,toho dá P. Bůh také casem svým budeme lu, kdez nálczí odpovídati., Po vvkonánf pal t I
- nap Olnenu t'I navr,á ti'1'1 se zase stavové / na zámek. ( 010

Radničnr ochoz domovnl.

D 0111 Y n a Vel k é 111 n á 111 ě stí.
Mezi Č. I a la nad uličkou.
.

1.

1~68.

-

Rl/llOp. Č. 210S

f. 264.

Strenuus
1 vn
tlnules do1mm us Samuel de Hradek el ce
'va Iec7.0IY proplOconsu spectabiles quoque domini Johanncs l'refan
~ulns CZYl?scr, Jacobus Sobek, Procopius Bruncvik;
Zlga PytlOllls, Lncas a cervo, Nicolaus Hesolt et cetcri
?O .tempor,: agentes consulatum in Maiori Civ. Prag.
IIlchta conslder.antes, q~od h~b.itaculum inter prelorium et
~omum Johanllls ?ota~11 conslhi, supra viculum situatulll,
'~I quo qu~ndam mfenor pretorii hospes pro rerum venah~r:l secunta:e pC~'no?tando morabatur, labore nove testudltus supra cIstas IIls:ltarum in suo aelitu obditum foret et
consequenter desolahoni deditum non iam
t
'd
.
b
' uprl em,
I)rode ssc, secI magls
o esse dieto pretorio cognitum sit pt
?ompertum. !andem ad instantes prenominati Johanni;
Ips.D1Um notam, prcces porrectas ac parata sClllper servicia'
qUlbus per annorUIl1 plura curricula complacendo
d"
b'l
f'
exau 1.1 ~m se eClt ~d ?ptata ulque per hoc in posterum );'0
slbI tante donaclOllIs ostcnso favore prompcl'us a
. !
d'
curacmsll e
b
~. se911en .0 lil sue domus amplitudine respirando libcrius
IIlarIus eClar:1 requiescat, de certa eorum sciencia _
retactum !trtbi/rtclIluw CI/lit crtllcello eidem Jol
.P
dede
t tf'
lanlll rur:, u e r~cto lIlter medio muro ac firmis lapidibus
~d hostlUm, apenendum et claudendum exstructis postibus
III et per lllud yaleat introire et exire.

Čislo 1. st. 710 a.
1. 1338. Viz při radnici č. 6.
2.II é 1373. Viz ye zprávách o kl'a'lnecl, k ozešnick);ch
'
'
na \ e ( lil náměstí na str, 57, Č. 1.
3. 1405. Rl/kop. Č. 2101 t, 44 a S7 Nico~aus Tald?'ner de Czwykavia et Anna, olim Hensli~i CUln
asca rehcta, socrus ipsius,
4. 1416, 31. bl'ezna. Rl/kop. č. 2101 t 101 N'
laus I ~Issel, notarius cancellarie curie ar~h'icpis~oP~~i~
exso VIt
'
TI
l' I. s. census pro •X,S. Cl.ga F
'runclscurll
Schindel ,
lom lIIum sutorem, Augustinulll Roll, Johanconem B c~
hale ,"super dome propria. Act . fer . III . pos.t L e t are y

.

... 1418,

Rl/kop. Č. 2102 l

?7?

N"

I'

dICtus Sysel de T" b
'.' ~ ~. 1 ICO ,tus
co r..
lze on, quondam nolanus curie archiepispa IS PI.ag., et Anna c. emerunt vineam cum torculari
et domo lil ea erga \;Vcnc. dc Ujezdec, natulll Pavli-

conis . et Anezkam, sororcm suam, pro XXXVI. s, .
.
que slta est ante por t am 1\1'onCHllU.
Act. fcr. terciagl.,
in
octava Epiphanie.

Rt/kop. Č. 87 f. 13, 2099
Bechinie, Wenceslaus de Miletin, Procopius
Berwlk, MIChael
allrifaber et Nicolaus pellife x, connu b es.
et
.t
. COIll?OSI ores r:"pciales inter Annam, relictam Nicolai
Slsl, ex una et NIColaum, natUl1l Barbare relicte Kapli
partc .ex. altera occasione sacri matrimond huiusmodi pr~~
nllnCClaClOnel1l fe?erunt: Quia prefata Anna apponcre tenetur ct prescntlbus apponit onmem porcionel1l suam
q?Hl1l habere (lino.scitur cum orphanis predicti Nicolai
~bel, .seu bona ~d Ipsum quomodolibet spectaueia et )ertmcncla ad preehctum .Nicolaum iam maritum suo O~lIli
iure, prout sola habmt. lpse vero Nicolaus apponit et
apponere tenetur ad precontatam Annam coniugem suam
cenlum .sexag
.'
".' gr ., quas Ila b ere d'lIlosCltur
super domo
vVa?kollls ohm dicta - taliter, si unum ex ipsis contingent dece~ere ab hac luce, aHero superstite remanente
cx tunc hmusm?di omnia bona circa superstitem remaner~
dcbent pleno lU~e. Isto notabiliter adiuncto: si ipse Nicolaus. post de.bltum sue earnis solverit puero vel pue"
cl:m. IpSO I~ablto :'el habitis et post se cum ea relict~~S
e.x lIIde hm,!smodl omnia bona super ipsam et llero~
sllnultaneos equali partimine devolvi debent Acf D •
VI. autc Procopii.
.
. el.
5.

1434, 2. cervence.

.f. 3~0. Ja~1

6. 1434, 2. zái'í. Rl/kop. č 2102 f. 377'. A
, l' t N' l' S"
•
,
nna
le IC a 1 I?O al . IsI, reslgnavit omne ius sUUln, quod habet
c~m pu.ens Su,lS ad omnia bona per prefatum Nicolaum
S.181 rehcta, NIColao nato Barbare Kaplicz maI'ito suo ct
VlCeYCrsa. Act. fer. V. post s. Egidii.
'

7. 14~(j, 11. května. Rl/kop. Č. 87 ľ. 86. Wenceslaus Durssnlld et !'elrus aurifaber pro I;arle Nicolai et
Ann.c, ?uondam rehcte Syslonis, coniugulll ex una, A[bcr;us . IIlstItor cl Ben:s~co sartor pro parte Mathie de Cooma e~ altera, arbltrl, - occasione triUln s. pcnse annuc
ab ha[lltacu[o ' conyenlo , pro quibu s pl'I'
.
eClc t'I cOllluges
eune1em 1\1'at1ualll impetebant et racione cu' d
B b
IUS um pro. "
~~l'lP?l(\llIS per . a~ aram, relictalll Johannis Kaplicz eidelll
j' .ath~e. s~per d~ct~ habitaculi convcncione facto, e~1Il qua
plOSel'lpClOne ~Imlhte.r prcfatus Mathias eosdem couiugcs
Ill:pe.tebat, hUl.usmoeh pronuncciacionelll fecerunt: Quod
IH edlCtus Matlnas lllemoratis coniugibus pro prefatis tribus
sexag. gr. daret duas s, Act. fer. VI. post Stanislai.
. 8. ~438, 7. června. Rl/llOp. Č. 2099 f.444 An
rehcla Nlcolai dicU Sysel institrix, nunc yero Nico:~~;

1. Nrt

lIá11těstl.

nati Barbarc Kaplic, conthoralis, fassa cst se Procopio
XXV sexag. et :Marthe XX s. gr. Marlhe XX s. gr. nalis
suis pro ipsorum lotali hercditaria porcionc debitorie
obligari promittendo presenlibus prcfatis natis prcdiclalll
summam - solvere et proscribcndo - in domo sua sita
inlcr prelorium ex una cl Smcrhoff parte ab altcra et in
vinea, que iacet ante porlam Monlis Cuthensis dictam
penes vineam 'Velikonis. Act. sabbato aute fcstum Trinilatis.
9. 1439, 26. září. RI/lwp, Č. 992 f. 197: Vc jméno
!Jožie amen. Já Anna l'ečená Syslová, měštka Starého
Města Pražskeho, oznamuji tiemto listem všem lidem nynějším i budtícím a na yědomic dávám, ze ackolivěk jSlící
nemocná a nedužÍvú na těle, však proto s dobr)7111 rozmyslem i s pamětí zc všeho zbolie a statku svého, kleréhož mi jest pán Buoh všcmolnící z své nesmierné ště
<!rosti poj čiti ráčil, nechtějící by o ně po mé smrti mezi
přátely a pHbuznými mými, ktel'í svároyé dá[y, toto
své poslednie porucenstvie zjednávám, ciním a zposobuji
obycejem tiemto dolepsan);m: Najprve chci, aby dluhové
mojí, jimiz sem kterýmkolivěk osobám yinnovatá zuostala,
jdto by ti l'ádně, dobrým svědomím pod[c městského
práva mohli dokázáni býti, 'z statku mého napl'ed byli
zaplaceni. Potom uslanovuji a zjednádm tohoto svého
porucenstvic i dětí svých dolepsaných opatrného muzc
Petra zlalníka, phctele a scstřence svého, mocného a najvyšieho poručníka, lak aby on dětmi mými ncdielni mi
zejména Jankcm a Katrušktí mocně vládl a jic na dobré
vedl, jakož jiemu loho zvláště věl'ím. A téz děti mé aby
jeho poshíchali a bez jeho rady nic nečinili ani stalku
utráccti mohli neboli komu zavazovati buďto tajně. ncbo
zejcvně. Polom odkazuji po sl'é smrli a mocně dávám
nadepsaným mim nedieln);m dělcm stalek svuoj, kdož
bych ten kolivčk měla a kterým by len kolivěk jménem
mohl jmenován býti nic nepoostavující a zvláště duom
svuoi podle rathauzu v Starém Městě a právo své k druhému domu, jenž slove prochoditý, k jmění, k dd.cní a
dědičnému poZívanie, Než toho žádám, aby z lol,o statku
svrchupsaný poručník vydal paní Kaccc, málel'i mé, pět
kop gr. a dceH mé Katrušce snkni čerl1lí s kunami a k[ok.
Pak Jankovi, bratru mému pět kop. gr. a žcně jeho sukni
černú s králikovým kožichem. A pl'idávám pallu Petrovi
poručníka k radě a ku pomoci Prokopa Berdka z Malešic.
A kteréhožbykolivěk z svrehupsaných dvtí dětí pán Buoh neuchoval dHcyc let rozumnich, tehc1a dic! toho umrlého
dietete aby pl'ipadl plnim pnlvem na svrchu psaného Petra
poručníka a on s tiem aby mohl uciniti jakožto s svým
vlastním, coz by sě mu líbilo bezc všie překázky. Pakli
by jich obtí pán Buoh neuchoval pl'cd lety anebo dokudzby
v poruce porucníka svého nahol'e psaného byli, tehdy to
všecko zbozie i veškeren statck aby připadl na svrchupsaného
Pctra porucníka plným právem a bezc všeho zmatku a
na tom aby jemu nebylo přickážicno žádné mění ani I' to
saháno klerakkolivěk. Oznamuji také, že krčmál'-i v Mě
cholupiech dala sem Hmotu placcní tíroka do r.deit od SI'.
Havla nynic pi'išticho poCftajíc. Než potom každé [elo má
po puoldruhé kopě tíroka platiti. Toho všcho na svěclee
slvie pečeti IlllÍdr);ch a opatrných mužóy Vaňka l'ečeného
Holý, rychtál'e, Bernartha od Sampsona a Maříka sedlál'c,
konšeluov příseZných Starého Města Prazského k mé
prosbě pl'ivěšeny jstí k tomuto listu. J enz dán léta od narozenie syna bozieho lísicieho čtyřstého ll'idcálého dcvátého tu sobolu před sv. Václavem.
10. 1439, 13. listopadu. RI/lwp č. 90 f. 47. Postquam Petrus aurifaber diclus Hrzicz, testamcntarius Anne
dicte Sislova, matertere suc, ad omnia bona virllllc testa-
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menli eiusdem Anne successit et se de eisdem potenter
intromisil, in quoquidem testamento iam nominata Anna
lcgavit Kacze, Illatri sue, ct Johanni de Rudecz, dicto Radim, fratri suo, cuilibct ipsonun per quinque s. gr. Extunc
pretaclus Petrus motus nalurali caritate acl prefatos Johannem et Kaczkam ac Offkalll, matrelll suam, ipsis donavil - dOll1ull1, que fuit prefate Annc - sitam intcr
pretorium et domum Smerhoff - . Actum [er, Vl dic s.
Briccii.
ll. 1440, 1. ledna. RlIliOp. Č. 90 f 47 a Č. 2102
f. 425. Johannes Wolf instilor emit pro se et Dorothea
domum sitam inter pretorium ct SmerholYff erga Johannem
de Rudecz dictum Radim pro XXXV s. et pro uno stamine panni Lebnensis anterioris nominc tortc cum consensu 1< atherine, matris prefali Joh. Radim et Offcze, matris Pctri aurifabri Hricz - . Actum fer. VI die CircumcisionÍs.
12. 1445, 16, 19. srpna a 1. l'íjna. RttliOp. Č. 2099
f. 1007. Prout quedam controvcrsia vertebatur inter d.
Johanncm vVolf institorcm - ex t1lla ct Hanussium Anshelllli, servitorem suum, partc ex alt cra pretextu quarundalll rerulll inter ipsos ulrimque vertenciulll cadem
causa arbitral11ine prudcntis viri Sigismundi Chanie ab
ulraquc parte cle cti ct sub "adimonio L s. gr. in ipsius
decisionell1 comprol11issi decisa cxstit in hunc 1110dum:
Primo ul prcfatus Hanussius, prout quadraginta unull1 110renos ungar. in mutuo a dicto Johanne habuit, de illis
viginti no"em Ilorcnos tcmporc nundinarulll primo adveniencium circa festull1 s. vVenceslai assignaret pecunia in
parata, ct XII florenos pro mercede sua ct debilo suo
rcscrvarct. Et pro illis XXIX florenis statuit fideiussores,
videlicet Thomalll pcllificem et Erasimum Ssm'stab de
Normberga. Act. fer. II. post Assumpc. b. Marie V.
_ I-lanussko Anshclmus de Normberga, olim ,ervitor Johannis Wolf, commisit cl per prescnles committit debitum
totale, in quo sibi pellifices obligantur, Erasilllo Ssurstab
et Thomc pcllifici videlicct: in Thomasskone VII s. cum
XXIJJI gr. et in codem cx speciali III s. minus (prázdné
místo) gr., in Jarossio IX s. el XV gr., in Petro Carthus
II. s. cum XVlll/ 2 gr. ct hoc in novo debito, in antiquo
vel'O Vln gr.; in Sigismundo II s. cum XVIIt/ 2 gr., in
Petrzikonc II' /2 s. cUln Il/ 2 gr., il. in I-lenrico II'/2 s.
cum llI1/2 gr. ct in ,Vcnceslao a fa[cibus IIII/2 s. cum
I' /2 gr. Ut prefati Erasimus et Tholl1assko ab eisdem iam
nominalum debitum tollant, rccipiant et exigant ita firmiter ct potenter, talllqllam dietu; Hanussius solus. Act.
in consilio fcr. V. post Assumpc. b. Marie V. - Prefatus
Erasimus Schurslab de Normberga committit precentibus
Johanni de Misa a cesare debita pl'cdicta omnia - . Act.
fer. III. post Francisci.

13. 1450, 11. února. RlIliOp. Č. 90 f. 188. Joh.
Wolf rcsignayit domull1 -Johanni, genero suo, et Kallterine c. in XXX s.; hoc tamen specia[iter est exemptum,
quod Johannes canale illud, quod sub fenestra ipsius Johannis ad domum Ssmcrhow respicientc extructum est,
super impcnsis propriis lenebuntur rcforll1are, fenestram
vel'O predictam Johannes ct sui successores debent {errato
cancello serarc ct recludere. Aquam vcro, si"e quamcunque aliam illlmundicielll super cana[e prediclum per fenestram iam tactam sepefatus Johannes sive ipsius successores non debcnt proicere. Quandocunque tamen prefatum canale J ohanncs - de novo exstrucre sivc reformare
volentes lateres de tecto Icvayerint, extunc "Volf prefat us
viceversa tcncbitur tcctum prcdiclum [ateribus obstruero
super propriis sumptibus. Act. fer. Hll post Sco[astice.
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14. 1452, 21. března. Rl/kop. č. 2099 f 1093.
15. 1454, 3. l'íjna. RullOp. č. 2141 j. 358. Jan,
Mezi Janem 'Volfem kramářem z jedné a Janem maršálkem,
maršálek panský, "hlě z domu svého, který;), leží na rynku
zetěm jeho, - z strany druhé ctihodný muz Illistr Jan
mezi ratlníiem a Smerhovem oboslranně vydati siui své
z Rokycan, slovutní a opatrní lidé Mikuláš Humpolec,
na rynk šil'ie, jakož krámci pl'cd týmž jeho domem od
Vaněk z KněZmqstu, l'ečený Valeeovský, Pl'ech z Budkovic,
starodávna zdělaní okazují, i ty krámce s tiem vydáním
Matiáš Louda, Simon Múdrý, J\Iařík od hl'ebcne, Samucl
opraviti za jedno ~c, prosil jcst pánuov purgmistra a kona Prokop vaekál' -- od obú stran sl'l'chupsaných jcdnošeluov, aby jemu k takovému siení vydání i kl'ámcóm
stajně za mocné pl'átelské smlul-ce pl'iprošení, v té pl'i,
opravení Sl'lí ,"uoli rácili dáti a jemu toho dopustiti.
v niežto Jan maršálek - vinil jest z služby několiko let
K jehožto žádosli a prosbě páni nechtiece toho sami na
témuž 'Wolfovi vedcné a z někakých ziskuov ze zboU a
sie vzieti pNjavše k tomu něco z staršie obce vyšli stí a
kupeetvie z Krakova i odjinud pl'il-ezených i o jiné vfiecky
toho vydání jeho sieni i opravenic krámu podle žádosti
věci, pl'e a nechuti i nelibosti, očkoli a pročkoli až do té
jeho opatl'ili. A po opatl'ení s radIí těch obecních nedoby mezi nimi vzniklé, takto jSIÍ všichni spolcčně a jedzdálo se jím tak daleko té sieni vydá nic dopustili, než
nohlasně - konecně vypověděli a vyl'kli: Najpne aby
krámce ty, ktcréž stl ot starodávna před týmz domem,
smltíva svatebnie mezi nimi z oblí stranu umluvcná a uči
stavěny byly a stály, ly aby sobě opravil k svému puoněná bez přerušenie byla ddána a tiem po ten den jinak
zitku, kterak by sie jemu najlépe zdálo. Však vždy aby
a viec aby nebylo již hybáno. Nechuti také a nelibosti
nic dále nebyly vydány, neZ jakož od starodávna byly,
všechny do této chvíle mezi t):maž stranoma z kterýchžAle sieni vydánie dopustili Slí jemu v menší micře, jakož
koli příein neb jakžkoli vzrostlé aby věčně a upřimě
tak vydělal jest. Potom pak, když již svrehupsaný Jan
z srdcí vypuštěny byly a pominuly, tak aby strana straně
maršálek té siení vydánie i ten krám podle pOI'Otoho nezpomínala ani zdvihala nikdy zjcvně ani tajně, ke
lenie panského byl jest udělal, páni purgmistr a konšelé
škodě nebo k hanbě, ale raděj!ie aby spolu v pravé lásce
pro obecné poll'eby svolavše obcc starší _ mezi jinými
jsúc jeden druhého ctí a dobrého yšemi obyčeji hleděl,
obccn)'mi poti'ebami i to povolenie své, které;), SlÍ již prajakož na dobré lidí a přátely slušie. Item vyl'ldi a yypovellému maršálkovi ucinili, na tul, obec starší znesli SIÍ.
yěděli, aby Jan maršálek dal Wolfovi XlI l/ 2 k. gr. na SI'.
Kterážto obec poradivši sč me7.i jinú odpovědi skrzc VeJil'ie po této vypol'ědi najprve přištieho a Jan Wolf aby
lika Goliášc i O tom povolení vynesla jest takto: páni
maršálkovi, zeti svému, ten list, kterýž 9d něho má na
k tomu Janovu maršálkovu vydání sieně a udělání krámu,
sto a na pětmeccietma kop gr. pojcen)'ch má, zasě nátil.
které;), jest jiz s povolením vaším v skutku udělal, ted
A z těch sto kop, kteréž jest byl Jan Wolf I' mor nynie
všickni obecní jednoslajně svú I'uoli k tomu _ také dáminulý, ač by ho Buoh od smrti nezachoval, vmíčatóm
yají. Actum pleno in consilio feria V ante Francisci.
svým, to jest dětem Jana maršálka, _ dáti a odkázati
16. 1459, 10. záh. Rl/kop. č. 2105 f. 108. Johanncs
pomienil, aby těch miesto oněch sto kop na listu mar'Volf emit - d01l1um - erga Johannem, marsalcum došálkovu, o němz s\'1'chu zmienka jest, konec ně dal vntiča
minorulll, generulll sumn, et Katherinam c. pro LX s.
tóm svým a odkázal, tak aby Jan maršálek, týchž
Act. fer ll. post Nativ. Marie V.
Wolfových vlllÍčat otec, peněz tčch pOŽÍval a je u sebe
17. 1466, 7. ledna, Ta/l/též f. 234. Johannes, noměl až do jich dospělých let. A jestli že by I' tom času
tarius consilii, emit domum in circulo iuxta pretoriulll
dcera vVolfova a maršálkova žena uml'ela a on snad jinú
viculo medianle et penes domum Ssmerhow dictam circa
ženu pojma také děti s ní měl, proto v11lÍcata 'Volfova
Johannem Wolf institorelll pro LXX s. gl'. Act. fcl'. llI.
aby z statku a zbožic Janova maršálkova těch sto kop gr.
post Epiph.
vždy pl'ed jin)'mi dětmi maršálkovými bez všelikého zmatku
18. 1486, 7. záN. Rukop. č. 2/06 f. 187. Vietoi odporu měli napl'cd, Neuchoval-Ii by také všech vnúčat
rinus de Nova Civitatc emit domum aput Johannem
Wolfov)'ch Buoh dřicvc nezli jich matky, tehdy těch sto
Licz et Georgium ab unicorno, commissarios bonorulll olim
kop aby na Katel'inu, matku jich, plným právem pl-ipadlo
Johannis, notarii antiqui, pro XXXV s. gr. prag. Act. in
beze všic pl'ek:Ízky. Pakliby všeckna vnúčata j dcera
vigilia Nativ. Marie.
Wolfova zcml'eli, tehdy Jan maršálek ničímž dále Wolfovi

19. 1510, 24. ledna. Rl/kop. č. 2108 f 47. Domini
ižádné povinností nebyl zavázán a povinncn, leč by
magister civiulll ct consulatus emerunl pro communitate
k čemu byla jeho dobrá vuole. A též zasě aby týž mardomulll sitam penes prctoriullI immediate a Nicolao serašálek ani žena jeho, lo jcst dcera Wolfova, Jana Wolfa
tore, Andrea gladiatore, Jacobo arcufice et Johanne Pivce,
také z ničehehož vicc uynie i potom právem ani jin)'m
commissariis bonorum o1im Yictorini de NOl'a Cil'., pro
ž,ídným obycejcm, ncboli jeho dědicuol' a budlících, neXXXV s. gr. Act. die Thimothei.
nařiekali ani kterakžkoli sami skrze sě ani skrze žádného
jiného neupomínali, leč by jim sám co nad to chlěl uči
niti z své dobré vuole. Ochudliby také mezi tiel1l kterak
maršálek, že by snad těch sto kop dětem svým a vnúcatóm Wolfovým nemohl dáli a to bylo shledáno, tehdy
Číslo 938 st. 711. (Šmerhov).
nemá k tomu nucen býti. Dále pak o ty listy, kteNž sě'
domu Janova maršálkova 'Volfem jcmu daného dotýCí a
o ten shíp, o kterýž jest ph mezi nimi, tak jest vyrceno
1. 1403.
Rl/kop. Č. 997 f 25. Petrus SmelCzel' ductus esl ad domum - Jessconis de Mezerziecz in
a vypověděno, aby Jan Wolf ty listy položil na ratlníze
Smerhoff pro III s. et XII gr.
pl'ede pány a což neb jakž páni o těch listech i o slúpu
2, 1404, 10. května, Rl/koj. Č, 2101 I 7. Jessco
rozkáží, to a tak oboji bez odporu ucinte. Jiné pak všecky
věci z obú stl'atlU aby konecně a věčně pominuly, lak Mezerzicz exsolvit unam sexag. gr. XII gr. census el'ga
Erhardum Sleubil pro VIII s., quem habuit super certa
aby žádným obyčejem opakovány vicc nebyly a zdyiluíny.
instita sub curia dieta Smerhoff - . Act. sabbato ante
Kteréžto vejpovědi obě slraně svrchupsané I' plné radě
Exaudi:
- dobrovolně jSlÍ pl'ijeli, s mluvciem děkovali _. Act.
ipso dies. Benedicti.
3. 1404, 21. srpna. Rl/llO}'. č. 2101 I 17. Mathias
Rosl emit duas s, gr. census erga Hansam Rost, Erhar-
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I. Na lIaměstí.

11. 1469, 14. října. Rukop. č. 2105 j. 284. Joh.
Wolf institor optavit inseri cedulam: Panc Samucli!
Vašie milosti velice, prosím, rač sč pl'ičiniti, ať ženě mé
a mým dietkám statekvm6j vešken zapsán jest v měscské
knihy, totiž duom na Smerhově i což v něm jest, i také
což maršálek, zeť muoj, mého u sebe má, jakož toho
žena má svědoma jest. I také ten statek dobře veliký, ač
by sě optal, kterýž mi jest vzat tajně, o němž jsem sě
najprv samé dcel'i své, ženě maršálkově, a potom byl
i jemu svěřil, aby tak zapsáno bylo, jakž by z nich komu
anebo jinam kšaftem svým co a kterak rozkázal dáti.
Item také ktenížť by ceduli kmotr muoj, Jan písař radní,
po mém nynějším rozkázání svtí rulní napiše pánuom do
rady dal o rozdielu a zřiezení statku mého i porucníkuov,
toť jest vuole má mmí jemu konečně oznámená, abych
pro smrt náhltí nebo zhynutie paměti a rozumu, jenž na
tom velmi scháziem, zmatkuov a sváruov po sobě neostavil.
Qui post lecturam sedule per dominum magistrum ch'ium
requisitus, si hec sua esset voluntas, respondit : Jest, milí
páni, jest a típlně jest. Act. die Calixti.
12. 1488, 24. dubna. Rl/kop. č. 2106 j: 231. Pro.
copius sartor et Magdalena emerunt domum in circulo
. dictam in Ssmerhow penes domum Victorini mercatoris
ex una et domum ad auream coronam cx altera parte
aput Erasimum Wolph pro centum s. gr. pr. Act. fer. V.
post Georgii.

I. N(/ uáměstí.

pak z Šmcrhova Inípiv duum i vinici ,obě a ll'Iajclalcně,
manželce své, vcdlc sebe knihami měsckými zapsal _,
že páni také Majdalenu Prokopovú pi:i těch zápisech
zuo,tavují. Aet. in vigilia Barlholomei.
15. 1493, 7. bl:ezna (sic). Ll/pdč tJ [(alCl/ddh'. In
domo Slllerhovia placiclc ex hae vita emigravit Augustinus
Lucianus, prim um Sancturiensis, cleinceps et Pragcnsis ecelesiae, integram cocnam Domini sumcntis, episeopus. Ho.
norifico fUllcre elatus magnaque hominulll frequentia 'e.
pultu s in Mariano Maior. Urb. Prag. primario templo.
Eius tumulum amplissimus Prag. rci publicae senalus sepulehri lapide (quClll de clegallte ingenii sui cl arlÍs ope
Malhaeus Reysek seulpendo fabrefecil) decorarunt, eonspicuo egregiae Stlae in bonum virum pastorcmque fidulll,
humanitatis, benel'olentiae animique, affeclionis tcste.
16.
12. ořezna (sic). Posleduí vI/le bisk//pa
A//,lfl/slil/a LI/cidllll. 01'/>:. ·v (/rchivl/ RI/lnoftor. č. 271 a
v rl/koj. (/rchivl/ mést. v Praze č. 94 II. f. 61. (TestaIllentum revercndissimi domin i cpiscopi Augustini Sanetuariensis et presbiteri etc. ultimum, per quod omn;a testamcnta prius sCI'Ípta retractat.) In nomine domini amen.
Per divinam clelllenciam a principio decrctum est, ut
omnis 11Omo vivens moriatur et sic nichil est cereius
morte. Ignorantes autem quando et ubi, monet nos sal.
vator inquiens: estotc parati, quod qua hora non putatis,
filius hominis veniet. Quapropter ego, Augustinus Lucianus,
13. 1490.
StaN letop. čeští. Král Uherský
infelix peccator et indignus cpiscopus Sanctuanellsis, cuMatiáš - zradu strojil o králi Vladislavovi skrze některé
piens providere domui 1l1ce in tempore, ne post obitum
Pražany - tak že i podvedl - Prokopa z Šmerhova _
meum aliqua difficultas oriri posset, stalui hanc Illeam
jim peníze dávaje i kapry, aby jiné zvali na kvas a tu
ultimalll voluntatem in hiis scriptis manu propria exaratis
aby namlouvali. Král Vladislav toho jsa vystl:ižen, zjímal
tyto a kázal je stínati za městem.
patefacere, reVOCHllS et anullans omnia prim-a testamenta
per me scripta et onlinata et preeipue revoco illud testa14. 1490, 23. srpna. Rl/koj. č. 1128 III. j. 13.
mentum, in quo erat sigillulll domino rum Pragensiull1 AnV té při mezi uroz. p. Burjanem Bítovským, slovutnými
tique Civitalis, et de novo primum commcndo ani mam
Janem Firšicem l' Nabdína, Heřmanem z Stěžova, Václavcm
nlcam altissimo dco, qui Calll creavit, corpus yero terrc,
Ambrožem a Rehořem, písafi kancelál:e krále J. Mti,
quod corpus dabilur scpulture, ubi infrascripli eomrnissar,i
z strany jedné a Marttí, vdovtí po Silvestrovi, a Majdame elegerint, et in qua ecclesia crit sepultura, 1'010, ut
lelllí po Prokopovi z Smerhova zuostaltí s strany druhé,
dicti commissarii dent diete ecelesie quinquag-inta s. gr.
kdežto Heřman z Stěžova na miestě všech tovařišuov
m. Qui comrnissarii per Il1C clecti et nonlÍna corum pasvých maje od nich pllllí moc)áhl se jest na statky Silvestra a Prokopa krajčieho z Smerhova pravě, ze by oni
nam: primum eligo per meos fideles commissarios dominos Montanos, videlicct dominum Procopium, eompatrem
pro své nešlechetné skutky, jimiž stí proti králi J. Mti provinili, hrdla ztratili a statkové jich na krále J. M. při
meum, et alium de dOlllinis, quem ipsi domini elegcrint.
Et cum eis eligo reverendos magistros, I'idelicet magistrum
padli a že by král J. M. jemu s tovařiši jeho statky jich
Gcorgium ct magistrum Johanncm Opoczna et sacerdotelll
rácil dáti, kteréhožto dánie list pod J. Mti Kr. pečelí
\Venceslaum, eapellanulll meum fidelem, quorum conseienokázal jest žádaje při tom dání zachován býti. Proti tomu
cias onero, ut islam nostram ultimam voluntatelll ad veram
Marla, vdova po Silvestrovi zuostalá, odepřela jest, ze by
cxecucionem dedueant sine aliqua prolongacione et fraude,
ona k tomu statku lepšie právo měla neZli král J. lIJ. ani
quod absit. Et in primis relcgo olllnia clcnodia pertineneia
kdo jiný po J. Mti, t.íhlllící se po zápisiech knih měsckých,
kteříž jie svědčie. Praviecí dále, že by ona i s dětmi
ad officiutlt episcopale dominis Mrmtanis, videlicet duas
infulas ornatas margaritis cum argento deauralas, it. unum
svými o tom nic nevěděla, což jest nltlž její proti králi
J. Mti jednal a p6sobil a což jest on koli jednal, ze jest pastoralc cle quinque morcis cle argento, it. 'luatuor am.
pulas de argenlo ct deauratas. lt. unultl calieem de argcnlo,
to svým hrdlem zaplatil, žádajíc pl'i své spravedlnosti a
při zápisiech k'Jěh měsckých zachována býti. A Majdalcna ut distribuant in suis ecclesiis ad libilUlll eorum. Item
Prokopova z Smerhova též také jest pověděla, že muž
relego oll1nia ll1ea sllppellectilia, videlicet lectislernia ct
její, což jest koli proti králi J. Mti provinil, že jest to
Illea I'eslimellta ct trabea" quod venundantur et dispCllhnllem svým zaplatil a ona s dětmi svými ze jest o tom
sctur illa pecnuia pauperibus indigcntibus, prceter trabeam
marclurinam, qualll delego capellano meo \~'enceslao. Et
nic neyěděla a kterak by Prokop, muž její, duom i vinici
jí zapsal a vedle těch zápisuoy že by ona k tomu statku
Iibri omncs distribuantnr intcr sacerdotes bonos preler
bibliatlt in pal'gamcno, quam rcI ego capellano meo \VenII pšie právo měla, nežli král J. liL ani kdo jiný po Jeho
ceslao. Cctel'um vel'O de pecuniis cum elcnodiis dedilllus
Milosti. Žádajíc při těch zápisiech ostavena b)'ti. P. purgin scriptis dictis nostris commissariis in police manu mea
mistr se pány - takto ortelem svým vyl-iekají: Poněvadž
conscripta, prout debcnt amicis et mcis servitol'ibus di sSilvestr pojimaje sobě Martu k sv. manželství podle smluy
svatebních všecken statek svuoj bez vimienky knihami
pensare. Et in fidem om/lium hOl'lIl11 manu propria scripsi,
rněsckými jí - zapsal, - že páni vedle práv svých quamvis eorporc cgrotus, sed dei gracia Sa/le mcntis.
Datum Prage in domo nostre residencie die XIIa Mareii
Martu Silvestrovu při těch zápisiech zuostavují. Prokop
1494 (sic) snb sigillo meo rotundo. Bt pro maiori eorrohora_
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,." .1:

\t'

srp?a. ~l/kop. Č. 2142 I. O. 18.
\acla\ od \ oknnu odkazal dum u VoHínu
I -, '
Smerhovc kožišníku. Janu H' I" 1 . (
,
a c ru ly na
fl t l \ ' ' ' )
cl ne COYl
ve ctvrtek po S\'
ar o omejl . Text cte se při domě u VoHínu.
.
T'

~7.

15~4',,26.

, 28. 1?35. Rl/kop. č. 8 J. 1. Kr "tof s "
neklly zlatmk, bytem na Smcrhol'ě ucinil 1 ,.
tmy
po ochtábu božicho khěnie I XX'XV
O (S~ ,ve c~vrtek
v
t t" I '
. ~ ~ ~.
znalllll ll'llprvc
zc s a ce, svóJ všccken a k tomu šmajd kt "'1 'j'
-'
odkázal - Markétě, manžclce své.
'
cl) z <O 1 ma,

ci' "

:!D. 1538~. 26. tíno.r~. Rl/lICjp. č. 2111 J. 208. an
~Iichna a Ka~enn~ koupIlI duom Smerhovský lciící u!ezi
1,lthouzellJ z Jcdne a Hcnrychem brad,'
"
,
od p. Jana Haláčka za 375 k
, , ) I em z sl! any druhe
Mathiam, Pl'i tom to jest z~a~~;e~i'tě Act. ,f~l'. L'1,' post
Micll1l'
v I .
vymllleno ze Jan
v té ~
nnuom o~r.ee níkuom šestipanským míst~ z zadu
1I1z omu postupll tak aby on' á' . v I
na témž místě světnici XÚI 'loket ,:,Stí,nl. o,~~~c níc~ n:~hli
podlc toho štítek cihelný, jakž toho z t~'~ po~ aVIlI ~
budc. A oni páni líl'edníci t
' ' ' . po I~. a u <azavatl
i s kroycell1, což ři tom l11Ís v
TPl~.J,<a, š~ v~eho. svrchku
novi děd'" v
Pt
'1'
,te I) melenym Jest, Jemu Ja.
...
lene pos OUpl I.

d

°r

).' "' 15n,~ ~ 1555 Rl/lwp. č. 2008 f. 21'
~.'lckoza vazny ',' Ungcltě, měštěnín Star. .M. Pl'. :'f.

Jan
lina nI. Je. VllllCI 9 str. na Srpových hO!"Ích cl ," OK~tc.
z Sti'cbska a Majdalcny 111. za 500 1 " ,o Jana pICe
post Kathcrine. _
V kvit I '1.
C. gl.v c. Act. fer. 111.
I "I L ]
a lCIC I. Jan Packoza váZný poOZl
c. m. Acl. f. V. die Prisce 1543
z Třebska na místě p. Jana Opice z T
t ~an Tym
mil, žc jest pl'ijal L k n
. . . ' o ce sve)o ozná·
-kél
P
':
. 1. za VIllICI od Jaua Smerho ,.
s 10. . Jan Smerhovsk)' vážny' polozil'
'"
L I
gr . mAt
za VIOICI
k.
. c. f er. 1111 . post Johanne 1545.
>

". 30." I ?41, 12. ledna. Rl/kop. č. 11.']0 J: 44'3 V '
pll kteraz Jest me . J"'l
b'
..
te
111~:tV , " N
Zl ln <em akaláI'em vod bíl)'ch orlíh'
cs enmem 1 ov. M. Pr., puovodem z"
,
HorslC)'m, toho casu rychtál'em St'll' M Jedne a Jan,;m
z strany druhé, tu kdel J'est on J''''l'''l J' PI., .0beslanYlll
, .
lll' Je 10 ana vllllI z tol
~~. ~cst l~ad.,nÍIn hanebný skutek provedl a to len' 10,
e ?h ~ ','lgIIJI sv. Bartoloměje, kd 'z 'csti
.",
PO?:
s JmCjllll dobrejmi lidmi seděl na dOb;'é VU~'I.IIJllS\k balkal~r
Tu cla . I t , , \ .
v
\'
la mel' lOve
.
. ' 1) C I aJ mimo ne, zc jest zastoupil z
I
...
: tllTtenl' se zakr)'vaje_ na ně jest vYkou~a~ ~P;a 1~~l~~K
Je 10 vza a rval a kdyz se ho d t' I
'
'
cinil dal o I ,v
"
~p ava, proc by mu to
v, 'A
C pOl e;l, ze by se k nemu ncchoval
J'akž ná.
I CZl.
v tonl usel a pot
v
'
on Jil'ík scděl
' I v ~11I se opet zase navrátil II kde
..
,
pozal u ze Jest mu polícek dal '.ž
d
tlu IJeJ opet. Z;lOVU a podruhé žílou bil a pral' A' 1 ~'!~1, a
)y I V to hde nevložili a lé -"I
I ~
.
ce») sc
poněvadž ještě i ", v' , JZI y. a pa catu mu nechytili,
,
.
pll sne prec ce Jest moc z'l
'.
nad lllm provozoval rozllom tol
t
" ,I ou J cJ lepa,
v
,
10 ell ze jest J'cJ' t· 1
II
d
ou < a ne z"mordovati chtěl __ N ' .'
",
dal mluviti __ co.r J'esll"
,. '1 al~lOtI. tomu Jan Horský
v
'ú
UClIlI
ze J t ~...
.
Kdyz j~st podle povinností Madu' svého ~~lOcri~lll~\:, mu~I1;
nepokoJe, ilezbednosti pl'elrhoval )l'i'el ' , " ) nOClll
uslyšel' na Smerhovč hluk lidskeJ "o t 'I a~ na'. rynk a
dav jim pozdravení kdo hy tu b ~l~ ~c y mlino ~lllerhov,
i bratr jeho l'ele1:' Páni 1)'v I"t) I.
pozllav,":e tu byl
·'
, < ze" e poctu. A 011I sou I
zavo Ia II. Tu hned on Jil'ík bal I.j" 1 v
•
10
Iv
•
I'
' 'a ,1 < nemu promluvll' J'
e za Jec nk neprosil, aby na poctu šel. Od )ověd'l . a
mu zase: Nechováš se bakalál'sk)' cti oUl"a II
\ e selil
1
,(.
J.
on lUU
T

L

I

1. Na

zas 1)roti t~,mu p .. mě vl' . . Tll rychtál' sto'e a šetl'c
poclIvostl uradu svého a tech kleNzv p'I'I'StOj" , IJ'I' I' I'
b t]
'I
" ICI
IC C )y I 'I
a y a wve ehkolll)'slné a ncpol'ácllle' "e'" ,
,. I
'
" t "" I
v
v
' C l " posmccly od
?p.a neJslc I n~kd)' ciněny nebyly tomu oul'adu ujal j 'l
~e~t:l~ vrch ~ r~kl: Pane Jiříku, toli že mores? on Im::1
, . ,. laue ne. Jest lál - rychtál'i, jakožto )j'ávu sc
pl otll II, škodu I posměch udělal. A on r)'chtá} ,. I' t
pruova
by
"
.
\'
. ~ \ 1( a e' '.
pravu I ouradu jeho lehkost uciniti chtěl
sa Ilaje I k tesáku 1)1'0 t
,:",
1, v .
,
žílou 'e'
"..'
upllcmu po Icek Jest mu !Ial i
, J dJ , nllstIl - . Tu pau purgmistr a páni nalézli: _
P oneva z ou r)'chtál' tét
,.
, 'I '
'.
' o veCI z zae ne zoumyslnosti '
v.Šetecuosll - přcd scbe J'est nevz'" - a ta]' .,,] I ,\
1,a Já'
'á cIn él IQ znamení hanebného "zbití
,
<e Jln
,1' z,
a vok',
, ,<. ')'1neprovedl
t V 1 ,·,v.
l\a,el1I Jest
l b ' ~ ec I pr~clil on Jan Horský jemu JiNkovi tou
za o ou pOVlilen nelil. Acl. fer Hll I'O 'I T ,.
~:~
\
'.
s
llum regulll.
1543, 13. cervence. Telil/té; ť 498 J' I b W If
bytem u svíčníkuo u sv Havla a' J'á'íl š· Id;;' I . o. :
vinici ua Srpov)'ch horác'h 8 st.' 'I J' ' 'Sl!1U 'yr 'oupIlI
,..
' I, oe
Llna merho\'sl 'I
ty casy vážného v Ta'ně z 7
.
<e 10,
'
.1 , a 00 k. m. Act. dlC '.
s ~'Ial' .
gare tl le vlrg.

A

ze

.V

" 1544, 2. května. Rl/llOp č 2009 f' 36
'hovský vážn)' s l' t , . ,
'.
. .'
. Jan Smel'.
v
'
, " a erlllU m. postOUptll l'movi J I '
svícníku, InčštčnÍnu Nov lvI Pl' ' r ' • • \.
f
all( OVl
Philippi et Jacobi.
. . . , 'llllCI. f cl. er. VI. post
L

'f' 1544,9. května. Ta III též j'. 49. V pálck p·o 'St .
slavu stala se smllíva _ mezi' uroz p \T' I
SI'
ani·
I '
L'b v
.. . ac "vem L opat
s <ym z I echova, a paní Kalel'illlí z Písnice m j ' . d ~
a uroz. p. Janem Sl11crhovskÝIll z Rosic a t'"
. ~ {~ ne
!-inu m. j. z strany druhé a to tal 'ú _, ' ez palll ,-"ate.
\T' I
co, " ze on p. Jan Sm er·
hovsky' J' eho
p. ac ava v dluzích a v sumách
' , .
kteráž slove Pl I á
. .
, n a Vlili CI,
,. "1'
as <,
zastoupili jSlí a závad)' Ila sebe
preJa I.
a K ;' }54~, 30: zál'!. Talllltiž 1.114. Jan Smerhovský z Rosic
d.vl a elI~ .L I'IIlICI dva str. v Kartouzích od JiNka \;0'
le '~" z
uJezda za 130 k. m. Act. die Jeronimi.
." 1545, 4. listop. lalllldf: J. 120 J' S'",
z Rosic a K t v'
]
. v
' .
an 111. vazn)'
1
'I ,a enna L vmicku poustku v ],alúách za Stn
lovem oe Sebestiána Pnmara za 60 k m Act f ' 111'1'
post O O S S
T" k
..
" . Cl.
.
t ".
.
IZ oupIl< zahradu v Tajnci od paní Ka.
euny z ;'a~lova, Pavla z Lovcc, ingrossatora des;\: zem
a :od porucmkuov Lidmil)' sirotl,a ])0 'I d J
"\ 1 ' v
. '
ne <: y anaVI. Za
JIC COVI, nekdy manzcla nadcpsané Katel'in)' B'
" .
170 k m
A
J'
'
z
lanova za
cl. vCle Leonal'di. - Tíž k. zahradu v~(lI
.
. ~~toAoetl ~1:n)l" manzelky. někdy .Matesa zlatníka za 40 k~
. c. iel, 1. ante Elizabeth.

B . .-
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'f' } 548, 20. listopadu. Talllldž): 255 Jan st S
R
a Katerma k. vinici 14 1/ 2 str., kteráž sl~ve H', ~1. z .
p. lana Legata za 1450 k. 111. Act .c, III USOl ka ~d
terme.
. el.
. ante I"n.
"
"' 1549,!. 19. cel'vcncc. Rl/llOp. č.l00 ( .. 240 J
'
Sm z R pnznal
,.
I v
. an sl.
,se, zc Jcst e luzeu dluhu na se pl'ej'ltého
n . 't v • •
a miS e Sll'otkuov po ueb Váci
. DI'
..'
500 1
'.
• v' avovl u IOVl z Castrova
<. lil: a zapisuJe na Smerhově _
A ,t r , \TI
post AleXllll11.
.
e . iCI.
•

'f' 1551, 9. cervna. Tal/liP'~ J'.,'309 . J an st. Sm.
'nemoha sám Os b '
z R.
b 't'
".' I
o. ne pr,o nedostatek zdraví svého v radě
). 1 pllZ.na se Ilstem, ze jest dluzen 406 k .
"
MIChalOVI Pl'unarol'i ze CI b
",.. .
v . 32 gl. lil.
RIt
'v'
I a a uJlstuJe na Smerho\'e
__
. c a Ol' l?a mIste .nadepsaného p. Jana st. Šm. do ;'ad
J "n nd. Sm., syn Jcho. Act. fcr. IlI. post B 'f " '7 Y
placeno r. 1554.
0111 aen. ,"a", .J5fíl, D. srpna. Rl/kop. č. 100 t' 3?5 J
"
z R pl"
v,
"
~.
an Sm.
, ,
Iznal se, ze Jest dluzen 47 k. m. Jonásovi žldll.
Act. fer. lIlI. post Concepc. b. Marie.

•

I. NdI

lldlltěsti.

31. 1551, 20. srpna. Rl/kop. č. 2142 f. C. C. 7.
Vc jméno svaté a nerozdíln,é Trojice všemohtícího včcného
pána Boha. Já Jan starší Smerhovský z Rosic, jsa rozomu
dobrého a paměti dobré, nechtěje, aby po mé smrti jaké
nevolc býti jměly, jakozto měštčnín Pražský tcnto jsem
Haft a mé poslední pol'ízení Sytí vlastní ruktí sepsal.
Duom svuoj na Šmerhově, V kterémž bydlím, Husovku
vinici a drulní vinici, kteníZ mám od Lopatského na PIa·
sích, ty tři grunty dávám synu svému Janovi však na ten
zpuosob, aby dceři své Alžbětě a mé milé vllucce z tech
všech gruntuov jmenovaných vydal pět set kop míš.,
jcstliže by let došla a vdáti se jměla, vejprav)' za C kop
a čt)'ry sta takto aby placeno bylo: od vdání jcjího pl'i
každém svatém JiH aby jí dáváno b)'lo po C kopách az
do těch čtyř set kop a jestližeb)' syn muoj ly grunty
prodal a jich nedržel, proto aby z těch gruntuov jí to
sjíti nemohlo, než ab)' jí z nich vydáno bylo. A což se
pana Jana Legáta dotýče, podlé jeho kšaftu ab)' to Jan,
syn muoj, všccko činil tak, jalcZ týž Haft ukazuje. A dluhy
které jsem dlužen, mají mé listy na mne pod mým sekretem,
jak se jim platiti jmá. Dále odkazuji sukni sní brunatnú
panu Janovi Ounhošťskému aksamítem premovantí, panu
Janovi Havránkovi kožich spratkový černý a kaftánek šam·
latový aksamitem premovaný; Pavlovi, pastorku mému,
sukni černú ylaskú a kaftánek hl'cbíckové barvy aksamitem
premovaný; Jakubovi šenkýl'i kozich liščí podbl'iškový a
šavli dobní a Veruně ženě jcho blány a děvecce její
kožich krátký otáhlý; Václavovi hospodál'i z páně Raší·
nova domu sukni čer11lí Iyndyšovú ,novtí a ženě jeho wkni
ferštatovtí brunatmí aksamitem prcmo\'aIllí nebožky man·
zclky mé a Zuzaně kuchal'ce kožich yotáhlý ferštatový pod·
šitý popelicemi aneb novohradkami, a půjčila mi peněz
hotových třinádcti kop. Toto všecko, což jscm komu dal
a odkázal, ve dvú nedělí od smrti mé aby dáno bylo.
Ještě Zuzaně, kuchařce mé, dávám dvatceti kop míš., aby
jí od smrti mé dáno bylo pl'i každém sv. JiH po desíti
kopách míšo Za to tebe žádám jako svého milého a věr·
ného syna, že těmto všcm věcem beze všeh? odporu
dosti učiníš a tu celeď, nebudeliť se líbiti na Smerhově,
pěkně a pl'átelsky odbude>;, neb sou mi věrně a pravě
,Iouzili mnohá léta, yčHmť pro odplatu Bozsktí a lásku
otcovslní, že tak učiníš. Stalo se ve čtvrtek před sv. Bar·
tolomějcm léta oc 51. Oted'cn a cten ve čt\'l'tck den
sv. Remigia 1. p. 1551.
'f' 1551, 2[, listopadu. R1/11Op. 100 f. A. 11. Jan Šm.
z R. pl'iznal se, že jest, dlužen 50 k. gr. č. osauním sv.
Linharta a zapisujc na Smerhově - . Acl. fer. II. ,post
Elisabeth.
"' 1552, 30. prosince. Rl/kop. č. 2010 f. 113. Sebestian
Prunar a Dorota zVratu ),11. j. k. vinice dvě, j~dnu na
Plasích 12 str. a druhtí v Slaldch 2 str. od Jana Sm. z R.
za 1600 k. m. Act. v pátek po Mláďátkách.
32. 1563, 3. srpna. Rl/kop. č. 2121 f. 63. Jan Smel"
hovský z Rosic a Katel'ina ze j\,-Inětic poslupuje ll. v dluhu
500 k. m. lHatoušovi Koutkovi a Katel'ině. Vymínil si
pokoj, světničku na pavlači a ch'ě komory, sklep pod zemí
pro víno. Acl. die Inventi Stephani. Tomuto zápisu p.
purgmistr a páni místa dáli nerácili. V nic.
33. 1563, 10. prosince. R1/11Op" č. 2118 f. 65.
Frajmark ,stal se o domy mezi Janem Sm. z R. z je\lné
a Janem Skrétou z strany druhé a to tak(.'vý, že Jan Slil.
posttípil jest domu: svého řečeného na Smcrhove vedle
ratlllízu a Henrycha bradýl'e ol~ostranně Janoyi ~krétovi
a Markétě m. Zasc Jan Skréta posttípil jest domu
svého letícího mezi domy u voháněk a Rady ševce obo·

ndlllěsti.
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stranně již jmcnovanému Jťnovi Šmerhovskému z Rosic
Však nahoi'c dotčený Jan Skréta jemu Janovi Šm. pl'idal
jest 272 ' k. gr. Č. Act. fer. VI. post Conccpc. b. Marie.

h

1565, 18. cervna. Rl/kop. č. 99/ f. 275. Takož
jest Šimon Krátkej obeslal lm právu Jana Skrétu na Smel"
hově a obvinil ho z toho, že 1. 64 pl'i Casu sv. I<;atcl'iny
lVJarkétu, lnanželku SVOU, a s~stru vlastní jeho Simona,
v domu svém, keId slove na Smerhově. on Jan jesl pro
zastavení nějakého prsténku zbil a stloukl nenáležitě
i zmačkal jako ženu těhotntí, tak že Olla Markéta od ta·
kového zbití jest uml'ela a on Jan po takovém skutku
pryc odj~l a zase se nenavrálil, az ulnI-cla. Proti .. tomu
od Jana Skr: jest mluveno, ze tomu místa nedává. Simon
K. dal císli svědomí vedená s tím promhlYením, že
na onen čas, kd)'ž se pověst mezi lidmi rozhlásila, ktcrak
by Jan Skl'. manželku Sytí utlouci měl, tak žc ona od toho
Ulnl'ela a to učinil pro prstínek, kterýž jest ona zastavila
v pilné své potl'ebě, poněvadž jest jí nedával na potřeby,
vzal' po ní dosti mnoho statku, i nemohl toho pominouti
Simon maje lítost nad tím, ~e by sestra jeho tak z tohoto
světa sešla a tu žalobu svtí Simon provozujc, jak jest bil
jí Jan, což Wolf vysvědčuje, že jí strcil na stolici až otl
stolu vrávorala. Zofka pak la kuchal'ka" i druhá ehtlya též
jemu nasvědcují - . Na to zase Jan Skl'. - že v pátek
pl'ed sv. Martinem I. 64, po své živností do Etmberka na
dna s tovaryši svými odjcl a zc maje ten den odjcti
s pl'átely svými i s ní ncbozkou dobrou vuoli měl a v do·
brém přátelství sc rozjeli i rozžehnali, ano také že potom
tejden po odjezdu jeho Jana byla ldráva a s \Volfem tím,
bratrancem, i s jinou ccIádkon veselá byla - aniž žádué
nemoci na ní tchdáž nebylo, než potom tepruva více než
v témdlli snad jak jest ncmocná byla proti klcrézto
nemoci i trank pila a prym měla i poj cd; také jest vě·
domo kterak tehdáž lidé z tohoto světa jsou odcházeli.
~ Tu pan purkmistr a ,rada - vypovídají: Poněvadž
Simon l(. obvinil' Jana SIn'. a veda na to svcdomí
podle práva takové své žaloby jest ncprovedl, - dává
se jemu Janovi za právo. Ac!. fer. JI. post Viti.
'f' 1586, 30. dubna. Rl/llOp. Č. 2016 f. 517. Jan Skl'.
Š. z Z. a Marjána, pozllstalá vdova po MikulášO\'i Da·
čickýOl z ~aurenperku, p:Hznali se
.lllezi sebou fr~yllHlr~c
a směnu ueiniIi a to takovou: Jakož nuí p. Jan Skl'. Vlnici na Libni 4 str. pod StHZkoyskými dvory ležící, ze
tu yinici postoupil vc 100 k. m. paní Mm'janč a ona pak
odevzdala p. Janovi 3 str. vinice Icžící vcdle vinice p.
Jakuba Ledcanského z Popic. Act. fer. 4. posl Jubil~te.
'1' 1586, 12, května. Rl/kop. é. 2016 J 520. Jan Skr.
Š. z Z. koupil vinici 2 str. v mezihoří Spitálském vedle
vinice téhož Jana Škl'. od Řehol'c Jílka, pekal'e z Pol'ící
za 210 k. m. Stalo sc v pondělí v Proscbnou neděli.
34.

ze

'f'

1586, 21. Hjna. Rl/kop. Č. 2016 f. 278. P. Jan
z Z. koupil vinici 6 str. jdouc k Volšanl\ln IcZící

Skl'. Š.
z kraje
obecné
300 k.

proti zahradě Jana C10vícka z Popovic a cesly
od u]', p. Jana ml. z \Valdštejna na Z,íhornici za
m. Stalo sc v outerý po sv. Lukási.
35. 1587, n. prosince. RI/lwp. é. 2205 f. 83,. Ve
jméno svaté a nerozdílné Trojice - , amen. Já Jan Skréta
Šotnovský z Závohc, měštčnín St. M. P., vyznávám tímto
mým listem k1iaftovním - . Znamenaje - , ktcrak v této
smrtedlnosti všecky věci proměnu berou a lidem nic jist·
šího není jako smrt - , aekoliv z milosti a vuole pána
Boha všemohoucího dobrého zdraví požívám, o mém
statku konecllou a poslcdní vuoli takovou scpsati scm dal.
Pl'edně a nejprve du~i mou v rucc jeho pl'esvaté ]l"roucím - . Dále pak o statku takto Nllím:
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J, Na lIalltěs/i,

J, Na udll/ěsti.
Kdcz lnáll1 duům Šme'
Idící, druhý v rynku ,; T"~ h\~vl I;o?le -",~thouzu St. M, P,
'1'1 '
II
o IHnek leccný ť ľ
,
z< e ally s zahradou y Novém 1\J p
,.,
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ano i AgncZka, manželka má, na lomto mým dobrovolným
odkázání a col. tak komll z dobré své svobodné vuole
z statku mého porouCím a dávám, pl:estati, chci tomu,
aby takovému každému jakoZto nevděčnému ze všeho
mého statku nic vydáváno nebylo, I toto ještě vuole má
jest, aby muoj casto opačen)f statek bud ten na handHeh,
zboží, hotových penězích, svršcích a jiný všecken, na
čemz koli náleží, po mé smrti bez vuolc a vědomí manželky mé, pánuov poručníkuov peeelín nebyl. Pakli by
k spečctění právnímu pl'išel, od žádného inventován a
popisován ten ncbývej kromě od AgneZky manželky mé
a pánuov poručníkuov, neb já k nim tu c!uvěrmí naději
mám, že oni v tOUI ve všelll spravedlivě i nálezit~ a upNmně
jako dobh, poctid a šlechctní lidé zachovají.
[Výminka změny a zrušení kša[tu tohoto, Výminka
dalších odkazů, Dožádání rady městské za ochranu,]
Tomu na svědomí - zapečetili SCIIl dal. A pro lepší
toho jistotu dožádal sem se urozenýcl\ pana Jana Danny
z Fenixfeldu v zHzené komoře král. C. sekretáľe a pana
Jaroslava z Mutěnína, že sou laké peceti své pl'iti8kli,
Stalo se léta páně tisícého pětistého osmdesátého šeslého
v pondělí den pamálky svatých Tří kní/uov jinak IGtění
Krista pána,
K žádosti Anézky z Vodolina vdovy DC (ač sc jemu
odpor stal, ale dále po právě prodléváno nebylo, až odporující v tom jest U !ll rel) podle práva st\Tzen ve
čtvrtek po sv. Ondl'eji I. ~c osmdesátého sedmého,

36, 1587, 5, července, VeleslaVíll, V neděli pred
pamá"tkon m~stra Jana Husi okolo hodiny čtrnácté umřel
Jan Skréta Sotnovský z Závohc, měštěnín a senátor Stal'.
M, Pl', Pochován v kostele sv. Mikuláše na kurném trhu,
37. 1590, 12, línora, RlIlwp. Č. 1173 f. 182, L. p,
1590 \' "pondělí po sv, Skolastice slal se popis statkn po
Janovi Sotnovském ze Závořic pozůstalého.
'1'010 se
našlo: Pl:edně paní Anyzka z Vodolína, vdova po něm
pozllstalá, Jindřich, Kundrát, Pavel, Daniel, JiHk, synové
Alžběta z první manželky dcera, potom Lidmila, Katcřina,
Johanna a Anna, dcery ~laslní s paní An12:kou zplozený,
sirotci po něm, Janovi Sotnovským osihlí a pozuoslalí.
Item duom na Smerhově, druhej duOlu u vohállku l'ecený
blíž rynku, oba zaplaccní, a lretí duom na Novém Městě,
na kopci slove, blíž l:ek)' Vltavy s zahradou, ll. dva
mlejnce na lodkách se dvěma sejpl<ami, jedna z nich na
kolích a druhá na bi:ehu v podloubí; na sejpkách dvadceti
strychuov pšenice po 45 gr, bílých na onen cas koupcné
[acit 30 k. m, ll. dvě vinice, jedna mezihohlí nad c~stou,
druhá s štčpnicí k Volšanuom jdouc ležícÍ. V dOlili; SlIlcr7/Ovskjím v světnici velký: Iři stol)', štok, almary koutní
dvě, svícen visutý mosazný jeden, rohy jelení troje, almárka
s umývadlem cínem fasovaným, lí'rZko nízký prázdný,
jedna stolice kožcnná, 2 stolick)' k stolu, V kamnách dva
hrnce měděnný, V kancelái'ce postilka pod nebesy a
stolček neb šrejptík, o kterémz oznámila paní An)'zka,
ze jest její vlastní. H, polštéi' koženej, V komol:e vedlc
té:< světnice: dvě postele pod nebesy, almara a rohy jclení jedny, V pokojíčku vedle též světnice: Postí/ka 1,
stolice 1 a llržko ma1i jedno, H, šaluov perncjch, ačkoliv
ne tak mnoho jich jest, aby se VŠielUl)' tl-i děli poděliti
mohli, však paní Anyžka dobrovolně se v to uvolila a
oznámila, že jednomu každémn z synuov s jedno híže
šatuov poctivých s dvojím povleccníl1l, kdyby k letuom
svým pl-mi, chce dáti a dcerám obzdáštně mimo nadějí
jich, když by k vdaní poctivému léž pi:išly, ze dobře jakožto matka dítkám svým chce ucinili, H, "atuov vinulejch
jednomu každému z dítek svich, pl:edně synuolll po pěti
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ubrusích, po pěli ručníkách a dcerám zvláště podle libosli
své ze chcc voddělili, V světniccc na mazhauzc k ryllku:
sluol jeden, pustej (?) clruhej bílého mramol'll fulrcm [asovaný, dvoje roh)' jelcní a třctí lllalický kamzíkový, svícen
vlsulý mosazlli jeden, IllŽko v)'khidalli pod líebcsy s firhaňkclll, dvě almárky koutnÍ, almárka s umývadtclll cíllCnl
oblozcnýll1) figura s Samsoncm, Na mazhauzc: rohy jelcnÍ.
s hlavou J, almárka koutní I, Nádobí měclěnného a mosazného !;loudev 1, dva kolly prací s drejfusy, vanna k sluzcní, nápoje v?lkri, ~(Qt:íce,k ",la,l:j bcz clrey[u~~" flaše ,1,
kotllky k rybam varem tn vet:;l, sedm Illenslch, vohn'
válko do H'rže, kotHcky dva soušky, rendlík mosazn)'
jedcn, kyperfiín mosazný 1, mozdíl: jedcn prosti:ednÍ a
a druhcj malický s palickal1li, dvě konvice mědčný větší
IllcnšÍ, dva svícny visul;r sc~l)r) měděnice mosazn;r dvě
vělší a di lnenšf. V kOlllOre z téhoz mazhauzu: y truhlc
železný v pytlíku Í'ezném 1000 tol urno v, nherskejch zlatejch v měšci koženným 3207 zlalcjch, dupldukatuov
v zástavě od p. Jana BezdruZického z Kolovral na Zábl,hlicích 20, korun zlatcjch obzvláštně 17, dupldukáty 4,
zlalcjch turcckcjch 6 a t1'i uhcrský zlatý, ctvrlý dupldukát,
duplkoruny 2, l'etízkuov zlatejch větších mcnších 7, džily tN sla osmc!csate jcdcn zlalcjch uh" groš zlatý ve
čtyrcch zlatich uherských, druhej groš ve ehou zlalcjch
uh, a ti'ctí groš léž vC dvou zlalejch uh. Prsteny zlati:
selcrety dva, jeden z nich s erbcm v kameně, drnhý
prázdný bez erbu i kamcne, Iu'ouzky li-i zlat)', prstcn
jcden s amastyslem cesk)'m dosli velký, prsteny dva s cesk)'mi dyamanty, prsteny dva s lurkusy, prsten jcdcn
s orientským amat)'stem, prsten jeden s peckou rubínovou,
prsten jeden s zlutým kamenem, zápona zlatá s perlami
visutými, peceti stříbrný dvč, Koflíky: kot1íkU\' G velkých
sti'íbrných, vnili' i zevniti: pozlacených a dva z nich s pHkrývadly; kofiíkuov šesl prostí'cdních, též vniti' i zevniti'
pozlaccných, koflícky člrh jednostejného díla vybíjení,
jcden z nich větší a Hi mcu8Í, v niti, i zevnitř pozlaccnÍ,
koflíky tl-i slNbrní s kraji pozlaccnými, jeden z nich vysoký tenkej v zpllsob sklcnice dlouhé, Číšky čtyry nevelký, konvicc slHbrný pozlacený ,h'č, vořech indánsk)'
slHbrcm fasovaný s' palou slříbrnou pozlaccnou, sllínky
dvě sti'íbrný pozlaccný, lZic sti'íbrnejch 26, lžic fládrovejch
s drZátky stříbrnými 25. ll. lři koflíky oznámeno ze byly
zastaven)' od Jana Porybného ve 20 kopách a ty jsou
vyplaccny zasc jiz od paní Katel'iny POlybný, manzclky
jeho, Grošuov papežských po 12 kl', i jiné mince s tolary
starými za 48 k. m, Grosuov starcjch ceskcjch lllejšnardov
po devíti penězích a s drobnými penězy za 30 k, 1lJ,
Groš:JOv korálových s zrny stříbrnými s grošem, jablíckem a řetízkem vážily 15 tolaruov, Almara s dvojílll
zavl'ctím, v niz jsou t)'to koflíci již psaní slozeni v jcdnom
zavi'cní a v druhém ch,,, pouzdra nozuov a knihy nčkleré
běžné, Nad almarou téz knihy některé jako Lexicon graecolatinum, Cosmographia a jiné knihy in folio, quarto,
octavo, bězné, ouhrnkem polozené, nespccijikované, Lůzc
pod nebcsy velký s firhallkem s sloupky, virginal nad
llIzelll zelenÝ. V almal:e s pl-ihrádkami: pět ciepuov nlosazll)'ch, šest svíClluov 1l10SaZl1)'ch, dva svícny alabastro"ý
f!. v hol'ejší pHhradě sklenic,e nčkteré; IlIžko nízký práz.!n)',
Satuov chodících p, Jana Sotnovského: čuba suknelll cerným pošitá, čuba druhá vlcí též suknem pošit,í, kožich
starej dlouhcj vetchej, šloffpclc bobrovej starej cervcným
harasem pošitcj, uhcrskej kozich starcj dlouhej, s hi:bcty
lišcími podšitej, kozich králikovcj černcj vochodilcj, suknem
voti:el)'m pošitcj, madraeí tykytová, V léž komol'e stolcck
cernej, dvě truhly a I' nich šalslvo paní Anyzky a okrasa
jcjí, lruhly dvě starý, prázdný, lroje zbroje, korduov dva-
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ccti, ručnic pět krátkých, voštip jedcn roždalovský, sudlice
jedna, i'ivejnšpisy tl'i, kobercuov turcckejch scdm, čaloun 1,
pro,tý koberce dva. V maštali koně dva s nádobím na
ně náležitým, vuz kod 1, fasllllk druhej a H'etí s korbou.
Y tl'etí světnici: dva sloly prostý, štok jeden. V síni dole
sluol 1 a štok jeden slarej. V sklepě v též síni: Verkafu
kožišnického podle spatření a oznámení paní Anyžky
sprátkuov, popelic, konlobanu a vyder za 2067 k. m.,
tak jakž ly věci budou moci se prodati.
Dluhuov jistých i nejistých k vyupomínání paní Anyzce
náležilých: předně dluhuov za zbolí kožišnícké mezi lidmi
pozustává jmenovitě 3240 k. 111. A mezi těmi dluhy za to
zboM, v"e podle oznámení pí. Anyzky, jest nejistejch dluIlUOV, o kterýchž již žádná naděje není, aby se zvyupomínati mohly, poněvadž mnozí od nich odeml'eli, do
5J B k. m. Za vína všelijaká clluhuov 1,637 k. m. ll. peněz
plljcených za živubytí nebožtíka Jana Sotnovskýho jmenovitě 1591 k. m. A mezi těmito dluhy Plljčenými i co za
vína jest dluhuov nejistcjch pl'es 800 k. m., o nichž též
není naděje, aby se co z nich zvyupomínati a za jistou
věc položiti !ll ohlo a to vše podle register a Oznámení
p. Anyžky. Cínového nádobí s sumll10u všeho odváženo
vesměs ctyry cenlllýl'e 20 liber. DIevěnné nádobí, což ho
koliI' jest, inventováno,není, nýbrž podle kšaftu a poslední
vuole nebožtíka Jana Sotnovského paní Anyžce k zpeně
zení, jako jcjím vlastním ucinění, jest zanecháno.
V domě slove 1/ voluílÍ!IIIOV v světnici nahoře stlll,
stoličky tHnohý dve, almara koutní. Nahol'c v světničce
luože pod nebesy starý, v komol'e stul jeden starý,
v druhé komol'e stul jcden, židle 1; v světničce dolcji
slul starý jeden, luože starý, slolička a umývadlo cínové
oblozcný. Y jiné komol'c luožc jedno pod nebesy, stlJl,
kolibka. Na schodfch v pokoji stIli a vc sklcpě pl'i zemi.
V dOlllč I/a bl'e1/11 s zahrádkou v Novém lvI. Pl'. blíz
Helmovských mlejnuov ležícím toto se našlo: nahol'e
v pokoji štoky dva, na jednom z nich červcný sukno,
židle jedna, stolicky dvě ch'ernohý, rohy dvoje větší
menší; v komol'e ph témž pokoji: luožko zeleni pod
ncbesy, na něm polštál' vlněnej, podle luožka voštip 1,
kord I, hrábě troje, 7. nich jedny železný, šíny železa
4 kusy, rošt jeden, rožník malej, dvě stoličky čtvernohý,
lopata jedna, rejč jeden, cepy vokovaný jedny, almara ve
zdi prázdná, mísník jedcn. Na mazhauzku slolCek jedcn a
stolicka čtl'ernohá. Nahol'c pod krovem slrych jeden
k měl'ení ob'íIí.
38. 1ó91, 10. prosinef. lf,1I1IOp .. Č. 2230 f. 346.
Jakož jcst dobré paměti Jan Skr. Soln. z Z. o statku svém
kšaft ucinil' - paní AgncZku z Vodolína, tehdáž manželku
svou, mocnou poručníci ustanovil a jí správu nad všelikým 'statkem - poručil, však tak a potud, pokudž by táž
paní Agndka stavu svého nczmčnila, ale na vdovské stolici sedíc az do vykrocení z tohoto světa tak trnla. Pakli
by stal' svuj proměníc jiného manžela pojala, to takové
poručenství s ní aby scšlo a sňato bylo, ano také statku
jí poruceného, jstící ho vdáním svým zbavena, toho Všclijakého stalku, jej vykálíc, nám porucníkllom - zouplna
postoupila - . Kdež po smrti téhož p. Jana nadepsaná
paní Agndka jsúcí v šťastném i prospěšném nemalý cas
loho statku nebo p. Jana, zvláště ph handlích spravování,
v lotl1 z své svobodné "uoIe a z vnukllulí boUho vzavši sobě
v lín;ysl uroz. 1'. Václava Lavína z Ottn[eldu, v umění
lékahkém doktOl''', jakž jeho za manžela pojala, při p.
purkmislru a páních ncmeš!tali sme ihned toho hleclati
také objednati, že lcn všeliki statek nekdy p. Jana Škr:
v handlích i jinak na cemžkoliv záležející - jest zillvcntován,
popsán - . Dáleji na ty cesty myslíce i s pilností obmcj-
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šlejícc, kterak bychom půslcdllí vMi nebožtíka dosli ucinili na to patl'fce, ktcrak paní Agnežka na clíIe
sama živností i handllll' vyšetl'ujíc s nemalým zalíbením
pána svého, potom i po smrti jeho až do změnění stavu
vdovského

-

spravovala,

slušnou věcí

SUle

vedeni,

ze

paní Agncžky při té správě smc pozuostavili a ona od
času "dání svého až do těchto dnu" užitečně k pochválení
ten statek, také handle řídíc, syny a dcery své v pobožnosti zdržujíc, matel'skou pécí, vezclejšími potl'ebami bez
ujmy spravedlnosti dědické je ochraňovala, opatrovala a
opatrovati nepřestává, jiné naděje k ní paní AgneZce nemajíce, k předcšlé oumluvě podobným zpusobem sme ph~tol1pili a s ní paní AgneZkou v pl'ílomnosti Jindřicha
Skrély, již zletilého, Kundráta a Pavla, bratH jeho, k leti'!m dospělým pl'icházejících, smlouvu obnovili, aby ten
tcjž všclijaký slatek do vule fl. libosti obojí strany - Ndila. - Stalo se v domu na Smcrhově řečeném v outerý
po památce Počctí bl. P. Marie.
'" 1601, l8. čsn'na. Rukop. č. 2019 f. 215. Jakož
jes~ p. Pavel Skl'. S. z Z. zmocněn byl do vinice 8 str.
v Sárlrách někdy Kryštofovi Teywlovi náležející pro 400
k. m. za věci kupecké a jsa té vinicc až do dnešního dne
I' držení a užívání nemalý l1'íklad jak na touž vinici, tak
i na právo i jinak jcst cillil, takže se sum my cisté jak
hlavní i jinak ku právu vynaložcné 480 k. 28 gr. m.
našlo, že pak v tom čase Hons Pos, měštěnín Menš. lVI.
na touž vinici dvojí pl'ípověd jcst učinil, ale žc P. Bllll
jeho Honsa mezi tím z toholo svčta povolati jest ráčil a
on kšaftem svým všecek statek svuj Bcrnaytovi Amcrellovi,
ujci svému, jest odkázal, s p. Pavlem Skl'. stalo se porovnání - , že p. 'Pavel jemu Amcrellovi takovou
vinici - postupuje.
39. 1606, 17. čcrvencc. Rl/kop. č. 1062 J. 3L8.
Svědomí ku poll'ebě, Johanny Burdovy puvoda s jedné
protI Danielovi, synu Simona Housenky, měštěnína Starého
Města Pražského obviněnému z strany druhé k té ph,
kdež o zabilí Adama Burdy, syna týž Johanny Burdovy,
jest ciniti, pl'ijaté 17. Julii a. 1606. Jan l\fl-eněk učinil'
přísahu podle práva, svědčil takto: Toho jsem pov~dom,
jak 1eta 1(J05 v outerej po svatém Ví tě byvše na Smcrhově, když jsme se měli rozjíti s Pavlem Měl'ičem a
Ondřejem kovářem, přišel Daniel Housenka spolu s Adamem Burdou pod roušcm, já sobě plášť pod ruku vundavul a tulich, že mi se za mátl, jsem vytáhl. Daniel Housenka ke mě pl'išel a ťal mi do tulichu svcjm tulichem a
l'ckl německy, abych sc s ním sekal; já mu I'ckl, aby
toho tak nechal, že ráno, jestli má co ke mně. P. Pavel
Měl'ič I'ekl ke mně: Poďte, nechte toho bláznovství tak,
máte-Ii jíti. Pak jsme se rozcšli a na ráno jsem potom
slyšel, že jcst zabit Adam. Více ncvím.
40. 1608, 20. ledna. RI/lwp. č. 2119 f. 90. V neděli druhou po Třech Králích staly se smlouvy svadební
mezi vpány K,undratem, Danielem a Jiříkem, bratřími vlastními Skréty Sotnovskými z Závořic, i na místě Pavla, bratra
jjch nepl'f~om1Jého, jakožto vlastními bratry panny Johanny
Skrétové S. z Z. s strany jedné a Abrahamem Andělem
z Engelsperku, jakožto vlastním otcem Jana Anděla odtudž
s strany druhé a to takové: Jakož jest Abraham A. jak
sám osobně, tak i skrze pány a pl'áteli své toho za živobytí paní Anežky .. Lal'Ínové z Vodolína, vlastní malky
dotčených bratří Skrétuv a panny Johanny sestry jcjich,
při též paní Ancžce Lavínové, tak i ph synech a jiných
páních a pl'átelích jejich toho náležitě a počestně vyhledával aby panna Johanna, dcera a scslra jejich, Janovi
Andělovi synu téhož Abrahama A. k stavu manzelskému
zamluvcna byla, vedle čeho? také jak paní malka, tak
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i bratří i jiní páni a přátelé panny Johan~y, proh~édajíce
k poctivému a nálcžitému toho vyhlec~ávan; touz pannu
Johannu Janovi Andělovi k stavu manzelske~u za man~
želku zamlU\'ili a zas,l1oubili, že vedle téhoz zamluv':;t;
a zasnoubení bratří Skrétové již jmenovaní pro odJ!t;
z tohoto časného oudoJí Anežky Lavinové z Vodolína, pan~
matky jejich, již sami s pány přáteli svými tému~ Jal:oVl
Andělovi Johannu, sestru svou, v místo a den. lllez~.?bell1a
stranami snešený s poctivou vejpra\'ou dodatI chteJl a po
ní z její dědické spravcdlnosti do dne do rO,ka. po sva:
debním sňatku počítajíc čtyH sta k. m. obvěnuJí. ProtI
tomu Abraham Anděl na luístě Jana Anc:.ěl~, syna.,.svého,
budoucího manžela oznámený Johanny tretll1?u veJs. ve?le
starodávnrllo chvalitebného obyeeje t~chto Mě~~ Pražskych
obvěnil šest set k. 111. a nad to veJše z upnmné lásky
otcovské týž Johanně, budoucí manželce syna SV~llO, uadvěnuje dvě stě k. m. tak, 7.e ;šeeh, .t~ch z obOjí strany
věnovaných summ i s l1advěnnllll UClIll dvanáct; set k. ~n:
na len zplisob, jestli by Pán Bldl všemohouCl po snet~
jich manželském dHvc vyjití roku Jana Anděl~, .od smrtI
uchovati a je žádným plodem pozehnatl neracII" tehdy
pokudz by Jan Anděl věno ~ohanny, buď na dlle ncl;
všecko k sobě pHjal, všeclm veJ~ pol~zcnou sum mu, p~kl!
by nic toho k sobě ješlě nepřijal, tohko. sunll~1U od neho
Abrahama A. proti věnu jejímu obvěněnou I s ,SU~llIl~OU
z lásky pl'idanou, Abraham A. otec Jana A. na mIste S} na
svého Johanně, budoucí lnanz~lcc. Jana syna svého, nu YSel~

slatku svém pl'edc všemi hdnu touto sm~ouvou a m~cl
její zjišťuje s tím cla~šín; oc~ A.~ra!la~ua ~nclcla, sc uvolemm
a clokonalým ubezpece1l1m I uJlštem1l1: ze d.otccného Jana,
syna svého, a Johannu, budoucí manz?lk~. ~eho, Ihned ~o
sliatku jich svadebním bytností a nalezllYIl1 vychovámll1
jich opatl'iti a od actum těchto v smlu:' do dne d~ rolca
J anovi , synu svému, a budoucí manzelce Jeh~. zako~p~1l1 domu
k zivnusti příhodnýho uciniti též, což by 1;;1I'nostl }lm za?otl'cbí bylo, dáti má a chce. Stalo se v, pntomno:tI Mart11l~
Fruvejna z Podolí, Symco,na Podolskcho ocl:udz z Podoh~
Jana Cáby, pánu\' bratH Skréluv, pánlll' ,a R,,;átel p~ str.ane
Johanny jukozto nevěsty dožádaných, tézJmka HeJdehusa
z Rasenštcjna, prubíl'e zemského, Jana 1 coclora z. ?ttersfe lclu a Marka Josefa z Kundratic a na. KUllcl~'atlC~ch ?d
Abrahama Anděla na místě Jana syna Jeho, Jakozto 7c nicha pánll\' a pl'átel tolikéž dožádaných. Na potvrzem a
zdrže;,í toho obojí strany Je temto smlou\'á~, sva~~~ní~1
peceli své s podpisem rul~ svý:ho vlastt~f:h JSou. prl~lsk~l,
k tomu se vejš jmenovan)'ch panu\' a pra~el. (~ozáclalI, z,c
jsou také peceti své na svědomí, vš~k clechcllm ~ budllcÍm jich beze škody phtiskli a se v mch podepsah. Stalo
se léta a dne svrchu psaného.
,
'" 1607 15. srpna. RullO}J. č. 2205 f. 299. (Koaft
Zuzanny Šln:étové, rozené Longové.) Poněvadž P. Buoh
všenlohoucí pi'j počátku svčta stvoření \~c \,syém~ obrazl~
elověka uciniti a v tomto pomíjejícím svete smrll poddatI
ráčil tak že podle těla zase do zelUě, z které po~el, se
navrátiti musí. A pro tož já Zuzanna Skrétová, rozena Lon~
gová, známo činím pl'ede všemi všu,c~y tou~o mou posle~n,~
sepsanou vuH, ze jscm vždycky za zlvobytl ,mél~o Sl de~ne
o lom pl'emýšlela a sobě rozjímala, kterak clov~k lllC JIStšího nad smrt a nic nejistšího nad hO~lllU sveho ,od~~d
vykročení očekává, a my lidé rovně~ pko :~.r~sna ~'llze
uvadnouti a z tohoto plačtivého oud~h vy~crocltl .m~~l[~e,
nadto člověku po jeho z sv čta vykrocení mc radostne}šlh~
a chvály hodného nepřichází, ,.:,e~ aby o svém stat~m cas~;~
náležitě poi'íclil, tak aby z tezkych nedorozun~~I~I, ktel a:
sJ'íti mohlo' tomu v cestu krocltl
za
dobre
1J)' OLIt UtI po 'la
:-; ~ "
,
\' .
jsem uznala s bedlivým rozmyslem II paměti cClstvOU
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v tyto mé nynější nemoci, však smyslu oa .ro~un;u z~l:av~~lO
užívajíce, tento kšaft a po~l~dní mou vuh, Jakz neJhpeJ! a
nejpodstatněji podle obyceJe všech práv~ ob~v1á~tně pa~(
vedle notule kancclál'e Prazské anebo narízem O'~nest,a .neJbezpečněji by se státi mělo a mohlo, ~ot.;' ~onz.en~, Jse~
ucinila: mému manželu uroz. p. PavlOVI SkreO'tol'l vS. z Z.
J. Mti C. mince písaři u H~ry KutnZ' ponevadz ,. ~n . se
vždycky ke mně ve všem nasem manzelst~u. náleZlte Jak
slovem tak skutkem choval, I' mé nemocI I p? ten cas,
kterého jsme spolu v manželst~u zustávali, ~pHm~le, opatroval,
tak jakž na poctivého a vemého 1~á1ezl (za:.ez ..mu také
vclice dělcuji) nařídila a ustanOVila Jsem, nanzuJ' a ustanovuji ciníce jeho pravého, pl'irozeného a dokonalého
dědic~ nadc vším mým slatkem, jměním mohovitým ~ nemohovitým, na dluzích, ,šuldpryfích i talcé s tí.n:, coz po
smrti mého bratrance Salomouna Svolba z J'S'C odkazu
by pozllstávalo, klenoty, šaty, ženskou okrasu velk~u
i malou, jak by se ta koli jmenovati..mohla, ~v~em m~
nevymieňujíc, tak aby on to všeckno I Jc?no kazdy}< ~obe
přijal, toho uzíval, ním y]ádl, z loh? kVlto.val a. s ,t.1\l~ Jako
svým jměním podle jeho nO'ejlcpší v;lle a lIbostI ~ll~II a to
bez překázky jednoho kaz~ého, ~s,ak n.a ~en zpusob.a
patrnou vejminku, aby my;nu m:l~n:u Je~~n~ml!
atl u
Melcharovi Longovi, pokudz by Jeste '~.~ zlve zustav.al a
ase se navrátil jemu v prvním roce pn navrácení Jeho
~adesáte tolarll,' a potom mé milé jediňký s.estře, panně,
Hcdvice Longovy, když by k svému pochvému vd~111
pl'išla, též v prvním rocC jejího manzels~;í sta. tolaruv!
coz já ji1ll oboum z sestrské lásky. a ,upru~lnostI tak?vy.
odkaz zanechávám, na kterém7. Olll prestatI. a spokoJem
býti mají, z mého pozllstalého statku b~ze všeho odp.oru,
ouskokll a odkladu jim povinen vydatI bude. Pakh ,b~
mllj před oznáménej milej bralr Mclchar v tomto svete
víceji ziv se ncnacházel, tchdy tcn. uciněný ?:~:<~z u,a
mého pána pl'ipadnouti a. v jeho mo~ za~e pnJlh, n;a;
Jestli by tal,é panna Heclvlka, scstra ma llulá ....v neIClam
svém podle vllle Bozí z tohoto svet.a ~ykroclla, tcl;dy
tím zpllsobem takovej mllj odkaz tohkéz ua mého pana
zase pl'ipadne. A u~d tyt~ svrcl~ujl.',lenovaué. dva odlc~z~
z mého statku žádne] víceJI a veJšejl se na mc potahOl ah
nenuL Na svěclolllí tohp dožádala jseul se urozených ~m~a
Šebestiána Helcle z Sternštejna J. lvI. Rímského Clsare
hofmistra a Davida Endrle z Burgštatu, zde O' II ~ory Kut~lr
Medníkuv mince aby tento mllj Haft zpecel1h a ZeVIl1tr
se podepsali, vš~k jim i dčdicum jejich beze škody. Stal~
se na Horách Kutnách 15. Augusti lla den na ~ebevzel1
blahoslavené Panny Marie léta Pán~ 1607. Zuzana Skreto,vá.
'" 1608, 5. bl'ezna. RI/lwp. C. 2205 j. 282: (Ksaft
oustní urozené pani Zuzany rozcné Langové z Hyršpergku.)
Urozená paní Zuzanna, I;ozená ~angová z Hyršperg;~u,
urozeného pana Pavla Sluéty Sotnov~kého. z Zavonc,
Jeho milosli Císal'ské služcbníka a p~.al·e nllll?~ zde na
Horách Kutnách, manželka, s';, toh? pn n~s .dozad,ala, pončvadž I' nedostatku zdraví zustáva a neVl, Ja~. P~n O'Buoh
s ní dále naloziti rácí, že učinivši předešle J!st~uksa~t a
poHzení o statku syém, který~ z po,:ehná~í Bu.oZ1ho J!~:~
i po bratru jejím Salomounovl na 1,11 .pln):m ~~á:~m Pllpadl, ještě některé jiné mimo to vecI ~ve pondltl chce~
vedle eehož když jsme ji v tom oslyšetI !,emohouce k 111
pl'išši, nás v jazyku německém, rozum:t vsak smj'lu a pa~
mčti zdravé požívajíc pl'ivítala a že Jsme k 111 na tou~
žádost její práci uvážili nejednou děkov~la a dále v témz
jazyku německém nám oznamovala, ze pO~ll11~1él;O létha 1607
pH památce Na nebe vzetí Panny Mane J!sty l,šaft a poUzení učinila a to vedle Vllle své sobě v jazyku německém
sepsati clala a upečetil'ši toho se také pl'i urozených panu
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Šebestianovi Helclovi z Šternštejna J. Mti C. hofmistru a
zllstávalo. Však jestli by vždy z léto nemoci své nepopanu Davidovi Endrlovi z Pnrgkštettu, též J. Mti C. ouředníku
vstala, ale pán Buoh ji v lé cíl života jejího položiti,rái:il,
mince vše zde na Horách Kutnách dožádala, zc jsou také
t,~hdy po smrti její kdyby koli toho pan Pavel Skréta
vedlc ní tiž kšaft jcjí spcčetili a tak Haft tcu pl'ednč
Sotnovski z Závol'ic, manzel její, požádal, také ku pnÍl'u
svou potom i jich pecelmi specetěni jim svHila, jestli by
slavného Starého Města Prazského i s relací naší dodáno
jí Pán Buoh smrti uchovati nerácil, aby takovi kšaft ku
a nad tím ruka ochranná aby se tak a nejinak, jakž nadeprávu před slovutné a mnohovzáctné poctivosti pana
psáno, dálo, ddána byla. Protoz to všechno I' tcnto spis
purgkmistra a radu slavného Starého Mčsta Pražského dočeský uveclšc, jí to zase po arlykuHch jsme v jazyku ně
dali, a o tOIll o všenl relaci učinili, v čemž že se jim
meckém referovali, k čemuz se zouplna pl'iznávala a loho
posavad dll věN, zc se v lom tak jalw dobl-í lidé zachovždy žádala, aby to ku právu podáno bylo. A byla-Ii by
vají. Však poněvadz jí dále k lomu phcina dána jest tavždy toho dále potl'eba, jestli by ji pán Buoh smrti uchoková, toliž že dnuv těchto, totiž ve čtvrtek po svatém 1I'1avali neráčil, také k zádosti pana manžcla jejího ku právu
těji 28. Februarii létha Páne tohoto 1608 mezi osmnáctou
pl'ed slovulné a vzáctné poctivosti pány purgkmistra a
a devatcnáctou hodinou, Pán Buoh jcjí najmilejší sestrn
radu Starého Města Pražského nálditě odesláno býli
pannu Hedviku, také rozenou Langovou z Hiršpergku promohlo. COz j"me uciniti připověděli. A tak nám opět za
středkem smrti z tohoto světa pojíti i povolati ráčil a
to děkovala a s tím jsme od ní odpuštění vzavše odešli.
v neděli pominulou 2 Martii také létha Páně tohoto šcstProtož vedle takové zádosti její Vaše milost slovulné a
náctistého osmého od ní a pana manzela jejího, u nichž
vzáctné poctivosti páni šephmisll'i a páni spoluradní tento
zustávala a od nich nálditě opatrována i smrti dochována
kš aft pl'ed Vaše milosti ku právu do deposicí skládáme a
byla poctivě k hrobu vychystána a u kostcla svaté Panny
že jej i s touto relací naší pl'i něm pl'ijíti a pr i právě
Barbory zde na Horách Kuttnách pochována jest. Dotcený
opatl'iti poručiti rádte, na místě jí paní Zuzanny Skrétol'é
pak Haft jí paní Zuzanny Skrétové také v některich artyz Hiršpergku žádáme. Aktum na Horách Kutnách v stl'edu
kulích, že se na ní pannu Hedviku Langovou z Hiršpergku,
po neděli Reminiscere, 5ta Martii, létha Paně šcstnáclislého
sestru její najmilejší již v Púnu odpočívající, vztahuje,
osmého. Jiřík Hrdík z Větcína.
protoz aby oni tou pNčinou nějaké nedorozumční nebylo
,. 1608, 18. bl'ezna. Tamtéž. Slovutné a mnoho
a liž kšaft její s dobrim rozmyslem z jisté dobré a svoyzáctné poctivosti pánum purgmistrn a radě Starého Města
bodné její vule učiněný štrafován nebyl, pokudž se též
Pražského, pánum a přatelulll nám phznivim.
panny Hedviky, scstry její, v něm dotejce, ano i coz dále
Službu svou vzkazujeme slovutné a mnoho vzáclné
po ní po vykročení jejím jil, z tohoto světa prostředkem
poctivosti páni a pl'átelé naší zvláště milí, od pána Boha
smrli časné jí jako vlaslní a pl-irozené sestl'e právem
všemohoucího Vaši milosti dobrého zdraví, štěstí a všeho
buožskim i světským náldí, to všechno že pl'edjn~eno
jiného, což nejlepšího vinšujíc pl'cjeme vzdyckny věrně
vanéll)u panu manzelu svému milému, panu Pavlovi Sluérádi. Nemi'tžeme pl'ed Vaší mil9sti tajiti; kterak dobré patovi S. z Z., poroucí a tomu chce, aby to jemu plnim
mčti urozená paní ZuzannH Skrétov4., rozelJťÍ Langová
právem za jeho jí pravé upl'ímé a manzelské vc všech
z I-liršperku a urozcného pana Pavla Skréty Sotnovského
nedostatcích jejich ošetřování a v nemocech a těZkoslech
z Zavořic, J. M. C. pana nás I'šech nejmilostivějšího písal'e
jejich, při čemž žádného svého nákladu a ou trat, ano i pl'i
mince na Horách Kutnách manželka pominulého lélha
sestl'e její, kteráz tak dlouhi cas nemocná Id cla, neliloval
Páně 1607, 20. dnc měsícc srpna, jsa toho oumyslu do
opatrování i sice pro upl'ímou mezi nimi trvající lásku
Teplic IIyršperskich za pl'íčinou nedostalku zdraví svého,
manžclskou náleželo a on pro památku její k trojímu záv kterémz toho casu postavena byla, se vypravili, nás se
duší zde na. Honích Kutnách, k Vysokému, k svaté Barskrze jmenovaného pana manžela svého k tomu dožádala,
bol'e a k Namětí aby z toho po pěti kopách gr. ces.
abychom k ní na pilné promluvení práci vážili, což kdyz
jaicZ by s to biti mohl, vydati povinen byl. Toto pak ří
jsme jí pro pana manžela jejího odcpl'íti nemohli a k ní
zení a kšaftování její, kteréž lak v tezké a nebezpečné
pfišli, nás z vděčností pl'ivílala a .že sme to k Zádosti její
Ilemoci po,tavena jsouc z čisté a svobodné vule své s praučinili velice děkovala, a dále pl'íčinu toho nás k sobě
,'ým a dokonalÝ1l1 rOllnyslem svýnl o tom, což jí tínl
dožádání oznámila, pončl'adl v nedostatku zdraví postaoznamen)iľ;l spusobem po sesU'e její pl'ipadlo činí, aby
vena jest a neví, jak dále Pán Buoh s ní nalozili ,ráCí,
(jako i ono první) stálé, pevné a mocné bylo, tak jako
majíc statček po panu otci a málel'i i bratru sl'im Saloby v najlepším a nejdostatečnějším "pusobu a formě, jaicZ
moullovi núležiti,. jestli by ji Pán Buo/l od smrti ucho\'!tli
povaha a Zpllsob tčch věcí, na hteré2 se též kšaftování
neráčil, že by nerada, aby po její smrti o ten ll~jaká
její v7tahuje, ukazuje, uciněno bylo neb učiněno biti
nedorozumění mezi pan cm manželem a pi'átely jcjími bili
mohlo .a jmělo. A zdálo-Ii by se komu, ceho pl'i tom pojměla, protož tu jisté pol'ízení a kšafl o tOm ucinila a to
minuto biti, anebo že by pl'i tom jaki nedostatek najakž se jí nejlépe zdálo a vidělo rozumu a paměti zdravé
lezen býti mohl, tchdy ona zc tímto svim pl'ed námi
užívajíc s cistou, svobodnou a dobrou vůli SVOll sobě seplnim, celim a dokonalým jisté vule a mínění svého osvčd
psati dala a se také vlastní rukou SI'OU podepsala i tal,é
čením a ohlášením to všeckno doplhuje, loliž že tomu
pečetí svou to upečetila, pro tož ze nás tak)' žádá, abychom
chce, aby témuž panu manželu jejímu jiz I jmenovanému
vedle ní k lémuz kšaftu jejímu pečcli své pro Icpší bezvšecken ten statek a pozustalost její i co na ní po jmepečnost a důvěi:enÍ přitiskli,
to 11.1111 i dědicum a bunovanich bratru a sestl'e její i jinak právem pl'ipadlo a
doucÍt11 naším beze škody bejti jmá, čehož jsmc jí laké
přišlo ua spusob v pl'edešlém kšaftn jcjím položcni a tuto
odepříti nemohli a tak, když sme i to vykouali, nás dále
vysvětlený nálcželo a jemu v tom nizádni uižádné vymyžádala, abychom takol'ej Haft její i našími pecetmi spcšlené pl'ekáZky ani odporu ci niti ncmohl, nás pl'i tom
čctěnej Je sobě pHjali, že jej nánl S\Těi::ujc a za to zádá,
s velikou snazností žádajíc, abychom toho všeho rclalokdyž by ji koli Pán Buoh smrti uchovati nerácil a Olla
rové ku právu zde na Horách Kutnách pl'ed slovutné
toho od nás zase mezi tím nevyzdvihla a neproměnila,
a "Zlíctné poctivosti pány šephlllistry a páuy radní byli,
abychom po smrti její to ku právu Vaši milosti dodali a
a lo aby zde pl'i Umz právě zde na Horách Kutnách,
toho všeho k lémuz právu Vaší milosti relatorové jsoucc,
pokudz by jí pán Bnoh jeMě pl'i živobylí zancchati rácil,
aby nad tím ruka drzána byla, žádali, col, sme také k sobě
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pan~ Judyth promluvIla~ aby ní nestrkala, v tom iéž zase ~em to st~z~\'ala, ze již tu drahnou chvíli spolu s na 1'e~
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ď~be nllvá: kteryzto pan Viktorín Vokoun takovi klíč
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pokoje do světnice veliké jsme vešly, a já stoje s paní
Juditou, pí. Voršila ke mně jest promluvila: »proč jsem
k ní tak dlouho nepl'išla?« Já jsem na to za odpověď
dala, že jsem pro některé jinší zaneprázdnění přijíti nemohla, a taky, co bych měla u nich dělati, nebo když
přijdu, tehdy dvě nebo tři hodiny že tu seděti musím, a
ku p. Jiljkovi, bratru mému, přijíti žc nemohu, a ona pí.
Voršila Skrétová žeJíká vždycky, že pan JiHk spí; a na
to jest p. Voršila Skrétová l:elda: »Snad se domníváte,
že Vás nerada vidím, anebo ze Vám k němu jíti bráním.
Pro mne Vy třebas nechoďte!« Já pak jsem odpověděla:
»Bezpochyby, což mám jiného mysleti! Ale, věhe mi,
p. Voršilo, že my tím způsobem pro Vás nechodíme,
kdyby pan Jiřík bratr náš nebyl, nemáme od Vás pl-íčiny,
abychom kdy sem páchnouti měly.« Na to zase táž paní
Voršila Skrétová s hněvem řekla: "Však já Vás za to neprosím a o to, abyste sem pro mne choditi měly, jistě
nestojím.« A p. Juditha zasmávši se v tom promluvila:
»Milá p. Voršilo, jak jste jiné lepší pravdy nepoděly,
jako to, a jest věrná pravda, že Vy o nás, přátely manžela Vašeho nestojíte.« A paní Voršila zase promluvila:
,Ba nestojím.« A
tom slyševši nás p. JiHk v takové
reci se potikající: nebo jsme hlasitě k sobě mluvily, a
toho času tolikéž pan Virgilius Elseser J. Mtt C. služebník,
u pana JiNka byl, a nejprve on p. Jiřík Skréta zavolal
na mne, a potom na p. Judythu, a promluvil k nám těmi
slovy: .Medle, co se s Vámi ta má nepokojná žena vadí?«
A já jsem jemu l'ekla: »Nedá nám k Vám choditi«: a
on proti tomu odpověděl: »Já Vás, pl'átely, rád vidím, a
o to jí neporoučím, aby jim ke mně jíti hájiti měla, než
volím, aby všech ke mně nepouštěla«: A v tom p. Voršila do pokoje vkrocila, stojíc ve dvel-ích, maje ruee
v bocích podepřené, a paní Judyth také jdoucí mimo ni,
na zavolání p. Jiříka, do pOkoje, setkavši se s ní ve
dvéřích jdoucí od ní, p. Voršily, postižena, řekla jest táž
p. Judyth: ,Hádej, strkaliž mno,u p. Voršila?« A já jsem
na to řekla: »Jakožto paní na Smerhově.« A p. Voršila,
obrátivši se zase do pokoje, proti tomu l'eJda: »J se mf, a
věřte, žef jsem, podívám ~e, kdo mně z něho vyvlece,
leč vy chcete biti paní na Smerhově,« a já jí odpověděla:
»Vy jste nyníčko paní, a já potom budu paní na Šmerhově.« A ona jest p. Voršila na 10 rekla: ),Leč by ,knihy
městski byly podvedeny.« A k tomu se pan JiHl< Skréta
ozval, a těmito slovy jest -k své manželce promluvil:
,Mlč, spokoj se, jest tvi (s odpuštěním) et cetera v trativodě, spokoj se, ženo nepokojná, medle dej mi pokoj!«
Tu ona řekla: »Což tak, nedalaf bych toho slova za tisíc;
nu, nu, dám já vám nyní pokoj, nežli potom ne sama,
ale s těmi lidmi přijdu, kteříž Vám o to mluyiti budou.«
A v tom, jest v hned tehdáž p. Voršila Skrétova do
druhého pokoje se obrátila, a něco tam hněvivě mluvila,
ll. po té v hnedky paní Judytha, pozdravivši jeho p. JiNka
Skrétu, jest odtud pryč odešla. A já také chtějíc za ní
jíti, od p. Jiříka sem zdržána byla, kterižto mne, abych
ještě u něho I,CCO pozůstala, Zádal, a ke mně těmito slovy
řekl: »Medle, Johanno, nehnčvej se, že jest se ta má
žena zlobivá s tebou vadila.« A já sem jemu na to odpo.
věděla: »E, což bych se hněvala, mili Jiříku, co's Ty zlé
udělal, že Jsi své jisté dal za nejisté,« a on na to dále
řekl: "Nechal sem já sobě kliky.« ,ltem víceji též toho
povědoli1a jsem, že nebo p. Jil-ík Skréta, bratr můj, po
nebožce p. Dorotě z Kaliště a z Otrsfeldu, prvnější své
manželce, drahně na klenotech, od stl'íbra, zlata, též od
rozličnich nábytkův a svrškllv, na mn07,e dostal, a i věno
od pl'átel po smrti její sobě odvedené, zdědil, tak že
málo I).ěkteri den pl'ed veselím, kteréž s nadepsanou
y
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p. Voršilou jměl, urozenému pánu, panu Jaroslavovi z Smiřic
jich za pět set kop míšenskieh prodal a zpeněžil. ,A lakové peníze za některá stNbra že jcst on p. Jiřík Skréta
bratr můj, málo některi den den před svim oženěním,
paní Voršile, budoucí manželce své, odvedl, kteréž že jest
ona, p. Voršila I< sobě přijala, to sem já z vlastních líst,
jak nebo p. JiNka, bratra mého, tak i p. Voršily, manželky
jeho, mezi jinou řeCí, na rozdílnich místech, kdy se k tomu
sami pl:iznávali, slyšsla .
Paní Katel'ina Skrétová z Morchendorfu llčinivši pří
sahu podle práva s,yědčila takto: Toho jsem povědoma,
že jsou páni brath Skretové, jedenkaždi z nich mezi sebou
dil statků po panu otci jejich jměli a drželi, a posavád
uZívají, nežli na jaké dílčí cedule a zptlsob, toho pově
doma nejsem, však jsem od dobré paměti někdy pana
manžela svéh<:) slichala mluviti, že jest se s nimi někdy
pan JineH-ich Skréta, bratr jejich nejstarší, knihami děliti
nechtel, aby se napadu po nich nezbavil, tolikéž aby paní
Anyžka Lavinová měla dávati jaké dvě stě, toho jsem já
nevčděla, neZli od dobré paměti pána mého jsem slyšela,
že jest jemu nějaké pcníze dala na doplnění dílu jeho,
ale jak mnoho, toho v pravdě nel'ím. To také v. paměti
své snáším, že jest pan Daniel Skréta, pan švakr můj,
v nemoci pana Jil:íka, bratra svého, ke mně promluvil:
,.Paní švakrová, chtěl jsem s panem Jiříkem o viminku,
kterouž sobě na spoleeném zadání vymínil, mluviti, aby
něco sestrám a dětem naším poručil, ale vidím ho ne tak
hrubě nestatecného: Zanechám toho. Item, aby měl pan
Pavel a pan Daniel nějaké spisy a paměti po pantl manželu s mim dovolením, toho nevím; než jednoho ČaStl
smloUl'u nějakou vy~dvihl pan Pavel na onen čas se paní
Ludmilou, tehdáž Skrétovou, nyní Tyminovou učiněnou.
Písma ukázaného na mále ani na mnoze povědoma nejsem.
Jiného nic víceji, Aeho se ode mne od paní Voršily Škrétové za vysvědčení Zádá, povčdoma nejsem.
Kateřina Luková z Závořic učinivše phsahu podle
práva svědčila takto: Co se dotiče dílův bratří mich,
toho já pověděti nemohu; to vím, že každi co se bratrův
dotii:e, jako pan Kundrat, pan Daniel a pan Pavel a pan
Jil'ík že jsou něco dostali; ale co se dluhův dotiče' anebo
hotovich peněz, toho nemohu pověděti, proto ze mi toho
nic povědomo není, a to tím, že jsem já ty časy skoro
dítětem byla, aniž jsem se po těch věcech nikcla neptala.
Co se jinich svršků, zlata a klenotův dotiče, o tom té?:
nevím, jak jsou se dělili, kdo jest co vzal aneb dostal.
poněvadž jsem já tehdáž,leth neměla. Co se pak d<?tiče
těch dvou set, z domu Smerhova panu Kundrátovi Skrétovi vydanich, o tom nic nevím, a naše paní máti o takovich věcech nám nic nepovídala, toho já jsem také
nikdy neslyšel". Jestli jest pan Kundrat veselí strojil, toho
nemohu říci; aby z těch dvou seth měl strojiti, té naděje
jsem, že jak jest nebožka paní máti jinim bratřím veselí
strajila, jako vlastní máti, tehdá jest taky panu Kundratovi, jakožto vlastnímu synu, strojiti nepominula. Toho též
povědoma jsem, že jest pan Jil-ík na omn čas žádného
jiného statku nemohovitého neměl nežli ten dům, ale co
se dotiče klenotův a svrškův, peněz, toho jest mi pově
domo, žc jest měl stříbra nemálo, jakož se paní Voršila
sama upamatovati může, ze jest měl, i na zlatě, to eož
jest daroval jí, a na to se nedlužil, a stl:íbro pak, které
měl, že jest jí ho drahně pl'ed veselím dal, a toho prodáno bylo J. Mti panu pánu Smiřickému za pět seth kop
míšenskich, to já nevím, z toho by jest ona na veselí
ukládala, žili z svého, ale abych já měla ku paní Voršile
hci, že co by měl zenich na veselí nakládati nebo dávati, to že nevěsta dává, toho neOlOhu se pamatovati, po-
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něvadz již tolik leth pominulo; nicméně z jiných pnclll,
kdyz nebožlík málo pod trUl'íkem byl, s ní s p. Voriiilou
kteréž sc lehdáž dály, a snad mluvila-Ii sem, tchdy mohlo
divně zacházel, ano i s čeládkou, lak že se pl'ed ním
pod kUllštcm býti, ale já nemohu se nu ničemž toho pamuscly scllOvati, z čehož ho něJwlikrále jellO páni bratl'i
matovati. Co se dotýče dluhův pana Kašpara Luka, mantrestali, bueI když on k nim ancb oni zasc k němu pl'išli.
žela mého, to jest mi povědomo, ze jest mi něco dlužen
Anna J egerová svědcila takto: Co sem pl'edešle ku
byl; abych měla pověděti, jak mnoho, to s dobrim svě
potřebě p, Pavlovi a p. Danyelovi, též p. Janovi a br~tl'ím
domím nemohu pověděti, poněvadž jest před kolika lethy
a sestl'c jeho let ncmajícím, bratrům a strejci všcm Skrézaplaceno, tehdy se to poznamenání všecko roztrhalo, ale
tŮIl1 Šotnovskill1 z Závot,ic) svědčila, Je tOll1U se pHzn{Íyátll
to se pamatuji, že jest mi již něco na ten dluh dal, doa to též paní VoršiIe Skrétové z Cympcrgku svčdčím a
kud ještě se ncožcnil; pak dále ncvím, co jest ostatek
více toho dokládám, že loho jsem povědoma a v své patoho dluhu bylo, na mnozc nebylo, a co sc jiných dluhuv
měti vznáším, když scm se pl'ed 27 lctllY za manžcla
dot)$če, nesmejšlím, aby byl komu co dlužcn zllstával, pomého doslala a on již pl'ed domcm na Smerhovč ,jměl
něvadž dům nebyl závadnej, aniž žádných jistot nezdělaL
krám a v domě sklcp, za živobylí ncbožky, paní SmerAle zase proti tomu vím, že jest od J., Mti Císal'ské za
hovský, paní matcl'c ncbožtíka pana Jil'íka Skréty, jí paní
některé kllnšty tisíc kop míšeňských dostal, tak žc ještě
vždycky scm Šinzi platila, a jí po smrti její nebožtíkovi
drahnou sumu po veselí od těch pcněz přijal. Též po
panu JiNkovi Skrétovi, anebo paní VoršiIc, manzelce jeho,
paní máteři nemálo svrškľlv a nábytkův zdědil, a všceky
sem platívala. Druhý když sem s nebožtíkem pancm Jil'íkcm
peníze, kdykoliv jaké dostal, paní Voršila k sobě přijí
mluvívala o druhé míslo, dal mne za odpověcr, že jesl to
mala, tolikéž po nebožce manželce jeho, po paní Dorolě
111anželce své, poručil. Více nevinl.
z Kaliště, s kterouž nebyl nežli čtyry neděle, tu laké ně
Voršila Svcnglerová svědčila takto: Toho" sem pově
ldcr); slo věna dostal, a jiných pěkných věcí. Item po
doma, ze jcst se nebožtíkovi panu JU'íkovi Skrétovi po
po panu Pavlovi Sindlovi rozličn)ieh věcí užil, od jednoho
nebožtíkovi otci jeho, ten dUIll na Snlerhovč v rynku
pak slavu rytíl'ského, kterého zhojil, to 400 kop míšcnStar. 1\1. Pr. na jeho díl dostal, a to nctoliko od něho,
ských hotových dostal a co jiných poctivých pl'edních
ale i od sestry jeho scm sl)$chala a vím, žc jcst toho
pánův, které hojil, tak že vždycky odměnu dostal, na
domu jako svého vlastního az do sv~ smrti užíval a ním
stříbře anebo na penězích, cokoliv dostal, to ona k sobě
vládl a kromě toho domu že žádného jiného statku nepl'ijímala, a ve své moci, jako manželka jeho, měla, i také,
měL A kdyz se on ncbožtík pan Jil'ík Skréta měl zeniti
co se domu užívalo nájmu, to všechno k sobě brala, Co
a paní Voršilu z Cympcrku za manželku sobě pojímati,
sc pak dotýče psaní paní mátcl'c naší, paní Anežky Lavíbývala sem často v tom jeho domě, a k žádosti jeho ně
nové, a potom pánův bratrů mich psaných, v těch psaních
ktcrých věcí, co potl'ebí bylo, scm pomáhala spravovati;
mně ukázanich písmo jak nebožky paní máteře mé, tak
on mi všecky své pokojc, truhly i co v nich bylo ukapana Daniele i p. Kundrata, bratN mých vlastních, jest.
zoval, viděla sem, že svršků, nábytku vclmi málo v tom
Strany pak toho, když pan Jil'ík skonal, že jest pan Dadomě bylo t čelllUz senl se llelnálo divila, ale Oll naNkal,
niel měl s paní Katel'inou Skrétovou mluviti, strany spože mu toho tak málo ph rozdělení jejich bratl'í jcho
lečnýho vzdání a vymínění tisíce a co jiného při tom
zanechali a to taky vím, ze jest tehdáž, kdy? se měl pan
více, to já nic nevím, jich sem ani neviděla spolu mluviti,
Jil'ík zeniti, peněz zádných neměl, nebo jak pl'cd vcsclím
aniž rpi o tOln pravi1i. Ve příčině pHnešení ku panu JiUpaní Vor!\ila jcj penězi zakládala a za častý, kdyz peněz
kovi Skrélovi od znamenitých klenotuv, zlatich, stNbrných
potřcboval, k ní pro ně posýlával, tak i pH veselí, téměl'
a jiných svršků, toho nevím, jak mnoho bylo, nepona všeckno panf Voršila svi peníze dávati Il1usiIa, ano
chybuji, že jest něco bylo, ale naději se, že jestli jest
i potom po veselí, co k veselí bráno bylo, ona sv)$ma
mnoho nebo málo k němu pl'inesla, že jí to ostalo, ncbo
pcnězi platil,a, jakož pak paní Katcl'ina Luková, sestra
on takovi člověk nebyl, aby měl takové věci rozmrhávati,
pana Jil'íka Skrety, kteráž to vcsclí nejvíc sama spravoa k tomu měla to všecko pod svou mocí. Nežli co se
vala, Ir té potl'ebě peníze ocl paní Voršily přijímala a
dotýčc Rabšteinjského dědictví, o tom já nic nev(m: neb
tomu sc divila a hkala, co by ženich měl penízc na ty
jscm pl'itom dokonce nebyla; nežli když jsem na Smerhov
potl'eby dávati, to že nevěsta dává, A toho scm též popl'išla, tehdy jsem něco od cínu a nějaki postele, almary
vědoma a sama sem se toho dotikala, ze jest paní Vorviděla, ale o žádných klenotech a stl'íbře nic nevím, aby
šila z Cympcrgku znamenité a vzáctné s\Tšky, nábylky,
po něm dostati měla, taky mi je paní Voršila nevokazovala,
klenoty i pcníze hotové měla a k němu nebožtíkovi to
aniž jsem o tom pána neslyšela; jestliže se jí něco takopl'inesla ncb sem lo v domě n,ebožky paní málel'e její
vého od svrškův anebo od klenotův nedostává, snad taky
sama do truhlic skládala a na Smerhov vésti pomáhala.
něco na ten soud po Rabštejnském dědictví naložila, poJOhanna Andělova z Javol'ic svčdcila takto: Jscm toho
něvadž její vlastní věc byla, ano i vím, že jest p. Jihk
povědoma, co se dotýce statku po panu otci mém pozů
své vlastní stříbro proto rozdával. Naposledy strany dílllv
stalého, že jsou tcn bratH moji mczi sebou rozvrhly a
vyzclviženýc)1 nic nevím, nežli toho se pamatuji, že jest
sobě k ddení a užívání zancchali podle ěchoz jaký spup. Danicl Skréta, bratr můj, pl'ed některými léthy, když
sob, dílčí-li cedule neb jinak, najistotě nevím, a loho sem
jest měl do Gdánska jeti, tehdáž se ho nebožka paní
nic neviděla, však jest vědomé, co každý z nich jměl a
máteŤ napomínala, neZli pryč pojede, aby prvé se bratl'í
jcště drzí, bude se to moci ,vyhledati. V pNčinč nějakých
na ralhouze knihami děiili a kvitovali; to pak dále nevím
dvou seth panu Kundr'(tovi Skrétovi od paní mátel'e naši
stalo-li se jcst čili nestalo, dále jsem nic neslyšela, já
scm o tom nikdy žádné starosti ncměla.
na místě pana Jil'íka Skréty, tehdáž Jeth ncmajícího jakožto z dílu pl'edního na ně)1O pHšlého dan)ieh a na
Symeon Kučera ,svědčil takto: Toho" sem povědom,
veselí téhož pana Kundrata Skréty vynaložených, Hdné
žc nebožtík p. Jiřík Skreta z domu na Smerhově všelivědomosti nemám a nic sem o tom kdy poslyšela. Aby
jaké berně a kontribucí odvozoval a jej jako svého vlastpak pan Jil'ík, bratr mľlj, za manžela doslati sc paní Vorního užíval a toho sem nikdy od něho 1" Jiříka neslyšcl,
~ile mající, žádného stalku ani peněz mimo ten dum na
aby jaký nápad na témž domě páni brall'i jeho jmíti měli,
Smerhově jmHi nemčl, dostavši s nrimi sestrami dílu po
ani od jeho pánův bratrů, též sem toho povědom, že
paní maten nasi, té" od J. M. C. jeden tisíc kop. míli, a
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Jil'ík jí paní Vošile l'íkával: Je~tliž? Jest c~ za ne;o c ~
. eho za lalila že za to má dum Jellů a ze on~ 1,0 \ IceJI
,p UZly~.
"a', Jak)$ch J' est pak divných a probvnychr obyJuez'I'1 on
ra'
•o
,ás"lll' Oll l)an Jmk Skreta byl, o tom n1l ') p
v
1 \,' t HU
ceJuv a \,
viti mozné není, nebo zacasty a ledakdy se" ~C) Z Ol
laní Voršila ani zádný jiný k zlý VlIli z~dný príemy ncda~,
Ilecla cosi
sm)'slil a
kdyz byl pOdnašp,lllcJ,
,
' ,
.]a,
I s pam' Vor
10U :
jakoZto
u něho za casto
beJvalo,
, ;",.
'll
S\'OII tak nás celádku svou beze VšI pllCm)
ll1anzc wu
,
.'
II z pobíti chtěl, s dobytým kordem, s k~Jelll a: ~o 1~1O; k~ I
'
t' n za paní Voršilou 1 za nan1l beha, 010
pacInou tI, S II
,
't' I
Vor
mohl clo )adnouti, toho pral, ale z~ za cas y, Ja,~. , v
",ll a ta,
1 Ja
L s !ll" \ noci J'sme domu pred
IIlm
uhkatl
,
." d
1 lea
'0 I od krov někdy po I'j'nku okolo kaš~ly I J1I1 e, ,vCl
uc mohl
I'
kdo
sme sc schovávati mu Sl'1y, az' Id'
, )'z sm e srozume
d I y
. a spat sc,
"I t u t ep r,é
zas o' e omu
že jcst se' spokOjil
I sme V"
do
se vloudily' někdy pak nás zádného v dome najltl a, 1slati nel1lol11, tehdy dum i sklep, kdd Iíh~y, ~av,rc:
J' ednou od nebožtíka pana Kundrata ~ln,ét)
1 "
ta, ze smc
, b'"
I
1
lezlI a
' b':'l
Ir
ll'covati a po rc nce (O (011111. '
~
I C II <ll ' ) P J
,
o tati
mUSily pro
'cdnou u pana Kundrata pres noc zus,
, ' "d
teréZto takový jeho ncsnesitelný povahy
ze pIC
'"
, tak ani celádka hrdlem bezpecny neJsou"
mm Jak pam
až
ncmohla
sem v 'té'sIuzvb"e ph l)aní Voršilc déleb zůstati,
"I
1 1 liv jak správcové církevní, tak nc oztl { I;an
pa { I
'D' I'el bratľí J' eho za časty z toho takovyho
Kunc rat I p. .ln "
" I .' ..', li
'
v
•
Jeho
o 1)yceJc
sou J'cJ' slov)r trestávah a s nun , se) C<ll,l\ a ,
alc málo to platno bylo, (N,HeL není zachovan.
\
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Číslo 937. sl. 712 a.

(Z I a t á k o I' U na.)
1 1395
Ruko}. Č. 2072 f. 132. WC:lccslaus
.', 1'\ n t'Ique Civ , Prag
Uluss, , Cl\'IS
' " eonvenit cimcntlburnam
in Nova Civ. Prag.
'op,
"C, "qq7 J'"
12'. Albertus"
2
1401, 17, cervna. R 1111
horlog'ista ductus est ad trcs domos IVenceslal Uluschn
alias dicti Schrank pro nc s, gr. llIi.lll~S, VII g~>, qlla~'um
dOmOrllll1 una est sita pcnes d, Gebhm lllStJtOllS ]d)cIRles. s.
, IClllNicolaulll sccunda eIomus SI't a es t i I1 foro penes 'R
Iii
hardi cle' gradu et t?rcia sita est pene~ ~~:n~~~nc:;I~us
dc Mulhausen immeehatc, pro co, quoc1 Id
,
Uluschii ct l'\'lichael Knaws domum A;b~rto venchtam Ilon
dishrigaverunL AcL fcr. VL post s, \ ItL
1401 18, srpna, Rukop. č. 996 j. 39, Hcrmannu~
3
, \'
't' \' . .
s gr . census erga Elisabeth, fil'
\Vcnceslm
Clro OgUR Cllll
olitn
Ulllssii conthoralclll, Nicolaulll et Johanncm,
lOS

112

1. Na 11álllěstí.

H:nslin! Schrank, nec non Aniczkam, sororcm ipsorum,
MlChae~ls Knaws conthoralem. Act. fer. V. post Assumpc.
b. Mane.

.' 4. 1406, 4. ~ist~padu. l!ukop. Č. 2101 f. 96. HenIlCUS dc Tyrna\'la mshto~' emlt III s. gr. C. erga d. \Ven~eslaum! capel~anum 0~1~1 Cunczmannisse, pro XXX s.
super vmea IpSIUS Henncl. Act. fer. V. post O. O. S. S.
5. .1~0.9, 29. ~'íjna. Tamtéž f. 207. Elisabeth,rclicta
P~soldi lUllcl.de, elUlt II s. gr. census erga Nicolaulh, filium
ohm J esscolllS Schramconis, [)ro XVllI s SUpCI' "I'nen
Alf
1
.
.
, sua.
C. cr. II, post Symollls et Jude.
6.. ~41~, 4. června. Tam/éž f. 321. Henricus de
~yrnavJa m~t~tor exsolvi( mediam s, e. erga Annam rehctam Johhlll Geullheri, pro V s. super vinea pr~pria.
Acl. sabbato post Corporis ChristL
"

7.. ~41~, 5. listopadu. Tall/též j. 331. Henricus de
~yrnavJa mshtor exsolvit I s. gr. c. erga Dorotheam rehctam Ottlini Smclezer pro X s. super vinea pro~ria.
Act. sabbato ante Leonhardi.
"

. 8. 1414, 17. května. R1I71Op. Č. 2102 f. 31. Henncus de Tyrnavia institor ex sol vit I s. gr. c. erga Dorolhc.am, relictam Oltlini Smelczer pro X S. gr. super vinea
IpSIUS Henrici. Act. fer. V. post Stanislai.
. 9. 1424, 7. února. Ru7lOp. Č. 2099 f. 132. Stala
sc, Jest úmluv~ o manželstvo svaté mezi Ondl'ejem l'eče
nym . Raz z Jedné a pannú Aničkú, sirolkem ncbožce
Hel11:lCc od ;:l~té korun?, kralllál'em, z druhé strany dolcpsanym .0by?eJem. NaJprvéaby všecko zb'ozie movité
I ne?lOvlté Slfotku,~V s.vrchupsaného Henrice bylo na dl'é
rozdeleno . ,u kteryz v chel ~padne losem na svrchupsanú
pannu ~~~lCku krome oděme a braní, jenž na pacholíl<a
?ratra JeJlcho má. slušeti, s tiem Anieka svrchupsaná dána
Jest ,v ,Pravé ma~zelstvo Ondřejovi svrchupsanému. A tiž
Olld~'eJ Raz proll tomu dumu svój, vinici i statek vešk~n
man~elce sv: p~d tílllluvtí dolepsanú zapisuje : Jestli že by
ktereho z llIch J;dnoho prve pán Buoh neuchoval, tehdy
ten stat~k oboJlch n,a, drul:ého znostalého zivého aby
spadl, ac by bez detl mme!. Pakli by Ondl'ej Raz
prve uml'el neZ manzelka jcho a dětí ncbo dietě s ní
poz;~ost.avil, tehdy táz Anii:ka bude mieti pravý diel
s detllll - .
10. 1424, 20. prosince. Rukop. č. 2099 f 135.
Anno d. etc. XXllII fer. II. in vigilia Tome - Wenceslaus de Bytov, quondalll nolarius Minoris Partis Civ.
p~'efate Prag. et Tomas, de ibidelll civis, commissarii et
chrectores orphanorum Henrici institoris a corona _
exposuerunt lIII laneos cum medio laneo agrorum' sub
ccrt! census onere aunui usque ad anuos XII immcdiale
se sequentes ad curiam in Olssan spectantes.
~~26, 22. l'íjna. Rl/7lap. č. 2099 f. 194. Nos
Civ. Prag. recognosclmus ulllve~'sls nos lil causa dissensionis, que hucusque
vertebatur lIlter Petrum Hilbrandi et Petrulll causidicUlll
lutores, e.t testa~le~tarios Nicolai orphani, nati Gedrute;
conthOlahs Eraslllu ex una et Andream dictum Raz nomine Ann.e, uxori~ sue, s~rorem vel'O dicti Erasimi, tamquorum l~petentJs predlCtos teslamentarios in litteris
testallle.nt~hbus per antedictos Gedrutam ct Erasilllum
confechs lIlstantisqu: pro iure devollltorio parte vcrtente
ex. altera talem tul.lsse sentenciam diffinitivulll: primum
elllm et ante. omllla testamento ipsius Gedrute plenum
~'obur et O.llll1.InlOdam potestatelll dantes demum vcro
IIlterprctacJOlll testamentalis littere ipsius Erasimi potestatem resenantes - et edicentes, quatenus iam nomi-

. 11.

I~aglster .ClVlU.lll et c~nsules Maior.

J. Na náměstí,
nati ~eslamentarii de bonis in Olssan et omnibus aliis per
He~nclllll Gulden, olim maritum predicte Gedrute, derehctls ante~lCte Anne dent - anno quolibet duntaxat ad
telllpora Vile ipsius per dimidialll terciam s. gr. Act.
fer. III. ante Simonis et Jude.
. 12 .. 1427, 24. ledna. Tamtéž f. 195. Intel' Petrulll
Hllbra.nd, et Petrulll causidicum, tutores et cOlllmissarios
E~asml, ,:x. una et A~dream dictum Raz nominc Anizce,
filIe HennCl, conthorahs sue, parte vertentc ex 'lItera pretextu duorum dOlllorum dicti Henrici sibi invicelll contiguarum, que site sunt inter institas pen es lloreum dicli
Andree. e~ una et c~l:ia~. dictam SsmcrholY parte ex altcra
sent~utJahter cl dlftíl1ltlve pronunciatum, decisnm et deter~u~atuI~" . pe~' magistrum civium, consules el scabinos
l'vl~lOns Clvltah.s Prage?~is in presencia parcium prescriptm um plen? lil consJ!lO constitu tarum existit in hunc
modum: Pnmum aote omnia predicto Andree heredibus
et su~ce~soribus suis domum sitam penes dictdm horreum
Clll~" IpSlUS are a et singulis pcrtinentiis ad eandem ab
an~,:uo . spectantib.us cl notanter cum coquina, estuario
par \ o eldem coqullle annexo, camera parva supra institam
que est ante conunodum ipsius Andree sub promtuari~
ne~ ;lOn cloaca dicto horeo annexa plene et totaliter
a?lUcllcant.es ad habendUlll, tenendull1 - hac sub excluSlOne, ut Hlem Andreas hostia per dictulll Henricum de alia
domo cxtructa et e~aborat~ ad predictas coquinam, cameram
ct cloacam supe.r Hnpensls propriis obstrucret ct murare I
eundem 'lb alt.enori impeticione diclorulll lestalllentariorum
et. heredum elU.s absolventes. lnsuper dictis testamentariis
~ha.m domulll s.lt~m pcnes Ssmerhow in acie Sillliliter adJ~chcantcs omm mre, quo ad dictum Henricum pcrtinerc
dmoscebatur.
13. J428, 13. ledna. Tamtéž f. 213. Petr Lanuašt
~ Jakub Rehořovic, mčštané Starého Města Pražskéh~ ~;~_
Jíce oso?,ně v plné radě téhož města Pražského 'beze
všcl~o pr~nuce.ní" ale dobrovolně, vyznali sú jsúce toho
d~b~e sv~d,om" ze Tuoma Malostranský a Václav z Bytova
plsar tuchez z Malé Strany, poručníci nebožce Henrice od
»zlat! korlll~y«, ucinili jsú mezi Erasmem a Anielní dětmi
téh~z Henl'1c~ ~ako;ého rozdělenie: Najprve všechno nádob~e ~o~~ve Jal:ozto ~~I~ve! peřiny, polštál'e i jiné věci
mezI ne JSu rovne rozdehh, Jednomu toliko jako druhému
kromč domov obú, totižto domu l'ečeného »stodola« a
druhého /,U zl~t~. l~oruny«, klerýz leŽÍ na rohu mezi krámy
vcdle neho, Jez JSú takově šacovali: Najprv poloZili jsú
ten ~uom »u zlaté koruny« na rohu sám a proti němu
druhy duom »todolu« s vinicemi pusty'mi J' edllt'l kt ."
I "" F
v
~
I
, e l HZ
c rZi. <ran? re~ll1k a druhá, kteráž leží vedle Rokycanské
meZi, .zdm.1 s tlem k.u~em, kt;rýž leží vedle vinice paní
Kuncmy I s c111nelmcl v Volsauech s tiem col. k ní p':'_
1 š'
l' ',.
, 1 ]
s u. I:, po :psuJ.,ce protI druhému domu. A to jsú dali na
vuoh. Eraslmovl svrchupsanému, aby sobě vzal z těch dvú
domu, který chc;. A on vzal jest sohie duom, kterýž leží
na rohu .»~ zlate koruny« sám. Dálc vyznali stí, že stí
kOl,~~ .vehl~eho, ,ahnarce, slolce, truhel, kamene, v němž
hOICICI tru, a dedmy v Olšanech mezi nimi nedělili ani
na lozdlel kt.erý kladli. A takové rozděleni obě straně
~vr~llllpsané Jstí p~ijile a s.o~ě slíbili to držeti bez přeru
.eme pod padesátI kopamt Jménem pokuty. Act. fer. III.
ante Anlhonii.

,,14.

f. 133.

1446, 28. května.

Rl/kop. č. 2103 f. 7; 90

Procopms de mercator de Nova domo et Ludmila
Clllerunt mediam par tem domus, euius alia medietas ad
eundem post Ludmilam, conthoralem ipsius, racione dotis
pertlllet, erga l\Iargaretham, relictam Petri Fayrl pro
XXV s. Act. sabbato post Ascens. D.
'

1. Na

113

J. Na "áll/čstí.

udil/čs/i.

f

Hí. 1450, :J3. srpna. Rllkop. č. 90
194. Joh.
Palerz et Dorothca e. cl. ad auream coronam in acie erga
Procopiulll apothecarium pro L s. Act. in vigilia s.
Bartholomci.
16. 1462, 30. prosincc. Rl/llOp. i'. 2105 f 158.
\\'cnceslaus Litleralus de Naczeradcz cl Martha emernnt
dOlllum ad auream coronam nunccupatam, sitam penes
domum Johannis \Volf ex una et horeum relicte olim
Obrzistewsky parte ex altera, erga Johannem Palerz et
Dorotheam pro centum s. Act. fer. IlIT. ante Circumcisionem ,I.
17. 1463, 21. cen'na. Ruko}. č. 2105 f. 187. Mašek
pannicida ct Nyetha cmerunt domum ad anream coronam
crga \~Tenceslaum lkanicznik pro ex s. Act. fer. llI. ante
Joh. B.
IR. 1466, 12. eervence. Tall//J." f. 242. Conradus
Sswaigher mercator et Martha emerunt domum in circulo
ad allrealll 'coronam erga Masskonem pannicidam pro
ex s. gr. Act. sahbato ante Margarethe.
19. 1476, 21. listopadu. Rl/7wp. é. 94 1. f 6 a 9.

ňujem,

jestližeby nadepsaná Katehna na skutky milosrdné, totiZlo na chudé, cO chtěla dáti a odkázati anebolito
obrátiti, že toho moc jmíti má a to dobře uciniti motci
budc a také aby ona mohla poručník)' statku svého zdě
lati, ktel'í se jí z~áti a líbiti budú, a to bez naší, budúcích
našich, krriluov Ceských, i všech jiných lidí všelijaké pi'cbíŽk)'. Kteréžto dání a odkázání anebolito na chudé
obrácení, poručení anebolito poručníkuov zdělání statku
chceme, aby tolikéž moci a pevnosti jmělo, jakoby to
clskami zemskými zapsáno a utvrzeno bylo bez umenšení,
pi'ikazujíce ,větším i menším úl'edníkuom desk zemských
království Ceského, věrným našim milým, když by kolivěk
od casto psané Katehny neb poručníkuov statku jejího
požádáni budete, abyšte jí tento list uáš ve clsky zemské
vložili a vepsali bel. všelijaké odpornosti. Tomu na svě
domí pečel naši královsktí k lislu tomuto phvěsiti jsme
rOzkázali. Dán na hradě Pražském I' sobotu pl'ed Květmí
nedělí lélha BuoZího 1502 a království našich Uherského
dvanáclého a Českého třidcátého prvního pocítajíce. Ad relationem magnifici domin i domini Joannis de Ssclnllergk, summi cancellarii regni Boemiac.
24. 151-l, 2. května. Tall/té/i. Ve jlnéno buoží amen.
Procopius wackarz tenctur veri dcbiti xxx s. gr.
Já Katel-ina Dřielská z Janovic, měštka Stal'. M. Pl'. vybocm. famose domine Zdene, quam quidem summam
1.l1álÚlll ticmto listem obecně pl'ede všemi, kdd eten nebo
proscribit super domo Rua ad coronam allreum in circulo,
čttíce sl)'šán hude, 7,C aekoli z daru buožího zdráva sem
isto adiuncto, 'luod lllcmorala Zdena debet in eadem
na těle, však proto péei na to vZdy majíc, ab)' mě nemoc
domo residere ad integrum an lltlllt , exccpto tamen hoc,
tčzká Ilenavštievila aneb hodina slnrti mč nezachvátila
'[uod Procopius debet habere celarimll et tcsludinelll supra
v náhle, ješto bych o statku a zbuoží svém z daru jeho
cclarium cum omnibus institis antc domum sitis pro se - .
buozské milosti lllně puojčeném zřéditi snad a způsobiti
Act. fer. V. púst s. Elisabelh.
nemohla a tudy by svárové a nesnáze mezi pNbuzn}~nli a
20. 1484, 16. ledna. Rl/kop. č. 94 J. j. 53. Propřátel)' mými po mé smrti mohli snad zniknúti; protož
copius waczkan tenetur veri dcbiti C s. gr. !ll. famose
já, což na mně jesl, toho ráda uvarovati se chtíc, oznamuji,
vil'gini ]o; atherinc Drzelska, qua!ll quide!ll sum mam 1'1'0jakož mám obdaro\'Úní listem zvláštním na pergameně ocl
scribit in domo sua et coronam aurcam in circulo si lam.
I)ejjasnějšího knížete a pána, p:llla Vladislava, Uherského,
Et clomum candem prcdicta virgo debet lenere et ea uti,
Ceského krále etc., tak pak vedle téhož J. Mti Kr. obdalanquam propria. Act. die Marcelli.
rování s dobr)lm rozmyslem toto mé o všem statku a
21. 1485, 25. srpna. RuliOp. Č. 2106 f 161. Kathe-. zbo7,í mém mně z daru buožieho puojceném poručenství
rina virgo Di'clská emit clomum acialem ad aurcam coromocí tohoto mého Haftního listu řídím a zpuosobuji ob)'nam erga Annam, relictam olim Procopii waczkarz, que
čejCl11 takovýtnto: Najprvé a Pl:ede všemi věcmi ciním a
domus in eandem Annam post predictlllll Procopium
ustanovuji slovutné opatrnosti pány purkmistra, konšely
waczkarz testamelltaliter est devolllta, pro L s. gr. pl'.
i starší obecní nynější i na věčné časy budtící již dotče
Aet. [er. V. post !3artholomeÍ.
ného Stal'. M. Pr" přátely mé zvláštní, pravé a mocné
22. 1493.
RI/lwp. č. 94 J. f. 103. Panna
poručníky statku a zbuozí mého ní7,c polozeného, kteréž
Katdina DI'elská oznámila, jakož panna Kunka z Bysně
a který:>' ruám na zemi. 1tem jakož 111:1111 plat dědičný ye
postavila jest r~tlwjmě pana Tasa z Perucc, Jana maršálka
vsi řccené Zcměších na lidcch I' ní obývajících a v Hlavně
z Bransudu a Václava Kopanského ll'liklllášovi Hobšovčtyry kopy platu také dědičného na člověku Bénovi dskami
skému ve XL k. gr., že láž panna Katei'ina učinila se jest
zemskými zapsáno, tak jakož též dsk)' to šíře v sobě zapodporcí nadepsaným rukojmiem domem svým řečeným
vÍl'ají, ten plat obojí i s těmi lidmi odkazuji po mé smrti
tl korun. Act. die Kiliani.
a dávám k záduší špitala sv. Pavla za Poi'ičskou In'amí
k věčnosti k jnlění, držení a dědičnétnu vládnutí i požÍ23. 1502, 19. brczna. Desky .ze/ll. l~Čt.~í Č. 2. f. K.13 .
vání - však tak, aby nadepsani pan p!lrgmistr a páni
My Vladislav, z Bozí milosti Uherský, Ceský, Dalmatský,
konšelé a starší obecní, porucníci nynější i budtící, každý
Charvátský etc. král, margrabě Moravský, Luccmburské
rok z tohu platu vlIŠ dotčeného něktcní kopu odejmúce
a Slezské kníže, a Luiicský margrabě etc. oznamujeme
i lázně jiným chudým časem svým zádušní topiti rozkázali
listem tímto všcm, že sme prošeni jménem slovutné Kaa diel mezi chudé řcmeslníky, dobré i zachovalé a pracovité,
teřiny DI'clské z Janovic, nábožné naše milé, abychme jí
kteHz dítky mají, rozdali. ll. jakož mám plat v Dl'enicích,
povolení naše a list mocný, na který' by statck svuoj
v Ostl'ešanech a v Vlčnově na některých lidech blíZ města
podle zd'lní a vuole své zl:écti mohla, dáti ráčili, k kteChrudimě, tak jakoz dsky zemské, v nichž ten plat zapsán
rélto prosbě nakloněni jsúce s dobrým rozmyslem a namám, to šíl'e v sobě zavírají, toho platu všeho nyní došínt jistým vědomím a radtí věrných našich, mocí královskú
tčeného ciním a ustanovuji pravé a mocné porucníky
v Cechách svolili jsme k tomu a tímto listem svolujem,
múdré a opatrné pány purgmistra s konšely i starší obecní,
povolení naše jisté napfed psané Kateřině dávajíce, aby
nynější i budúcí, nadepsaného města Chrudimě na takový
ona všecek statek svuoj mohvitej í nemovitej, kterýž má
zpnosob, aby oni v témž městě svém domek. zádušní
anebo jmíti bude, mohla a moc jměla dáti, odkázati aneb
zpuosobiece i několiko osob chudých, nedostatecných a
porucili, společně anebo rozdílně, za zdravého zivota aneb
pobožných, kteNž by se P. Boha báli, v něm !lchovali na
na smrte,llné posteli komuž se jí kolivěk zdáti a líbiti
věcné easy a ten plat aby vybierajiecc na ty chuclé obrabude, hrolllě duchovních osob; však toto znamenitě vymí-

ze
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covali za mLÍ a pl'edších micll duše. - Nd co se I Ul' ,
be
'
I,erez
t '"
,
a
a kterýž nadepsaní lidé d6vají ' dotýce
. rance,
~. také robot všech, Heréž ciní, to vše po mé ~mrti ',b;
Jm~ bylo odpuštěno a s nich sllato, tak aby hned víc ;,ur
a1l1 '"beránce nedávali
ani také
robot J'al)~
,. 'I'J, nez,
.
..,'
. { ClI ClIlI
II
,v acII uce urok toliko, Ider)~z prvé da'l'aII'
'
l'anlJI"
.,
.'co' II "1
tec ItO všec.h věcí nyní dotcených po všechny časy budLÍcf
aby prázdni byli. A jestli že by v tOtll domku který cas
1lI,álo c,hudých bylo, tehdy od toho plalu vÝŘ clotcenél;~
nekte,ru kopu o,dejn:'íee, aby sukna kupujieee i jiným
chlldym ~ nuznym,. I~d.em roz;lali a ph oděli i ta"é jiné
skutky,. mdosrchlé CUlili. Item Jakož mám také plat dědicný
v DI~ZI1l11 na hdech v ní ob)~vajíeích, kter)~ž jsem koupila
od, panuov Kostomlatskýc!~ a od nich jej dskami zapsaný
~llam, ten plat odkaZUJI n,adepsaným pánuom Prazanuom po mé, smrl! k lh'zení a spravovnní na takový
~puosob: ,komuz bych cokoli z téhož platu za zdravého
zlvota, sv;:ho 11<;bo na smrtelné posteli listem zvláštním
neb }lS,tr~e o,dI~azala a dáti kázala, aby nadepsaní páni
poruel;lCl kazdemu toho užíti dali a podle mocnosti porueenstv~ ty osoby .neb o~~bu toho, což by komu odldzala,
Z1~lOCIllIi I dskann utHcIJIi a upevnili i, eož by téhož plalu
pres takové mé zvláštním osobám odkázání zuostalo t
"
, o
•ab)' v své :noll. .Jme'j'I a 1l~'zlce
Z toho aby skutky' milosrdn,é ch.udym a n,e,~lostalecným i ohyzdnými bolestmi ztrápe~):m, 1I~;m, . kt:I'l~. ~o ul~cech leM, sukna jim kupujíce
a lOzdal'aJlce I Iuzne Jim casem svým topíce činili be?
odpornostJ ,~ zane~lbál'ání všelikého. Kdd pak já snchup,saná Katenn~ Dre;ská, napos~edy při tOll! s piÍností pro~1111 n~d,epsa?ych p~llUOI' porucníkuov obojích, n \ nějších
I bUlh~?lch, Jak~ m)'ch cel)~eh ctných a dobrých ·p"átcl a
toho Jim nad Jiné slllrtedlné lidi i ])řátel)' své ' I ,.
doe I
I"t"
up ne a
c a ~;' a~ ne vcnm, ze RC tak p_H lOlnto zl'Í.>;cnÍ lném
~ac~~?vaJ~ a k těm za~~UŠ~J~1 ,svrchujtnenovaným podle vuole
a z.lIzem méh? -,. ze cmlti a pilně tu chudinku opatrovatJ". ab~ se Jim, ;ádni ,nedostatek ncdál, budLÍ. _
Na
P~,h lzer~1 a budl:Cl pal~let toho já, nadepsaná Katei'ina
Dllelska ~ JanovIC, peceť nní vlastní dala sem pl'ivěsiti
k tomuto hstu !<šaftnímn, prosivši uroz. p. Pavla z Hrádku
uroz. vladyk p. Jana Velenského z Mnichova a
J""I'
Pávov
U' t'
,.
p. 111W
.•
ce z re 11l[~, ze jSÚ také peccti své dali, jim bez
šlw~~, na ~vědoml podle mne pl'ivěsili k témuzto listu.
Jenz Jest dal] I. b. 1514 V LÍterý clen sv. Zikmunda krále.
v,<

,.

•

25, ~520, 29. bl'ezna. Rl/kop. č.,21OY I 106. Jan
Doubravsky a Al~n~ k. d. ocl Jil'íka SalOllllína a Blažka
z ,.~ereftu, poruclllkuov statku někdy panll)' Katei'in)'
Dnlské z JaJ~ovic za 100 kop gr. Act. fer. V. post
Al1IlllllC. b. Vn'g.
.
26. 15~~, 9. če~'I'na. Talll/di. Anna, lIl'kdy Tana Doubral'sl~,ého a .lIZ manzelka Václava Loudy vzdala ll. Václavovi CapkOVI z Chvojence. Act. fer. III. die Primi.
27. 1528, 13. cen'na. Rl/ko'jJ. č. 2110 ľ 20
HendrY,.ch Tatyman bradýi' a Barbora koupili d' ~d ~':
clava Capka z Chl'. s volí Petra Doubravského z~ loe ;
gr. Acl. sabbato ante Viti.
~.J L
28. 1?,46, Hi; bl'ezna. RI//lOp. Č. 2117 /. 85. Hendrych bradyr od Smerhova vzdal d. manzeice Barbol'c
Act. fer. II. post Gregorii.
.
29. 1565,' 2. ledna. RI/ko"
" ~71 ~70 J'• ~.
7/- II ell< I ryc I1
T
r ' v.
yzeman bradýl' odkázal d. lIIanžclcc Darbol'c (leg 't 20 I
I
" I)racI'"
,
L
l;,' t ovarysl
yrskemu
\Volfovi Kruzovi, který IIu lIl'ho
ples 30 let pracoval). V LÍterý po Novém leti',
,30. 1570, 2~, cen'na, RI//IO}'. č. 2118, I 256.
B~lbOia, pozuostala po Hcnrychol'i brad)'l'i z Smerhova
(SIC) vdova, dala jest z lásk)' a ?a ,Iobrodiní jí

ukázaná i cjněná dUOln svuj vcdlc domu Jalla Skrél' .
'01 I'" S
,.,
) na
eZlCI
mel' IlOV reCCll)'
Janovi Orniusovi z Pmll11bergl
toho'
C
·
,a,
. casu Jv'. ilIt'
j' I
: pergkll1lstru
hor viničních a Mart"

1 Itl
. ~1.

J .. - P~'I tom vsak 0;1 Jan Ornius oznámil, že Bat'bol'e
Smedl?I:~ke, ~amé druhe v tom domu bytu volného do
S~lI'lJ }eJI preJe. Pan purgkmistr a páui pak takového zápsu Jmenovanému Janovi Orniusovi dopouštejí, že on
duom bu,f tento nebo druhý svuj, aby sousedů se neumel!š~valo, prodati. pl'ipMcc!i>l. Act. fer. VI. pridie Marie
Magd. :-:- Melichar Hllsnar oznámil, ze dání domu toho
?df?r ClJlí, pravíc ~e k tomu domu právo z strany rcení
JUl1t1. Act. fer. II.
157')
,. III vlg . Jacobi ,ap. .
~
upus t'lI a
Bar b ora OlI výmenku bytu.
~1. ,15,77, 5. května. RIIIIO/' , ,'o 2112 t: 5. illates
Helvllc sltkar a Saloména k. d. od Jana Ornia Z P. za
350 k, gr. Act. postridie Floriani.
, 32. 1?82" 4. ,zálL RI/lio}. Č. 2120 t: 408. Orig-.
n,em. Staroces!,y predklad: Já :l\Iates Helvík vyznávám
tl1nto listem pl:ed? vsemi, . kdcž cten nebo' cloucí sl)'f;áll
bu;le, znamenaje Já zl'láslC I' tenlo nebezpecný cas s dob~'YIll rozumem, kterak vzdy clověku neveda casu ani hodlll!>. kdybr pán. Buoh na něho dopustiti rácil jednou
umnl!, Ul?Ze~lO jest, pro tož aby po mé smrti Úídných
nel'ol~ a ruzmc }~el~?vstal,~' tento lIluoj Hafl a vuoli poslelhl1 takto nanzujl a clllím: Pl'ednl' kdyby mne p'ín
B;~~h V"~1l10htící skrze smrt časnou z tol10to světa pOl'ol;ti
racll, C?Z vše, v, moci boZi stojí, poroueím duši mou pánu
Boh~l vselllohUCln1U - , Dále nai'izuji - takto: Duom
muoJ v rynku Idící, v němž bydlím též všccku mou spr'l~r,edlll~~t, kterúž na dOIl.I,l> Valentina' Beneše mám, toliJu~ž
Jl1Ié ,~secko odkaZUJI po mé smrti Janovi Helvíkol'i
kler)'z na tento ca bydlí vc \Veyben, bratrl1llléOlu, v"al:
7
na ten zpu?sob a tllnto konecnim onm)'slem, aby I'šccken
",?rkaff k, remeslu náležející spenHil a Z toho syna mého
Vita. Helvll,.a vod choval a ke vHemu dobrému i k poboznostl vedl Jako svého dastního. A jestliže by pán Buoh
syna. ~ného Vít: zivého nechati rácil,. tehdy dotce;,ý bratr
mnoJ jen:u naprecl toho domu, v němz bydlím jestli že b '
syn muoJ k letum p,'išel, postoupil a z vejs~ i)oloželléh~
statku sto kop vydal. Pakli by pán Buoh všemolnící na
syna .1~léh~. Víta, prve nd by k letum pl'išel, smrt do'puoSlltl I:~cll! b,uďto n~ 1110l1~e nebo krátce, tehdy všecken
statek mUJ, JUkz ~Iahore dotceno, aby na bratra mého phpadl. Stalo se v Praze v ollterý po památce StN'
sv. Jana.
I
, 3~. 1584. Rl/IlO}'. Č. 1052 f. J. 5. (Svědomí ku
pot~';!)e Jana Helvíka sítkal'e proti Lukášovi Tancerovi
kreJcllnu). Abraham kodl' z Rumbr)'ku sl'e'lle'I'I' I(d .,.
IVlt'
'I
..
)zscm
t,e a ~ poc~\ '. poslal sem pro ~vagra luélto pravě jemu ze
sltka;' p~ruell, abych ~o udělal. I l'eld švagr mllj, j;oněl:adz
0;1 sltkar mně poroucll, abych to také udělal, nebo penl,:e za ,to ve~nl1. ,~otom sem p~čal dělati a dvě cihly ye
zch zadelal. ~11 pnšel švagr muj a shodil je zase dolu,
k tomu mluve, nebude-Ii moci mne odehnati tehdy mne
h~rko,u vo~~~u odtad )Jryc odcžene. - Jan 'Eidenstorfer
tlUhl~r: Pnsel, selll Já k krejcímu z dobrého pl'átelství,
mlUVil
sem rs mm
záchodu
J'eho sítI
are , p o nevac
v
l'z
.e
t
d v z strany
•
o
.
.
c
J ,1Il:l a ~e(. ,.o seslipánuv je~t přisouzena, ab)' se s ním
~1101 nal " ne co na, pomoc pridal, aby společně stavěti
I tak~ v do~rélll pl-átelství a sousedství spolu živi bejti
mohli, aby zádného dalšího soudu mezi nimi nCj)ol'stalo
N t
d
vP' .
• .
v a
o ~ povel cl, ~e. Jemu, nic dMi povinen není, téz také
zádné skody na zlh Jeho Jemu neciní než že se s n '''I _
I y'lll l b ' 'I Vl
, . ea
.'
co rym e ove ccm poradil, kteri také něčemu rozu~lí
Jak se v. tom zachovati má. Tcn že jemu poradil ab:
nedopustil takových dčr ?udělati a kdyby pak z~dělai,
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aby 10 zase vobohl a dělníky pryc odchnal a odepral,
jak muže.
34. 1591, 8. bl-ezna. RIIlu,p. č. 1173 f. 225, V pátek
po přenesení SI'. V úclava stal se popis statku po Janovi
Helbíkovi sítkaři po?tlstalého v přítomnosti Jana Piláta
jinak Rakovnického a palla Jindl'icha Slepičky, pántlv radních, i.tíŽ Prokopa Hanysle a Josefa Ce)'lllera, poručníktlv
od pana purgkmistra a pánuv J\Iartě a Judyth, sirolkům
poztlstalým po témž Janovi I-Ielbíkovi naHzťných. Předně
duom zcela a zouplna zaplacený v rynku Idící, v kterémžto
clomě tyto svršky nalezeny: V světnici. Pouzdra talířtlv
,h·li. Mís včtších menších 21, konvice po dvou pintách tl'i,
po pintě pět, po ptll pintě th, žejdlíky 3, tlaše cejnová
šestižejdlíkol'á 1 a umývadla 2, vše cejnové. Svícen visutý 1,
mědenice 4, z nichz jedna velká a tl'i menší, moždíři 2,
jcden větší, druhý menší, svícny 3 a 1, vše mosazné.
Mědenice mědenná pod umývadlem 1, stůl s kobercem 1,
almara koulní a v ní krOužky zlatý 3, prsten zlatý s k'lmínkem s hlavičkou. Item postel pod nebesy s firhankcm
zeleným prázdná, rohy jelení jedny, dallyelov)' ch'ojí a
tl'ctí srnčí. Ručnice dlouhá k míl'e 1, rucnička maličká 1,
rapíry 2, kordy 2, stolice koží obtažená 1, stav 1, rámce
na nichž sc řecice tkají S, želczného drátu 15 liber a
mosazného 3 libry, hřebeni'!v velkich 16, železných a
menší 4. Almarka vykládaná a v ní nádobí všelijakého
k řemeslu sítkal'skému náležejícího, Truhlice zelená a v ní
některé plenky. Almara s mi'íží nade dveřmi a v ní knihy
tyto: První, druhý, ti'etí i ctvrti díl biblí Martina Luthera
in folio. Vejklad lla evangelia a epištoly in folio. Zákon
starý Martina Luthcra in folio. Biblí Martina Luthera in
4to. l~niha o blahoslavenství ~nch'esa Longa Němečka in
4to. Zaltál' německý Jil'fka Smalzinga in 8to. Vejklad
trojích epištol svatého Pavla od Filipa Melanchtona vyldádan)~ch. Pl'ed světnicí v síni: Na polici kotlíkuv k rybám
vaření 5, pánve B, jedna zelezná, druhá lnosazná a Hetí
měděnná, pekáce 2, rošt)' 2, pilka ], rožlly fl, konev
měděnná 1 a hrnec též měděnný 1. V komol'e po pavlaci,
do nO, jdoucc, híže pod nebesy žluté a na nělll s postel
šattlv se všemi povlakami; poslylka dětinská s ml'fzí a
na ní svrchní a spodní peHnka a polštář 1, švejnšpis)' 2,
hrnce noční cejnovy 2 il. allllara 1, v ní galliot)' kožen)'
jedny, druhý šamlatový bez vady a tl-etí damaškový popelalý kostkovati. Kabát damaškový s stříbrnými knotlíky.
Plášť sOUkeml)~ z šiptuchu, paji podšitý.
Klobouky 2,
z nichž jeden s fcdrpušem, husárek 1, biryt aksamitový
jeden, čepice aksamitová ], lalok)' kuními podšitá a
s štorcem kuním. Truhla cerná prostl'ední a v ní cejch
velkých 6, prostěradel 7, ručníI,,',v 5, ubrusl1\' 5, koflíček
jeden s kraji pozlacenými, pás stl'fbrn)' s nožnicemi stl'íbrn)'mi. Truhla druhá žlutá velká, v ní koflícek stl'íbrn)',
sekryt neboZlíka stl'íbrni pozlacený, krouzky stl'íbrn)' pozlaccný tH. GrOŠ!lV lilých s ouzkami 16, z nichž jeden
pozlacený velký co tolar, včtších menších vesměs. Lžic
fladrových s_ st.i:enkmni stNbru)tlni. Pouzdro nozllv, dva
palel-e prostl'ední kon\lol'Ý s zrny stNbrnými, míslem zamíšcnými a šaly jcjí vdovy zenské chodící. Třetí truhla
žlutá a v ní na pět postelí šatův ložních se všemi povlakami, kter)~chž ku, potl'ebě domácí každodenně pro sebe
a cc1ádku uží"". Ctvrhí truhlice žlutá a v ní kožich soukellIl)~, spratky prost)~mi ccrnimi podšitý s předky z nydr.Ianských, spratkllv. Kolar Iwrdubanský s stNbrnými knoflíky
s rukávy cernými muchejrovými polouhedbávn)~mi, punčochy
harasový troje, cerné, bílé a popelaté barvy, kozich soukenný popásní, spratky čern)'mi podšitý s pl'ecl'.y lišeími.
Pátú truhlice cerná a I' ní puol tl'etí kopy loket pl6tna
lenkého. A ~esl,i truhlice bílá prost:\ pl',í?cln,í. Item I' sl·ěl-
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nicce hořejší postcl pod nebesy a na něm pel'in velkých
bez povlak 6, podušky 4 a polšt,ii'c 2, k kterýmžto peHnám povlaky vc sklepě aneb v komoře, do níž se po
padaci jdc, sc nach,ízejí. Itcm v komůrce z též světnicky
do ní jdouce bubny dva, jeden vclki a druhi prostřední.
Item peněz gruntovních na domě Valentin a Beneše v Plalnél'ské ulici 40 kop miš. Item oznámila \Volpra vdova, že
nádobí loho di'evěného, kteréž v živnosti krom l'emesla
má, za 50 kop miš. jest. Item díla a jinich potřeb k l'emeslu náleZejících poclle oznámení a šacování Benedykta
Pryčmejstra, staršího sítkal'e našlo se za 138 kop 40 kl'.
llcm dluzen neboztíkovi ainkaufcr císal-ský za nádobí cll'ev(;né 8 kop lIIi~. Proti tomuto neboitík llluzcn Kryštofovi rotšmicIol'Í penčz pi'!jčenich 50 kop miš.,
Janovi
Byltenslorferovi tl'uhlál'i 15 kop miš. od vdol'y na pohl'eb
ncboztíka I'l'plljecnýeh. P. J"slyně jil'cha"ce 5 kop miš.
též k pohl'bu vyplljcených. l\Iandaleně děvečce peněz
k věrné ruce daných 10 kop miš. Dvěma horáklun za
nádobí dřevčné 15 kop miš. Též za jiné nčkteré včci
tolikéž k pohl'bu vybrané 15 kop miš. Summa dluhtlV
učiní 110 kop miš.
SfL 1595, 5. ledna RlIllOp. Č. 2231 I 128. Ve
ctvrtek u vigilii sv. TU králův stalo se na díl)' rozVrZení
statku po Janovi I-Ielbíkovi sílkal'i a to mezi vVolprou, na
onen Cas manželkou Jana Hclbíka a jil: jl,Iichala Prayera,
matkou, z jedné a Jozefem Cejdlarem a Prokopem Han)'zlom, poručníky, Marty a Judyty, sirotkův po něm
Janovi II. pozustalich, a to takové: Dum položen, jejž
\Volpra, manzelka ji" Michala Prayera ujala, za summu
1500 kop m.
36. 1605, 4. lÍnora. RI//IO}'. Č. 2205 f. 305. (Kšaft
Volpry Prajerové.) Já Volpra Prajerová, poztlstalá vdova
po npkdy panu Michalovi Prajcrovi, měštěnínn Starého
Měsla l'razského, soucí od P,\na Boha nemocí navštivena,
\'Šak rozumu zdravého i pamčti dobré požívající a nech líc,
ab)' po mé smrti mczi dítkami a pl'átely mými o statecek
můj nějaká llevole povstati tllcta, toto pořízení CillÍ1n a
I'llli 1II0n konecnou poslední oznamuji takovou: Předně
duši mou milou pánu Bohu všemohoucímu, Otci nebeskému v ruce jeho svaté Božské milosli poroučím v té
pevné duvěrnosti a naději, že ji Bůh otec nebeský
v zásluhách Krysta J eZíše k sobč pl'ijíti ráčí, tělo pak mé
chci aby poctivě a Id'csťansky u Kostcla sv. Mikuláše
v Starém Mestě Pražském, kdd i můj milej man zel odpoCfvá, pochováno bylo. A protož k témnz záduší téhož
kostela odkazuji dvadceti kop mis. Item k svatému Pavlu
za Poi'íčskou bnlnn odkazuji a poroueím ,deset kop miš.
Dále jakož Martě, dceH mé milé, Jana Stula, měšlěnína
Menšího Mčsta Pražského, jakozto zctč mého milého, manzelce, ? ,tatku mého po někdy Janovi Hclbíkovi, manželu
mélll nejprl'nějsím pel set a čtyrydceti kop mi:;. náleZelo,
kteréz ji již vydán)' jsou a já také z nichz kvitována jsem,
nadto \'ejšeji Martě Stulové, dcch mé milé, odkazuji dtun
m\lj ~zahr~do? pOcl.!'e,tězcm kláŘter~ M;tky ,BoZi YM~~,~íl~l
J\-lcste Pra?skem lezl CI a klllhallll tehoz ldástera se nlhcl,
kter)~z lili od nckdy pana Michala Prajera, manzela mého
posledního, podle spoleeného statku vzdání zápisem dán
jest i s krámem podle láznč pod řetězem k jmění, držení
a dědicnému v1ádnulí tak, jakž sem já jcho sama v drZení
byla, bcz pl'ekážky clověka jednoho kazdého. Však tak
aby po smrti její týz duóm s zahradou a krámem na Annu
r!ccrku, ktcníZ jí Pán Buh s manželem jejím Janem
Stulem dMi rácil, aneb Ideré jim Pán Bllh ještě dáti
1'1Ící, plným pl'1Í1'CIl1 pl'ipadI. Co se dcery mé mladší
Jud)'t clotýce, jí tolikéz po smrti mé podle otcovského
podílu pel set a ctyl'i,lccti kop miš. napřed ? slatku mého
15*
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po mne pOzllslalého vydáno b $ť
'
slNbrný pozlacený, Item ok ' ? ~ n~a\ A k 10lllu kotlícck
Jp
ních, ctyry polšlál'e cl ,,\ e 1H;-e ctyry ~usy 'H1tih lozkazdý kus dvoJ'e po'ylaI:),I) rplOduskjY hlavnI a na jeden
°
o ,
em (esel Ilrost'.' I I '
I
"
Clac e, sesl
UIIrusu, dvanácte ručnfl II
'I
< a, vRnaete serv)'t 'I
"
lOJe,
né
Iruhl)'
sIoz'ello
'
t
I '
.
les, \T"ICC n " Ct"<, coz vseclm
,
've
truhly
anebo
II
id
et
I
"
l~JI
ez
k
I'cJpral'e
I, k
c
mp Ims. za ne dán b 'ť
"sec o podle otcovského pod'l 'f 'I" o o eJ I, a to
vadz jeste let svy'cll
, I bU J na CZI. K tomu ponenema a y tín I' ..
vychována bejti mohla odk' .. " I ~peJI opatrována a
dyle na penezích hoto'l'ých :~~Jlk JI dO,:cen~, dceři mé Judotcené saly lotizto'
k' k
op nllS, Pntom níze tuto
.
• SU 111
armaZ)TIlOV
d
'
nlltovými pr)'m)'
V'
, o u sc I'ouml aksa,
"
.
Ice mantlík karn
"
v·
aksanlllol'yml prymy, lten 'k ., k
laZ) novy se lnm
a poctivice, Item s~kni šaln ~Ut mc u dupllykytovou, kabát
aksamitový, Item prymek I l,a ~I'O~ ~ez vady, Itcm zivlltek
sOI'Ý plášť napl'ed aksamit~I~OlCPC, ,CI., Item mUZský Iyndyhusárek, Item dva štuk' tel~~~;"leJ'" Item aksamitovej
plátna, Item dva Sluky \
k , / o b!leho mandlovaného
lo
plálna, Item šest 10" t 'denI Yd bílého nemandlol'aného
,
<e m ran skél
I'
Podle toho odkazuji a
"
10 P alna na vobojky,
dceh mé lnilé duom
mO,cne ~o mé smrtI dávám JUdyte
Meste Pražském v o:~~J, s~ n~n~z n!,ní bydlím,)' Starém
v rohu leZfcí i se VŠI'lll '
',hknlase yedle Smcrhol'a
CIllOVejIll 11108
.
\,.
nadobfm, postele neh lu -'
I'
azneJm a medeneJm
Vl'
oze, sto y a se \'Š'
,
' t
.
.1111, eoz v témz
d ome , Irebíkem phbl't o Jes
spolu 1
k'
v témz krámě nádob'
d'.'"
S
I amem a se vMm
.. ,
o
lm levenym
A ' ..
zUJ! castojmenované Judyt' ... ,'
vlceJI také odkal' Sárkách, vedle vinice =n "~ICI ~ll?U u svatého Mateje
~1enSího Města Prazskél;~ ~ 'l°;,dreJ,e, ~Iydlál'e, radního
casech uZívání. Pakli by C' lez,c Bok JeJllllll v budoucích
C
jmenovaná Jud),t dcera m ; 10z I uh, uchovati rac) casto'
a nez etlla
' t ' dl
z to IlOto světa sešla t Id,
á
" pl os re <em smrti
I
Haflu mém dOlcelleJ.' Ilel'C ) 1~lo všechen odkaz její v tomto
~
, O Y S e U l nevYJ
Vt"J'
a plnym právem na Mart
d
JOUS ejlC, ouhrn kem
j~jf, kteréz s castojl11eno~~n ~~:ľu 1110U s~al Sí, a na děti
pnpadnouti, Item Anne' R ) ,Janem Stu lem zplodily
..
aspove vdove
t
,,'
o,dl,<UZUJI IJadesále
zlatel' CIIreJllsky'cl
'
o
lt, lila ce me nlllé '
r"asparol'i RasjJovi z' v,
,
I,
cm bratru méml1
" ,
' upllmne lásky"
"
I
1~~p~~antJ pomáhá, odkazuji a
,,'.~e 1111 tak, verne
nus, ly to pak i veJ's d t ' . '
pOIOUClm padesate kOjJ
.
'
o cene odkaz)' I
' , I
1'01'11111)' budou obe' I
é
~ la penezlC I maJ'í a
,
l cery m
tOtil lil· 't
po me smrti z penez hotove! I
,J. ~I ~ a J udyt, spolu
z statkův jim ode II1ne odk' !C I; I a JestlI by nepostacily
az,mye I v)'j)11
t'
tl
'
"
1OI'a I a vy ávati,
C o se pak dáleji !lad jlz d t'
pcnezích hotových prstení c~nr ~dkazr. po mé smrti na
brnejch, lozních ,:illuteJ'eh CI,I Zl a dY,e~, I stnbl'e, pásích stN~ \',.
•'
C 10 ICIC I šateel
'
,
. '
I, ,IlIC
nevypouslCJIC
,
' I s tÍlll , co'z b y se v s l l
, O\'sem
naslo a naJ'de o to 111"
b' d
{ epe na pn'u a I'íne
,
'
aJI o e cer)'
é i\1
spolecne se rozdclili A ' tl' b m ,
arta a Judyt
hzení a Haftu
:lIIém po:
lomu ze všeho !lemá vícejl n ,a I z~ nep?lac~ny pokládal,
Nad lýmz pak statec"
e,z (ve l<ůpe IIlIS dáno bejti,
<em a castodot'
J
1Il0U leth nemal'ící
'"
v.
cenou , ,.udyt, dcení
'. ) CItllln
a nanzu"
[Jana Prokopa Hanysle kozišník
J~r !J,?rUCnl~! slovutné
smICla, oba mesfany St 'él
'1' a a '>1) slofa Scrba rot"
m 10 1\ es ta Pra' 'I 'I
zc onI takové porucenství l b '
, .. zs <e 10, tou nadcjl
dceru ILOU milou i stat ' <k S? ,; pnJlllouce, touz Jud,t
,
'
ece JeJI tuto"
d
/
zany 0IJatrol'atl'
o ,a J'e'J spravoval!, nál " , JII o e mne odka'o
k zmenění toho kšaflu
'I
ez~te Judou, Naposled)'
' b
me 10 1I10CI sob'
< I ych ho nezmellila t 1l d '
'.. e pozuostal'uji,
P a ll
pokornI, prosím že na I J' det ) za to JIch milosti p,ínl11, "
, ( u y ou dcer!
'
JeJlm podle porucl1íků,' J'I' n '.' "
mu mou, I statkem
'k
St I al!zen)'ch I II k ou oe Ill'allllOU a
I as avou držeti rácÍ
o,
a o se v pNt
p. Ludvíka od tN 1110' If' °
onlllostJ slovutn)$ch
,
z, rul' a p K,' , I
radili ch k zádosti mé od
. .aspma "osellya, pánu\'
1', purgknllStra \'yslaných a p, Jali a

f

plest~ti n~:~lt~1

někdo I~a, tOI~

J, Na IIdlllěslí,

], Profi dOll/II CI/J-cltovém/I.

Osle~'eicherH z Lcbenthálu )H J l'
'
koncIpista a Kryš(ofa Š tJ I
j,. I: C, komory ,h'orské
žádan)$eh v pát~k po o er a ,tOl "n~Ida téz ode mne doPanny Marie jinak H
pa,ma ICée Ocišfování blahoslavené
_ Publiko\'a'llo 17 roml11c
tha šestnáctistého IJátého
,
, srpn a ] 609
" d
.
a panny Judyt scster vla"t "I
n~ za ost Marty Jizbické
37
'
v,,
os I1!c I a 'cel' nebozk)' 'Volpry.
, .
' 1606, ll. rlJna, Rl/liOp " ?jC)9 ' ,
JIZbICký z Jizbice J Ml' C
' c, ~ ~ J. 299', Mathiá1i
rada mě'!'"
N; , I
puchaltene KOll1ory Ce sl '
,
s emn [ov. M Pl' sto'
t'
.
<e

upadlo a se obol'ilo, paní Martě mocně a pln)$m právem
postoupil, lak aby do jeho zdi lolik tráml1\', col. by jich
potřebovala, vložiti a volověnou rovností na vejš, jak vysoko by chtěla, to sobě vystavěli dáti mohla, Pročež také
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od desk Vl/ k, gr., u Karala v Debrnč OI'CC XlIII na
2
poli, u Smrže v Ruzílli V striehuov žita a u Krajícka tudiež
osm pujuov \'čel i také všeckeren jiný statek muoj otkazuji mocne manželce a dětem již jmenol'aným k rovnému a na rovný mezi ně rozdiel. Než pás ženský sthebrný,
kterýž patnádct kop gr, slojí, aby pl'i již psané manželce
mé zuostal i také aby v domu i v jiném statku mél1l
pravú hospodyni js\íc děti k jich dobrému a pocti\'ému
vedla jako jich věrná mátie, doniz by slavu svého neproměnila vdovského - , Naposledy pak na dielo kostela
u Matky Božie v Týně otkazuji kopu gr, po mé smrti-,
Dalum dominico post feslum Mathie ap,
6, ]458, 12, čerl'ence. RlIliOp. Č, 2U1 f, ,%6,
Postquam Johannes Obrzistevsky in loco egriludinis decumbens, sana tamen perfruens racione leslamenlul11 suum
ultimu111 de bonis suis omnibus condidit et ordina"it,
constituens vigore eiusdem testall1enli Katherine, conlhoralis sue, puerorull1 suorUI11 ae bonorurn pretactorum
tutores Johannem et Matiam, notarios el offieiales tabularum terro, Qui quidcm tutores, tamquam legittimi aetores
et execulores omnium prescriptorum, ipso Johanne Obrz,
oecumbente visis primum testamento per diclum Johannem
Číslo 937 b (8urjánovský).
confeeto, tandem rebus legalis, consideranles diminucionem
non modicam in eisdem rcbus seu res per ipsum legatas,
}, 1401, 8, ledna, Rl/llOp, Č, 996 f. 26. Franciscus
tam in pecuniis, florenis ac c1enodiis, cum testamento non
Steuhcl de Egra et Francisells Debela emerunt duas s,
proporcionari et concordare, venientes personaliter CUlll
.gr, census erga Johannem Kunigswerder, notarium Maioris
predieta Katherina, relicta ipsius Johanllis, ad plenum eonCiv, Prag, Act. sabbato post Epiph, D,
silium notifiearerunt proponelltes, quod res nonnulle per
2. 1402, 18, listopadu, Rl/llOp, Č, 996 f. 68, .Henipsllm Johannem teslamentaliter legate et nominate illxta
ricus mercator exsolvit unam s. gr. census erga Elisabeth,
tenorem lestamenti per cos non sunt invente nec possunl
relictam Francisei Stellbil, super domo sua propria dieta
iUl'eniri. Requirentes hac in re cOllsilium dominorllm cl
prol'isionem, supplicantes insllper eum instancia debila,
ad s, Helenam. Acl. sabhato ante s. Elisabeth,
quatenus domini prefati ipsis ad conspiciendull1 bona pre3. 1438, 20, bl'ezna, Rt/llOp, Č, 2099 f, 458, Causa
tacta aliquos de consilio et communilate depulent et
vertente inter Andream dictum Rasus nomine Anne, con,
assignent ad evidenciam maiorem, ul a liberis Johaunis
thoralis suc, ex una et Petrum Hilbrandi a pomis paradisi
memorali infestaeione cl impeticione eorundem seeuri cl
parte ab altera occasionc dimidie tercie s, gr, ccnsus,
SOll1ti pretextu bonorum pretactorum de cetero redderen·
qui'luidem census Petrus Hilbrandi et Petrus causidicus,
tur. DOll1ini vero tnagister civiull1 et consules n'laioris
testamentarii Gedrudis, olim cnnlhoralis Erasimi, nati IlenCiv, Prag, votis eorum et petieionibus raciollabilibus
rici Gulden, iuxta sentenciam dominonlm solvere debebanl,
existentes aeclinati duo s de consilio, videlicet Georgium
pro 'luoquidcm censu prefalus Andreas Petrum Hilbrandi
all'ifabrum cl Jnrossium porybny, et duos de communitatc,'
impetivil. Ex tune domini - l11andaverunl Petro Hilbrandi,
videlicet Johannem institorem ab auren corona el Johanul censum predictum de bonis Olssan et de omnibus
aliis per predictam Gerdrudem derelictis Anne, sorori. nem Hrdina frcnifiecm, ad conspiciendUlll bona sepedicta
simul CUlll ipsa Katherina cl tutoriblls prefatis assignarunt,
Erasil11i, conthorali vcro Andree Rasus - solvat. Ad. fer.
per quos quidem conspectores res infrascripte tanlummodo
V. ante Letare, (Jiné narovnání tamtéž f. 469.)
sunt reperte: Najpne pás okovani stl-iebrný s dekú, šál
4, 1451, 29, dubna, Rl/llOp, Č, 90 f. 203 a Č, 2103
a koflík stl'iebrný, osm Irie oko\'aných, l'cliezek stl'iebrný
f. 38, Johannes Obrzistevsky el Katherina emerllnl domum lIlI
loket a drl1hý pozlatilý lI1/ 2 lokte, il. peněz hotových
hereditariam cum stodola erga Annam, relictam Ani s zlalými v sum mu poeítajíc XLVI s, XXVII gr, ll. u p,
drec Raz et Bohuslaum, natum eius, pro 30 s, Ael. fer.
lIIedka XVllJll/ s. gr" il. u Franeiška od desk yzala paní
2
V. ante Philippi et Jacobi,
sama V'/2 s, gr. a na vinici naložila, lt. prsteny v kšaftě
5, 1458, 26. února. Rl/kop, Č, 2119 f. 1, 1), Ve
polození zlatí lIlI ale nejsú nalezeni, neZ jeden zlatý
jméno bozie amen. Já Jan Obřistevský vyznávám ticmto
malý s granálkem, dva stl-iebrná a jeden měděný, pozlalistem _ ze einím a ustanovuji slovulné lidi Jana a 1"latití všichni na páteE korálovém, ll, pás s deklí, s železem,
liáše, úl'eelníky llesk zemských, pravé a mocné porucníky
l'emenem, s šnuorlní, šálec, l'etiezky dl'a, to všecko váží
panie Katel'in)', manzelky mé milé, dětí mých a jejích,
pět hl-ivell 1\ U1/ 2 lotu. Act. fer, Ull. ante i\Iargarethe,
domu také mého, v něm7, bydlím, kterýž v stodole slove,
7, 1~69, 14, listopadu, Rl/llOp, Č, 2141 f. 36, Když
a podle toho všeho jiného statku mého - . Potom pak
po prvniem rozdielu všeho statku po Janovi Obl'istevském
duom mnoj, vinici pod Králol'ú Honí, konec Pesíkovy
zuostalého mezi Katei-inú, něl,dy téhož Jana manze1kú, a
\'inice, štěpnici v Strahově nad vinici Maršíkovú a KuJanem, synem jejiem, týž Jan vinil mátel' sv\í ze CLXX k,
chynkoyú z druhé strany, v Ovčal'iech VI/ 2 k, plalu a dl'uor
gr" kteréz otcem jeho jsúc kšaftol'ány po smrti jeho nepopluzní, dědiny kOlllornie v Bělei, pás okoraný sthe'
jsou nalezeny, prave, ze by ona o lom věděla, katn j~lí
brný s clekú, šál a kotlík stl'iebrný, osm lZic okovan)$ch,
.ie ty penězy děly, Jemu? ona nrlpírajíc pral'ila, ze o tom
l'eliezek slřiebrný lIlI loket a druh)$ pozlacelly llII/1 lokte,
nic nevic, neb porucllíci hned po smrti jeho opatrujíce,
dva prsteny zlatá s kalncllÍm a dva točeníci dělaná bez
co jesl Zllostavcno od llCh07~CC mu7.c jcjicho, těch peněz
kamenie, pent'z hntol'ýeh CLXX k" zlatýeh uh, XXX1U,
nClllohli jsti nalézti, praviece také,
někleré jiné věci
rýnských VIlI, u pana Medka XXlII1/ 2 k. gr., \1 Franti"ka

ze
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'1.

\' ,Haflu jesl polozil, klerýchz jsou neměli sllol
'.',
Pdlelé
d '
vkl'
I I
u jsuee.
'I
1') '"11 ryl' I,' ~ Jy \aleJ-ina synu svému odendala
111 /~ kopy plalu roellleho, klerýz má v Dcbl'llě a . D _
lanl'
, ' , . a dcdiclYÍ fJO J'eJ'í smrti to
"
O
cac II I<ll pozlevunle
.x I
drZiec a
"."
I
'
',ae
1'0/11 ajle (O své slllrti -. Actul1l. fer. III. IJosl
MarIini.

*,

1525.
T
/". , 1
, all~ ť;', j, 93. Rozepl:e mezi Janem
Talsou " Burjanelll smaJclerem a Evou, dcerou jeho,

,,8 .. 1~~?, ~1.
j. Jl_,

•

•

)

!

,

')
1475'J"
v..
l'({/II I"
, ",
" ~ll. I'IJna.
cz J.- 362. Idelll Gregorius
res:.gl.HII'11 BelJl~ne, cO~lthorali sue, domum suam Slodol~
'OCdt.lJl1, (lUC sIta cst lntcr domos ad aurCHIll corotlam ex
U~l~ ct :'''~ enccslai, not,arii callcellarie dominorum, do Hllll;1
P,II te ex dltera. Ad. fer. !lil. antc ,)illlonis cl Jude.
10. 1482, lG. tínora. Rl/kop. i:. :l101i /' 1IJ')!T'
,
sin' N' - .. ' ťt
1
.' ..
anus. _s
Ig~1 IIlS I or cl, )orolhea. e, erga Gregorium gladia10! ~1Il pl ~ 38 s, pr. Sub hac excepcione, quod idcm Greg,oľ!us rehqlllt pro se, hererlibus cl successoribus suis palaclum
dlclum Clltll lestudinibus. seu cel,aUlS
,", cl'1'lIsque
.. ,
l' horreum
..
pe~' ,1~lcnclIs cl jJlateoll~1Il tcsliludinatam, per quam adilUIll
posscl hab?re ad precl!cla. ltem foramen illud (Iuod est
lahoralulll lil IIHII o eiusdelll I,laleollc 'llI clos'
,
I 'I"
'
c cen sum aque
Jl lIVHl I' de tectls ct c.'lIlalibus ciusdem Gregorii debebit sic
~nane.re:, ltem, jJre:cnplu~ Halluss debel habere clavcm ab
,111 lel 101 I hosllO clllsdem plaleollc pro necessilatc cundi ad
SUllln eelul'Il1m. Acl. sabbato post Valentini.
.
ll. HUG, 3. bi'?zna, Rl/kop. č, 2101 f. 113, Malllcu,
Czapek a mclollc elllll domulll pcncs dOlllum y Stodole
cl ad Hnrcam coronnlll a Tlalll1s~io illstitorc pro LXV s.
prag. l\cl. fcr. V. post Mathei.
. ' . l:J,. 14llG, G. l-íjna, lil/llli.~ f 11.J. Vitus, doctor
,II CIlIIII hberallUlll cl arti, Illedicinc
cmit 1'1'0 ,. .\ .
Il1 t l "
~(', t nlld,
;:~ l~e sua,
l,OIllUIll a AIatheD
Czapck a mclollC pro
LXX s, Acl. tel', V. post Francisei.
. "I~. 14nU, 31, prosince. lillllléž f. J81. Johannes
PClllczck IIISlllOl', cl Johanna emcrunt dOlllllll1 penes do11111111 dlctam
\' Stodole cx. un'l~ nt
.
\..,
ntI.·,
CUIOllam parte ex
altcn~ ~I VIlo doclore pro LXX s. Acl. fCI'. lIl. ante Ci,:CUlilCISlnnelll

d.

,
. 1~. 1 G03, :J7., In'lotna. l;lIl1lé~ I 233. Ludmila
s:lIa j derka: c;mlhorahs Buriani, cmit domum a Jolwnne
I enlczck IIlS1ltorc pro LXXX s. Ad. saboalo posl Urban;'

" ,"', 1520, I ll. hel.na. RI/II,op, č . .534 I f. f 10,
St,tl) ,!',c smlllvy \ ~vatcl)!llc k mal1zelstvÍ svatéll1U Jllczi Bar:olom,~;Jcm L~m~Jcl~l, Magdakmí, jeho mallzelktí, z jedné
" BU;j'lllem, "1,:uIJ:lérem, Lldl~llltí, manzelklí jeho, z strany
,huhe - , tabe Jcst Oll BurJall 1)0 EVt, I, v,' "
•
1'"
."
) (cell ~ve, jmeIlova Jlllellcm \ t'n:~. XXV k. pr. a výpravu slu~lllí. Proti
tOIllU
Oll BarlolomeJ
po Jakubovi I
S)'III]
s"él I,l ol)"elll
' 'I Jes
. l
V.
'v
., .
.
trclmou vajS, lollz LXlIl/ k <TI' I)]' I' , ' " ' d
I
I
J '
2 ' ".
•
S 1eJlml
o (ne
a, c o roka: 10 dm pak a po roce, dal-Ii by' p, Buoh s )olu
chetky, II Jeho by Jakuba P. Buoh od smrti neuch~val
lchd\'
má hýli Ill"l"ťÍ
'1 1'0"11'
I"
: ona ..Eva
\
~ "
<, spo I"
eCl1lCC s (IclI<allll, kterez bl' spolu zplodili " lom
'
I I "I
kr'
ve ",em stalku
{er)'" ly o I po nem zuoslal. A jestli pak ze by d' t:
nebylo, allebo jSlíc zeml'eli, tehd)' 'on Jakub n ' " E ~ I
lll'lIlzelI II ~\'tl
ť 'I' 'I '
.
1n JI
\ U,
Y ~(
( S , ,upa rl "I Ja \ozto Vt'l'llý manzel venl~í mallzelku po~lle prnva mcsta toholo. Act. sahbato posl ZOhe,
lo~4.
R//ho} Č J1?9 l 1)'1 R
'
,
Janclll SdtkclIl " l'el'll;torfu ~, '[jur_1m;en, o:~};~',J~I;;~:I~:
o vhIid.

1,5,' ,15~5',,2U., kvč:.~la;

.'

!?//lwp. č, 2142

f. L.

10.

J<1 B,Ill,I~n "maJder Zllall10 ClIlun hcmto listem \'šem vnobec
hlez
ac'z. b QZIe
". I
do~
'
\' f"'clcn. nebo Ctlíce sl)'šán bude , ze (
10
pus ť..'!l1e Jsa neduzi" na těle svém, ale rozumu a paměti
dobl:e a zura\~é z uaru bozieho, neehlě tomu, aby po mé
sml ~I - nesnaze byly, loto své poslednie kSaftovllí o mém
2, ,:sem stal~Cll pol;ízení ciním, takze toho "šeho statku
c~llIm mocnu porucníci Lidmilu, manželku Sytí a jí ten
v~e~ck statcl~ •. S\'uoj i zahradu u SI'. Valenti:la ';lOcně
d~\'ar~,. :.sak tOIl1U chci, aby ona Lidmila - z loho
L]d~llIlc, c!ccn mé, vydala, kd)'z by k letuom pl'išJa rozumn~~Il, ~ k. m. a \'ajpra\'u podle moznosti své. A co se
dolyce Evy a Anny, dcer mých, ly jsú z toho slatku
mého \'yb):t)' a odbyt):, krom Anny, dcery mé nevdané.
Tomu'ich?l, aby, llIanz~lka .má jí Annč k tčm L k. m.,
z. kt':l) C~I~ mne J,esl kmhanll kvitovala, vzadi je za diel
SI uOJ, pndala vypravn.
Stalo se v pondělí po "
Urbanu. Publikováno v pondělí pl'cd sv Řchol'em Sl~'

ledna. Rl/kop. i'. :l10,:; f :l88 a Č.
Gregonus gladialor cl Benigna c, cr'a
Kalhennam
I' g
I I'
. ObrzlStevska IlľO 70 s " m Kati'
lenna re lqU1l
pro Ja Jl~aClOIlc sua cstuadlll1l pan'um superius situm calllcram, QURlll 1111]}C inhabital cl camer'llll all'all1, (luoae
' ItlS'
'1" e '·Ixcnt. Ae t • sabilato posl i\nlhonii.
'j

~10"

J, l'roli

Proti dOII/lICldmovéll/ll.

I

L 1527.

' .

'" IG~6.

R
l "C.,,~n9
I//i?p.

f.

221. Burjan šmajdél:

a Lidmila scznali se bylI dluzlll 125 k, gr. e. Katcl:ině
Firšicové z Vícovu.

'i' ,1528
T
I ' cZ
" f . ~09 O. Lidmila Burjanová
,
.
,'
iIIli
sm~JClerk:. s TAlllllí a. ~~dmiltí" dccrami svými, seznali se
dluzn~.~)~; 'áclavovl CapkOVI z Chvojence 250 k, gr. m,
-

uJ,I:~tujlce -

a .zapisujíce na

by~leJI, a na zahrade své ldící
I'. 1540.

zruscn

I!

doml! svém v němz
sv. Valentina.' _ Z' '
apls

•
1(J., 153?, 1. Njna. Rl/llOp, Č. 2111 r .51. Václav
Challlck~: ~e Vsehrd koupil duoUl IcžíCÍ Ille~i domem Henrye!la lltJ~llana a Stodoly obostranně od Václava Čapka

z Ulvojenee
"1' C. Act
'"
Z
' '1 '. / ' za C , k . ",.
.' [cr , lTlI ,s. R
cllllglI.10Z {azal," pallskeho zvedena jest Allna, manželka Jil-íka
z.. PloskovIC,
ť
A
Ina duom pro LXXll zl'. I')in . 'I X\/III gl" C
JIS Y., ct: ( ie Palmarum 1535. - Z rozkázání panskéh~
zlllocnena jesl Barbora Melounová domu Burjanovského
pro neplaccní gruntovních penez, Act. fer. II. posl Aseens.
d, Doplaceno 1', 150G.
J

Il:

C

..i

17. ,1537, 20. srpna. TallllJi /: 18.5. Ondl:cj Kutl~,aucl: Ill,Ccíi:' koupil duom od V~lcla\'a a JUlia, 'bratU
ChanlCkych ze Všcltnl za 102'h k. gr. e, Ael. fer. II.
post Assumpc. b. Marie V.
18. 153U, 4. bl'ezna. lilllll<';: j. 250. Ondl'ej Kull~al1er \'zdal stalek SVllj Zuzaně, manzelce své. Act. dic
lranslat. s. Wenc.
1U. 1572, 10. cervna. Rl/llOp, č. 2120 l 1"1 J'
Voncll'ej Kl1tlnaur mečí!'. mě!ilčnín Stal' '.[ P' "
,). . a
'·1 j' I '
.'
.1\.
1., znamenaje
ve c v sk)' zde na tomto s\'ětě vclmi nestáli jsa zddv - 'I
pamelI . dobré
nechť
lb"
' ,
<
<
.
)
ICC om~l, a Y JaCI souuové a nesná:.::c

I:

po S~lII tl m~

1'0

slatek muoJ, kteréhož mi P. Buoh všemo-

h?,~cl z yrace a pozehnánf z s\'é s\'até milosti pophti
lacIl, zmkly, o lom laklo rídílll a Haftuji: Item nejprve
s~:nuom ,mým Janovi, Jihkovi a Pavlovi !;aty chodící své
vseclcy JIII; ;Iadlll, aby se o ně na rovni podíl rozdělili.
POl~m kazuen~l~ ~ynu po jednom koflíčku stl'íbrn)im pozlacen):n~ a, Kat:l'Inc , dceH mé, ~aké je.den koflíček slHbrný
Z
I~ozl<lceny 1,lejmensl. Item. Anne a Lldmilc, dcerám mým
JIIII ~dkaz~j' a d:ívám spolceně dUOIIl podle Stodoly I.'
rO\'~ly Il~CZl ~lě ,podíl, nebo vcjpravll scm jim podle s,~;
mo~nos~l, téz ,veno laké lc,az;lé vydal a vyplnil. Item Ja110'1, S),llU .;;WCIllU ,J},eposlu:-nlCIlHl, driv:lm a odkU7.uji kr:1m
podle 1I1arlula meClre pod ralhouzem a dílo holovi g slro-
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jením l\O\,)im aneb slm,)im cmm lidským, aby zvypl>íeeli.
Téz jemu laké hlavně nové yšccky a nádohí, kleré náldí
k l'emeslu mečíl-skému, polovici, druhou pak polovici n:1dobí k l'emeslu Pavlovi, synu mému, II krám druhý pod
l'athou7.em podle JiHka mccíl:e II rodšmida dávám a odkazuji. Item Jil-íkO\'i, "ynu mému, odkazuji a po své smrti
poroučím, aby z slatku mého lIa holoyé slllllmt; puol li'etího sla tolaruov vydáno bylo a nic více, Itcm Pavlovi
synu a KateHně decH, jim spolcctlt~: odkazuji a d::lvátll
duom '\'l\Oj pod mandli, podle Medai'e a Ambroze Neltera
z Glouchova na rynku, Téz jim d\'ěma spolu nádobí cínové aneb šaty lozní i hotovejch peněz, col. by jich Iwliv
po mnč pozuoslalo. Hem též aby dáno bylo Janovi, neposlullnému a nepoddanému s)'nu mému, ještě z toho statku
mýho jako jedno sto tolaruov, však na zl'uosob takový,
aby s Katel-inou, seslrou svou, Pavla, bratra svého, \'opatrovali do lel jeho rozumných, dokudž by sobě zasluhovati nemohl, buď "atrni chodícfmi allcb naekoli b)'lo by
jemu potl'ebí. Pakli by Jan, s)'n muoj, opalrovali nechtěl,
lehda těch sto lolaruov jemu yydány aby ncbyly, než
KateHně, dce"ri mé, jí salué, ahy ona jeho Pavla na túž
summu sama opatro,'ala. Pakli by P. Buoh ""emo!touCÍ
z nich některého z tohoto svěla prostl'cdkem slllrti pojíti
rácil, aby z umrlého na zivé nťÍpad pl:išel, Ilel a phpadl,
ta jest v tom vnole má konecná. Item pana Michala mečí!'e dcerám Dorotce a Katcl'ině aby z statku mého vydáno bylo jedné každé po dcsíti tolal'ích. ll. Lidmile,
,leeH p. lvlartina meW:e, aby jí také vydáno bylo 20 10larnov. Pakli by kdo na mém odkazu a pol:ízení poslední
\'uole mé télo pl'estati nechtěl, lehda aby jemu nic dáno
nebylo. Itcm panu Václavovi mecíl:i na No\'. M. 1'1'. potIlc
p. V:lclara Kamarýta domu pi'tjcil scm jemu 40 tolaru ov
širokých, ty má na každý den zase dáli a oplatiti. A k této
mé jisté poslední a koncčné vuoli clož'ldal sem se slovutných p. Jil'íka Zamberského, toho času prymasa Stal'. M.
Pr., p, Havla Coch'usa od měny a p. Jakuba Formánka,
svagra svého, měšfanuov Stal', M. Pr., a pánuov pl'átel
mých milých, aby tuto práci, pl'ednč dítek mejch i loho
všeho 111ého kšaftování a' na:Hzení porncníci, yopalro'vnÍci
i vochrancové a zvláště Pavla a KateJ-iny, jakozto nejmladších dětí mých, jim ode mne uíly odkázané k sobě pHjmouce až do jich let opatrovali a dochovati nlčili. Naposledy týmz Hahoi'e jmenovaným pálluom porueníkuom,
jednomu každému obzvláštnč, odkazuji za práci po desíti
tolal'ích, a po jednom šar!;ounu dlouhým starým, aby mně
památku jmíti ráčili. Tomu na svědomí a pro lepší toho
ku právu duově"nosl sekretem svým vlastním, kteréhoz
podlc obecnosti užívám, tento kšaft muoj sem upecelil a
vlastní rukou sc podepsal. Stalo se leta ctc. 72, v outcrý
po Božím Těle. Vondl'ej Kultnar rulní svtí vlastnÍ. Publikován byl kšaft dne 9. pros. 1572.
20. 1576, 16, cervence, Rl/llOp, Č. 2118 J: 439.
Lukáš Tan~ér krejCí a ll'lajdalena koupili dllln mezi domy
Stodola a Smerhov l'ecenými oboslrannč od Anny a Lidmily sestry někdy Ondřeje Kulnaura mečí!:c, dcer Michala
meCíře a i'\'Iartina Kulíška za 257 1/ 2 k. gr. Č,
Act fcr.
III. post Kyliani.
21. 1608, lll. listop. Rl/kop. č. 324 f. 403. V domu
Lukáse Taneera zádný [pokojník].
22. 1614, 15. kvetna. Rl/liDp. č. 41.5 J: 13.9. Za
tou příčinou Lukáš Tancer obeslati dal Jana Oeslereychera,
že zdi jeho vlastní, kteráz k domu jeho od slarodávua
pHslušela a pl'ísluší, se ujÍlml, do ní trámy klade a ji
jakoby nějakou společnost tu míti mN, uzívati chce, jeZto
pl:edešle žádných trámu v v té zdi z strany jeho zadi.;láno
nebylo
PH "ejchozi Lukáš T, k spatl'cní \'ykázal po
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pra\'é ruce \' domč Syénl Icpenici a vedle ní zc(l, jí
k dOlllu svému n:íldcjící hýli [l!'a\'Íc. Dále dole \')'Idzal,
ze od Jana Oc"tcrreichera vedle sklepu jcho suchého jak
ze tlvora voda tlcStovrí z krOYll\" lak také llccistá a IllOC
skr'l,e dum \'yplld:í. Proli tomu Jan O. \' domu svélll ukázal
zed, v kleréz několik děr, kde [ll'cdd;!e lrámy na pH"
polozeny byly, spati'Íuo, PH lom oznámil, aby 7-ed ta Lukášovi Tallccrovi nálezda, ze velice na omylu jesl, neb
lcpcnici srou nUl a k zdi té zádnélJo prcl\'a llzÍti l1CIllUZC,
nýbd zdí lou lcpenice jeho se zpevnuje, Páni tíi'c,lníci Madu šestipanského propuslili jsou lémuz Janud
O. dílo obstavené na tcu Zpllsoh, ze jesl on Jan O. \' tom
se ll\'olil a zakázal, jestli ze hy budoucut- po sepl'ení
mezi nimi stalém od prťÍ\'a co lm skodi' Luk:íšo\'i T. vyzdvizCll0 a v zecf, jil, k dOlnu svému n::í.lczcjíCÍ býti pravÍ,
vlozeno býti se uznalo, ze to zase 7.bol-iti, z zdi vyláhnouli chce. Stalo se 15. Maii 1G14.
23. 1619, I.-dubna. Rl/kop. č. 2206 f. 8. Já Luká!;
Tancer, měštěnÍn Slar. l\f. Pr., na své mysli rozjíl~lajc a
to z kazdodenního Zkt1~ellí patrně uznGvaje, ZC Ha bauto
světe nic stálého, včcnl~ trvajícího nejní, talcZc všechuo,
což se koliI' narodilo, uml'íli musí, nebo my, smrledlní
lidé, z,ídného místa a měsla zde lrvajícího nemáme, ale
budoucího vyhledávati nllíme a tím povinni jsme, proloz
i já, jsouce jil pln dnll\' pl:evelmi starostlivých, bídných
a klopotných, s apoMolcm sv, Z:ídám rozdělen býti s tímto
konce svého dobíhajícím ,,'etcm a bejti s mýlil milým 1'.
Krislem. Avšak jsouce z milosli P. Boha všemohoucího
pl'i dobré paměti 'a rozulllu zdravém poslH\'cný, nechtíce,
aby jaké nevole, nesnáze anebo soudo\'é, kdyz by mně
p, Bltll z toholo bídného a plačtivého oudolí prosti'edkem
smrli časné vytrhnouli a povolali r:ícil, o stateeek III lij,
v skrolunosti od svrcho\'anélto dárce skrze pozellllání
jeho svalé proplljcený povstati a vzniknouti měly, tolo
pořízení o něm ciním a viHi mou poslední oznanluji tako\'ou :
Předně .duši mon milou, drahou krYÍ Krista P. na ohavném dřevě smrtí khže vykoupcnou P. Bohu všcmohoucímu,
stvoi:iteli svélllu nejlaskavějšímu v ruce s\'até a blahosla
\'ené Trojice mocně poroucím s pevnou a srdečnou nadějí i s lípěním a pravou vírou, nic nepochybujíce, včl-ím
a vílll jistotnč, ze ji otce nebeský v zásluhách Krisla J cZíše pH poslední hodince skonání zivota mého k sobě,
v ruce své pHjíti a v počet mezi vyvolenými svými srHfi
tými postaviti ráčÍ. Potomnč tělo mé Mm-tě, mallzelcc lIlé
milé, ku poelivému pohl'bu a do země, z niž vzato a
pošlo jest, pochovťÍnÍ. Dále pak dllln můj vlastní v osadě
sv, Mikuláše v Slar. M. Pr. naproti domu IUenovic, mezi
domy Stodola i:ečen)im z jedné strany a paní Marly Hylnerový z druhé strany lezící se VŠÍUl k nčmu pNslu~enfi
slvím, se všemi s\'l'šky, nábytky, klenoly, šaty lozníllli,
vinutýlni i chodícími, cínové, mosazné i měděnné nádobí
porouCím a mocně po mé smrti d,ívám a odkazuji
Martě, manželce mé nejmilejší (nebo se kc mně vzdyclmy
věrně' a poslušně, jak na poctivou a \'ěrnou lnanželku
náleŽÍ, chovala: mnč v eas zdraví i nemoci věrně opatrovala, Blne i dítky s pomocí bozí zivila, při Ži\'lltl~tce na
domovní berni a summou, coz kdy kde a nac potl:ehí
bylo, nakládati upl'imně pomocná byla), polomne i\Iikulášovi, Ondl'ejovi a Dorotě, detcm s ní Martou společnt;
zplozeným, rovným a společným lllezi ně dílem. A poně
vadž pak jesl jim vlastní máte!', hude je povinna az do
zrostu jejich ziviti a opatrovali, k umění lilernímu oddali,
na nč náklad vísti a tak v tom slalccku a domu jí zanechanéll1 a ode luně odkázHllénl má zllstá vati. A kdyz
by těchlo tří jmcnovaných drobných a nezlelilých dítek
Ic lelům svým dospělým a k poctivejm lIIí"tlllll pl-išly,
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lehdy olla .1Harla bude poyiulIa s I1Illll Ve VS CHl 1'0\'11)'111
dílenl se dclili. Pakli ze by se zasc do zroslu týchž tlílek
vdala a jiného manžela sobe pojala, leltdy tím vším zpllsobelll, jal.. se pÍf.C, be;.: umenšení a slcll~cní spravedlností lýcltz dítek bude je povinna žÍ\'iti a opatrovati.
Z kteréhožlo vsak statecku bude povinna dělem mýlil
starším a 7, prvních 1uanzelek posl)tm, jednoJnu kazdénHl
rozdí1ne vydati: Pl'cdnč David Tancer, syn tní'tj llcjstarSí
z ~Iandaleny, man).elky mé nejprvllějšf poelý, kterého,
sem já. na 1'. Bohu skrze ponízené modlitby. své vyprosil
a obddel a jakozto potl'ebnej otec I' dčlenství lHcc a
pracně vychoval, polomnč na něj nemalej náklad cinil,
k liternímll llcení az i k umění varhanickému oddal a
tak summou dle nejvysší možnosti a chudoby kc všemu
dobrému a poctivému az i k l'á(~nému Inallzclsl"l nápomoccn byl, tak ze jest se z požehnání boZího v městě
Mostu dosli možně o,enil a Osadil a tam sousedem i radním zustávaje z milosti boU slatku svýho více neZli já
po desetkráte i také vejše l1Iá, začcž P. Bohu děkovati a
do své smrti poctivě se :lidti moci bude. O tOtU vÍn1 a
jsem k němu, jakožto k svému milému synu, té celé duvěrnosti,
po mé smrli ze slatccku lného skrovného na
nic se potahovati a nicchehoz z pNcin V)T~ oználllcn)Tch
žádali nebudc. A pakli ).e by vidy, bud sťÍm od sebe,
anebo címkoliv nábádáním lvlartě manzelce anebo dílkám
lIlým nezletilým po I1.lé smrti nějaké zaneprázdnční ph
právc anebo jináce ciniti, na týz lllUj SkrOVIl)T statccek
se potahovati a co. zádali chtěl, tehdy nechť jest tím do~c~nce jist a !)e"pe~~n! ze by na .něj P. Bllh přcpustiti,
Jel pokutovati a pn Je/IO stalk,u Jemu to zase odníti a
poraziti nícil. Avšak nicméně pro památku zbroj celou
lIa pacholka pěMho jemu odkazuji, kterouZto po mé smrti
Marta, lllanželka má, povinna bude jemn Davidovi Tallcerod vydali.
Lidmila, Alexandra de Baron manzelka a dcera má
z nebožky Alžběty, manželky mé tl'etí, zplozená, ta poně
v~clZ ode mne vyeh.ována, ke všemu dobrému a pobožnemu. ,vedena blla I k ,S\'~mu pocli~ému vdaní ph šla, již
sem JH s lIebozkon Alzbetou, manzelkou mou a matel'í
její, dle svý nejvySší možnosti poctivou vejpravu ucinil a
témčl' pl'es svou nemožnost s mym vlastním a jiných dítek
svycll se škodon a ubHzením fedroval, pomoc Cínii a vybejval,. tak7.e na tom dobře pl'estati a P. Bohu děkujíce
s. manžclem svým živiti se muze. Co se pak věna jejího
tl-idceti kop 1lI. ode mne jí věnovaných a posavad neodI'edenýeh dotýče, ty aby JVIarta, manželka má, po smrti
mé ve ctvrt letě pořad zběhlém zeti mému, Alexandrovi
de Baron, mčštěnínu Stal'. 1\'1. Pr., a jí Lidmile, manželum
vydala, nal'izuji. Na ccm aby pl'estala a na nic více s~
nepotahovala, potahovati nemohla a žádné moci neměla,
tomu chci a má vltle jest. Danielovi Tancerovi, synu
mému řemesla kl'cjcovského, z též Alžběty, manželky mé
tl'etí, zplozenému, když by k letum svým dospělým phšel
a poctivě se oženil, k ní I1Iartě, manzelee mé a macoše
své, náldite; a uctÍl'" se chovali bude, tehdy bude mu
olla Marla povinna vydati mís cejnovcjch, velkých i men8Ích, pět, z nichz jedna ncjvětšÍ vyrejvm,á a na ní znamení vyrylo F. M.; taHHlv cejnových, na nichž vyryto
S. A. ctyry; item talfl'e dva cejnový, na nich vyryto T.
K., dva svícny na stul pro jednu svícku, jeden mosaznej,
druhej ecjnovej, mědenice do láznč mosazná, šál cejnovej
na ovoce, konvice veliká cejnol'á vyrejvaná vosmi žejdlíková, ch'ě stl'íbrný Hiee, Je tornu padcsáte kop m. na
hotově, když by k Iclum svym dospělým pl'išel a poctivě
se ozenil, buď po jednou anebo na termíny, jakž moznost
její postačovati bude. Vác!avol'i Tancel'Ovi, druhélllu synll
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mému l'emesla krcjcovského, též Alzběly, manželky mé
tl'etí, lýmz zpusobem ccjuových mís včtSíeh i menších pět
z nichž jsou tl'i vět!;í, jednostejné velikosti vyrejvaný:
talíi'e eejnov); clyry, na nich vyryto S.
item lalíl'~
c1va eejnový, na nich T. K.; svícny dva mosa"ný, jeden
větší, druhý menší, ua sttU pro jednu sl'Ícku, konvicc čtyi'
zejdlíková a Raše cejno"", lla ní S. M., dvě sli'íbrný lžice,
It. 50 k. Ul. tím "pusobem, jakz se o Danielovi pí~e. Ph
tOI~'v l!~ké tě~n.lo dvoul1l .synům ,společně koflík sti'íbrnej,
I'nltr I zev111tl' pozlaceneJ, prostredkem vypuklej tou for'mou, jako ..i?den. do druhého vchúzí, ze spod na dně vy_
ryty JSou JejIch Jména D. W. T. Avšak, jak se o něj budoueně mezi [sebou] spolecně snesou a porovnají to pl'i
tom bud. Kateí-ině, dceH mé z též AlZběty, lýmž z;llsobem
5 mís cej!lOvých, jedna z nich jest velká vyrejvaná, na
ní L. M. T., \' prosti'ed nllžky krejčovski, prostřední mísy
cejnov); sou tti, z nich jedua vyrejvaná; pátá mísa jest
menší. Talíi'e cejnovi ctyry, na nich jest S. A; it. dva
cejnový talíl'e, na nich T. K.; cejnovej MI na ovoce,
svícen lllosaznej na stiH pro jednu svícku, dvě stNhrll)t
lžíce, koflík sti'íbrnej, vniti' i zevniti' podaeenej, na dně
však není pozlacenej; mčdčnice velká mosazná do lámě,
konvice velká c1esíti zejdHkoní, cejnol'á, vyrejvaná. H.
s lože satllV pevných a dvoje povlecenÍ, k tomu 50 k. m.,
bud po jednou anebo na termíny. Však lak a na ten
zpllsob, bude-Ii jí Marty, manželky mé, poslúchati, ní se
ve všem dobrým a poctivým i'íditi a spravovati a lulyz
by se poctivě vdala a k místu pi'išla, aby jí to vydáno
bylo a jináce nic. Nicméně i IHlpad s umrlého na živého
totiž z těch tl'í kdožb)' koliI' z nich dUve umi'el tehd):
. I
'
S Jec noho na druhého, tak podobnč s Mikuláše, Ondřeje
a Doroty, nejmladších a nezletilýeh dětí, též s těch tN
aby nápad s jednoho na druhého phslušel. A pakli že by
kdozkoliv z synu v a dcer mich na tom, což tak jednomu
každému dle možnosti, jakožto potřebnej otec jejich nanzuji a poroučím, pl'estati nechti;l, tehdy tomu chci, aby
Marta takovému dítěti nebyla nic více povinna vydati
nežli dvě k. m. a ten díl jemu odká"anej na jiné děti
mé zivé Je rovnému podělení aby pl'išel. Nad cimž nade
vším, jak nad týmiz nezletilejmi a drobnejmi dětmi mejmi,
tak i nacl pozllstalim stateckem Martu, manzelku mou,
za 1l10CnOU a otcovskou porncllici na"Hzuji H ustanovuji.
Vedle ní pak dožádal sem se slov. p. Václava Blovskýho
z Palatínu, p. Jana Kapra z Kapršlejna a p. Duchoslava
Karafil~t~! Z? jsou tu práci na sebe přijali, aby jí Martě
radou 1 Jl1H1ce ve všem dobrém nápomoeni byli. Naposledy k změnění a ke zrušení tohoto kšaftu mého plné
moci sobě zanechávám a p'ozustavují. - Stalo sc v pondělí - pl'\'ního dne m. Aprilis I. P. 1619. Lukáš Tanear,
má vlastní ruka. Kšaft potvrzen byl 25. června 1620.
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Číslo 937 c (Stodola).
Al. do r. 1482 zllstal clum tento pH c. p. 937 b
(viz výše).
V letech 1479-1496 spojen s domem tímto i dum
C. p. 24 a (viz níže):
1. 1485, 3. prosil~ee. Rl/kop. Č. 94 I. f. 60. V té pl'i,
kterlÍž jest byla n~ezi p. Simonem z ""penicc a paní Benignú,
nEduly "llebožce Rehoře lnecíl:e matlzelkú, II Vítem, synem
téhož Rehol'e, z strany druhé o statek po nebožci Václavovi, synu Katcl-in)' Zelené, kterY'.lO statek ortelem a n:í-
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Iczcm panským svrchupsanénlll Šimonovi prlreen a pnsuzen
jest, stala se jest smlúva takováto, že táž, paní Benigna
s Vítem syllem mají dáti 250 k. gr. p. Simonovi, dále
také krám kralJlál'ský pod ratlllízem, kt~rýž leží mezi
králll)' Hanuse Cerného z strany jedné a Simona " domll
páně podkol11ol'Íeho z strany druhé. Aet. sabbato ante
Barbare virg.
2., 1486". 27. červcnce. Rllkop. Č. 94 I. f. 61.
Kdyl Simon Straboeh a Václav z doniu Bašlskéhu, porucníci neyožky Doroty Zdil1lírové, vinili jSlí Víta, syna ne~
bOlce Rehoi:c lne Ciei:;e, z některých yěcí a peněz, kteréz
neboztík Pavel, lll'atr téhol Víta, jsa spoluporučníkem
s svrchupsall)'mi Simonenl II Václa\'em, k souč jq,st vzal
a toho jest nebozcík Pavel i svého stall~u všeho Rehol'e,
otce svého, porucníkcm ucinil '\. týž Rehoř jest náhlc
uml'cl a již jmenovaný Vít, syn Rehoi'uov, v statek otce
svého jest vk/očil a ve~ se uvázal. I stala se jest smlúva
mezi t)Tmiž SÍInonenl StrabochcLll a Václavclll z strany
jedné a Vítelll z strany druhé takoválo: Cozkoli I' registdeh jmenovaného Pavla stojí anebo což by svědomím
mohlo provedeno býti, že týž Vít má to všecko podstúpiti a zaplatiti a zvl,lště šedesát kop XXXVIIII gr. m.
Vl haléhlOv. A to má podle regisler vydati - . Act. fer.
V. post Jacobi ap.
3. 1489, 19. línora. Rl/kop. č.94 III. ;: 46. Tyto
věci dole psané popsány a nalezeny po smrti panie Benigny
mečéi'1cy fer. V. anle Petri in kathedra anno etc. LXXXIX.
Item miš. gr. t 12 s., dvě cíšce stl'iebrné a jeden šálec
té). sthebrný, s sthebrem lžic XlI a jedna lžiee kovaná,
tři ddátka sthcbrná se /Zic, it. dl'ě prostěradla kmentová,
prostěradel plMěnných XI a jedno tlusté I' jedné tmhle,
I' .druhé truhle VII prostěradel, it. tN cýchy, jedna pruhatá, il. rucník jeden a dva lepšie, it. li'i ubrus)' stolnie,
ctyi'i pel'iny, tl-i polštáre a ctyh podušky lepšie, VI peHn,
tři podušky, dva pol!itái'e, třetí malý, lehčejšie, dva kolti icce malé, ko/tra zelená, ctyi'i polštú,'c kožcné, pčt 1'0dU5ek skrovnich, it. na pacholčiem luozi II peřině, dva
polšlál'e, jeden prašný, druhý kožený, it. měděniee lIlI,
dvě veliké a dvě mcnšie,
VI mís cínovich velikých,
VI mís málo menších. VI mís prostl'edních cínových, dvě
~alešné, třetie většie, taléhlOl' XI, ctyh konve veliké po
II pintách, devět k01ll'ic menších, li'i ti'izejdlíkové a jiné
mcnšie. Konve šenkovné: It. IX konvic 1: 2 pinty, XII
žejdlíkuov, jedna pinta, odlel'acie lil p., žcjdlík, tryehtéř,
dva rendlíky měděná, Raška cínová, umývadlo eínoyé,
11l0zdiei-. Oděnie: it. plech pl'ední, mysky jedny, ch'uoje
sinky, dve lebce, ti-elíe smolená, dvě kuši, hever, dvoje
kliky, jedny bez opásánie, pave"a, dvuojc mídobie od žeIcza ke dvema lisóm, dva nll'ce, sudlice, dva kotly, jedcn
I'ětší a druhý Illenší, dva hrnce měděná, kotlík malý, dvě
tlnhle veliké, jedna nová, druhá stará, it. stoluov VI, dvě
židli, dva cípy, jeden brunatný a druhý crný, v Stodole
vína XI žitavských bez věrtele, jeden sud vydán po VI
d. zejdlík, lIlI stoly, pátý cllúhý I' Stodole. V kotcích
v sklepě: ll. listové roz lícní na vinice i o jiných věcech,
it. plátna prodala za XXX k. a za něktcrý groš, it. ženkHkuov Vl slhcbrných, nnož s sthebrelll, prsten stl-iebrný.
';' 1493.
Rukop. Č. 2105 I 203. Vinea Viti,
filii 'luondalll Gregorii gladialoris.
'" 1505, 18. ledna. Rulwp. č. 2l0? I 261. Vitus gladiator emit institam gladiatorum silalll penes pandas
pannum ,et sub gradu pretorii lapideo a Katherina,
relieta olim Nicolai gladialoris, pro X\'11/2 s. gr. pl'. Act.
sabbato ante Fl1biani.
,
4. 1537, 17. lÍnora. RullOp, Č. 2111 I 164. JiH
Sticka a Anna koupili duotll l'ecený Stodola mczi domem
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Bnrjánovským a Vodičky šenkýře ležící od pánuov ouřed
ní/mol' šestipanských za L k. gl'. Č. Act. sabbato post
Valentini.
5. 1546, 15. ledna. Rl/kop. Č. 211'Z f. 82. Jan
Medař a Anna koupili duom l'ečený Stodola podle domu
Ondřeje mečíře od pánuov Mední/mol' šestipansl'ých za
150 k. gr. Č. Act. fer. VI. post Julianam.

"'

1568, 28.

července.

Rulwp.

G

1049 f. 172.

(Svědomí mezi Briccím Krucburskim, ryehtárem městským,

s jedné a urozeným panem panem Zdislavem Berkou
z Dubé a z Lipého na Mčlníce a Jablonné i na místě
Katel'iny manzelky, též Jana a Doroty sirotkuv pozustalých
po Václavovi Stehlíčkovi ze vsi Kozlova, poddaných páně
z strany druhé. Aetum fer. lIII. post Jacobi ap. Jan Vyžral
z Mělníka svědcil: Co sc dotýče toho šenkýře v Stodole
panu rychtáři mčl správu dáti, že bychme měli zrádci a
mordýl'i býti a zloději a že bychme měli míti po dvou
ručnicích a po kordu,
i tancovali sme s povolením
toho jistýho hospodáře nebo šenkýi'e, i rozhněval se na
nás, ze sme mu s manzelkon tancovali, i řekla manželka
jeho, nedbejte na něho prej nic, však jest blázen střeštěnej
i běžel on pro kord hned předce, lál nahoře a boui'i! a
manželka neboztíkovi Václavovi, že měl mllj kord, řekla,
jdi prej proti němu, uteče hned, i Hičel nahoře, k ... o
ševcovská psíš se tam, o svý manželce řekl, potom zadnÍtni dvehni šel po právo a tak na zprávu jeho pi'išel
pan rychtái', kvapil na nás, nevyptal se co sme a kdo sme,
hned na mne tři byli a bych byl hlavou netrhl, byli by
mi ji ro.zvrátili a druhý byli by mne pobodli, potOllJ mne
do l'emenů svázali a seděl sem za stolem, nic sem se
nebránil, bylo to y šest hodin na sv. Jana ve čtvrtek a
I' sedm hodin již sem byl šatlavě a slyšel sem to od
toho bii'ice, jako utekl, že šenkýř dával o nás takovlí
zprávu panu rychtářovi. - Martin Kuliš mečH': Toho sem
svědolll, že sem kl'ik slyšel, ale nevím co se to dělalo,
byl sem I' domll svým, nebyl sem pl-itom. Vavřinec
Ruprecht šmukýi': Nic sem neviděl neZ slyšel sem, že
jSlí seděli eelú noc a tancovali, kl'Íceli mezi sebou, houdli,
lali, ale neznal sem jich ani neviděl, kdo jsou byli mezi
nimi, potom sem to slyšel, když rychtář šel pryč, že
hospodyně k hospodárovi l'ekla, milý Jene, ty jsi mordoval,
ty jsi mordoval, ale nevím koho, to sem slyšel. - Václav,
služebník od Madu rychtářského: Přišel ten hospodál'
tobolái' z Stodoly v noci ku pánu, nechtěl mu dáti pokoje, když bylo šest hodin, podruhý přišel pro nás a my
tam potom šli; když jSllle tam pi'išli, odevl'el nám, a pacholci tam vkročili i hospodář s dobytým kordem, my
s pánem nazad byli, velel mi svítiti, my tam přijdeme a
on již ležel na zemi. Jíra Morava, služebník lÍřadu rychtář
ského, Nejprve ten šenkýř do šatlavy chtíc aby šel,
bil'ic pravíc, žc má mordýře, že mají okolo pěti set,
pravil, a on jest pověděl, že bez pána nesmí tam jíti, a
on běžel hned lm pánu, zvonil, tloukl na dvéře, až se
dozvonil pána i dal zpnlvu pánu, že jsou mordýľi zloději;
pán pl-istrojivše se, šel s námi, pl'išel před rathouz, pl-ikazoval nám, abychom žádnej nic nepoCínali, až on pl'ezví,
kdo sou, co sou a k čemu se míti budou, tolikýž kdyz
přišel k Stodole, tolikýž nám tak pi'ikazoval, a ten šenkýl'
odevl'el dvíře a Krištltfek s bil'icem hned tam přes pána
vskočili a KrištUfek hned udeřil ho palící a šenkýi' též
vběhl s úimi s dobytým kordem, ale pán přítomen tu
nebyl, byl na ty pavláčce a toto za stolem, tehdy pán
když potom pi'išel, pohlcděl a z toho krel' jde, lál a domlouval Krištofovi loti'e však sem já tobě toho neporucil,
kázal ho opaU'iti a lovaryše jeho vzíti do vězení. Krištof
ho zdvihal a vymejval mu ránu plakal a když sme s tova-
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1, Prali dOll/II Cli hllovéfll II ,

J, Proti dOll/U Chřeuovéll/II,

dolJl'c, aby mu sc nic ncuškodilo, podtc prcj vy do
šatlavy, pak l'ekl, dcj sem tcn vácck, jaký jest, mášli
v něm pcníze, on prej, mám okolo 40 k, jaký peníze, a on
všccko prý čcský gr., měl scm víc, alc utratil scm, jcst
okolo ,10 k" šli potom a já taky doml" i šcnkýH", svýmu
muzi ]'ekla, zrádce, šelmo, psc, co jsi spískal, pl'ijde-li
k tomu, budu na tcbe pi'ísahali, zc ho žádný nezabil, než
ty prazrádce a on sc hnal za ní s dobytým kordem,
ulckla mu do komory, já mu i'ekl, odevl'i mi a on l'ekl :
hlc Pavlc, pravil sem, aby šel domů a nechal toho tak,
i víš i, zc sem prosil, já pro pána Boha, aby toho nechali tak a musel sem jim slúziti, bych nechl ěl, šel sem
polom v tom pryč,
6, 1568, 26, čcrvence,
VeleslaVíll, Na clen SI',
Annu umřel Jan Mcdal', měštěnín Stal'. M, Pl'., pergmistr

ho přečísti. Na ma"ltauze jest plno nádobí mosazného
zapcčetěného, Hem též na ma"hauze ve třcch almarách,

hor vinicnícl1 Pražských.

7,

1568,

19,· srpna,

RlIllOp,

Č,

1172

I

32,

Ve

č:vrtek po sv, Agapitu stal se popis slatku pozůstalého
po někdy panu J allovi l'\'lcdal'i, ty časy pcrgkmistru hor
'viničních u pl'ítomnosti pánuov radních pana Augustina

apatykál'c a pana Pavla i\Ioravy od zlatého kola, Předkem
a ncjplye duom na rynku pocl loubfm slove Medal'ovský
vcdle Capkovic a Oncli'ejc Mecíl'e obostrannč, item druhi
duom slove Stodola, itcm tietí duom na břehu za Židy
mczi clomy Bílka p~kaře a Pada krcjC!ho obostranně leZící. Item vinice na Zizkově, jinak v 'Volfově hoře, s lisem,
kteráž drZí puol desáta strychu aneb cožkoli s zapačím;
item 7-ahradu s kouskem vinicc za Horskou branou lezící
mczi Víta lZeřaby s jedné stralq a Prunarovou z strany
druhé; item druhá zahrádka vedle vrchní s kouskem pole,
Nájcm z domu ov : Item z Stodoly !;enki1'ka dává 24 kopy
mÍ!;enské do roka; item od sklepu náclobního 2 kopě
mišcn" item též Oll sklepu, kde jabka chovají 2 kopě
mišcn" item též od skl cpu puol druhé kopy mišenské,
Tež z domu za Židy: item hospodál' dává 12 kop mišen,
Itcm zid dáí"l z nového stavení 13 kop, mišen, Item
z pokojícku tl'i kopy mišcn" z zahrádky, kde polc mají,
z nájmu do roku dávají 8 kop mišcnskich, Svrchky:
Nejprve dole v s\'čtničce v stolc kosyi'u i s žabkami 10,
pilka ma1.l jedna, Item v almaře malé Novej Zákon lalinskej,
Druhé knízky traldal a svMosti, Item tytulář svázanej,
Item ImíZka Quidonova nev,\zanll o válcc Trojanské, Item
čcrný lIllZky malý, bl'itva a skryptorál. Jtem dvě pouzdra
nožuóv zandalovich, potom pět kostěnn};ch a tl'i zanclalové, Itcm čepll mčděnnýeh velikich i malých 15, Item
jeclen špulíl' vclkej a druhej malcj, Itcm forma do trouby,
JtCIll . koflíčck stNbrný pO,krajích po7-laccni, Itcm v druhé
almal'c naproti Kronika Ce,ld stará, potom jiných rozlic!'ich ntalých knízck 16, Item léž patery knížky latinsky
a cesky, Item knízky maličké rozlicné, ltem škatule, kcle
kvitancí sou .. HelU stNhacka mčděnná, rohy jelení, jedna

slánka cínová, itcm ,lva koflíky y pouzdi'e, jeden do druhéllo vchází, Item v krabici zápisové vinic a zahrad, Item
v síni truhla jedna veliká, item papíru dobrého puol sedma
rysu, ilem lacinčjšího 13 rysi\. Item puol třctího rysu
ccrtlého lrhacího papíru, Itcm nahol'e pod krovem v malé
sl'ělnicce (h'a čalouny, dvě rucnice, jcdcn burdýl', špcrloch
" vozu, almárka malá, stíH jeden, dva kobercc chlupat);,
hrnec y kamnách, I' síni ,tul zidlička jedna, Též naltol'e
v komoi'e; itcm kožich kunní damaškcm pošitý dlouhý
zen,ký, .!lem dva šaršouny veliký a dva tcsáky a jedna
šavle, Hcm zvonce k mosazný, Item s post cl šatuov, tCi
polStál'e, peřina svrchní a spodní, 2 prostěradla na proti
v druhé komol'e patcry rohy s hlavami jelení, item papíru Ml rysu dobrého bílého, Item soudck lnu delanéIto,
Item černýho papíru k trhání veliká hromadu, nemohli sme
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v jedny mnoho rysl1 papíru, v druhé vosny, nože, nebozczy kratce a v třetí rozličné haraburdí. Item 4 koberce
v pokoji a dck bavlnou procpávaný a pošitý tafatem,
Item nahol'e hle kuchal'ka Iíhá, spodní peřina a svrchní
a poduška s povlaky, Item, jako pachole Iíhá, jedna malá
pehnka a polštář, Item, kde Bartoloměj Iíhá, dvě podušky
spodní peřina a svrchní s povlaky prostěradlo, Item
v komoře hořejší dvě sukně mužský oděvatcí, jedna šamlatová hi'ebíčková a druhá černá dobrého sukna a suknička hl'-cbíčková šamlatová votahla,
Item ženský šaty,
sukně dvě tykytový, obě "Iatý barvy, u jedny živůtek
aksamitový a u druhy tykytový černy oba, Item hazuka
čcrná ferštatoyú s prymy planiho aksamitu, item dva šorce
bíli plátěnný v almaře, Item sukně hřebíčková Iyndyšová,
Item čepice tykytol'á, Tyto věci všecky byly v almaře:
Item dvě košile pancíl'-ol'é, jcdna pěkná tenkých kroužku,
druhá tluščf, obě s voboječky, Itcm zarukaví s šorcem,
item 4 tesáky a dvě šavle, item v jcdny truhle rukavečky
a roušek koliks a 4 rouchy vyšívaný, Item jedenáct kusů
kun malich i velikých, item I' truhlici malý knížky rozličný malý, na kterýž napsáno numcro L, v truhle povlaky
čelední, na který numero 2, Item též I' veliki truhle
pl:1tna a vinucí šaty, na který numero napsáno 3, Item
v veliký truhle tl'-i truhlicky malički a rozličné haraburdí
v nich, na kteriž nu mel'O napsáno stojí 4, a sic rozlič
ných věcí od plátna i košile ženské, Item kancionál
čcski s puklami, Item též truhlice jedna plná kněh, na
který numero 5 napsáno stojí. Item též v truhlici numero 6,
dvě prostěradla a dvě cejšky kmentový, Item šatuov ložních v ty komnatě, 7 pehn a 2 polštáře s povlaky ně
který, Item v almaře malé listy rozličné s visutimi pečetmi
a některé knížky, Jtem v pytli šafránu a zázvoru ncmálo,
Item nahoi'e pod krovem celá zbroj s peklhaubem i s rukavicemi. Item nádobek cínových větších a menších 10,
Též jeden žejdlík, jcdna puolka a čtvrt žejdlíka - Létha
ae 69 v ponděli po památce Moudrosti Boží z pot-učení
pana purgkmistra panuov vzaty sou tyto vč ci z truhly
velké v komoře nahoi'e pH pi'ítomnosti pana Brykcího
Krucburského, rychtál'e městského, tři prostěradla, dvě
cíšky z podušek a též dvě cejchy na velké pei'iny a manželce Váelava Medaře dány,
8, 1568, 5, i'íjna, Rl/kop, Č, 1172 f. 58, V stl'-edu
po SI', Františku z poručení pana purgkmistra a pánuov
stalo se šacování nčkterich věcí, které by k zkáze pi'ijíti
mčly, mezi bratNmi Medal'i Václa,yem a Bartolomějem, též
v nepřítomnosti staršího bratra Rehoi'e, syny pozůstalými
po dobré paměti panu Janovi Mcdal'i, měštěnínu Starého
i'děsta Pražského, u pHtomnosti pana Jil'íka Žamberského
a pana Pavla od "Iatého kola, pánuov radních a pana
Ambrožc Nettera, Item papíru dobrého 44 rysy, jeden
kazcli rys po 18 groších bílých, Též papíru kartovýhů
34 rysy, jeden každý rys po 10 groších bílejch, to všecko
v komoře naho!'e, Item papíru dobrého 13 rysuov, jeden
kazdý rys po 18 groších bílých, Též papíru trhacího puol
ti'etího rysu po devíti groších bíIejch, Item jeden rys za
jcdnu kopu a pěth grošli bílých to všecko dole v almal'-e
a v truhle udní zaň 45 kop mišen, Item papíru kartovýho
34 rysy, jeden každi rys po 10 groších bíIejch, učiní 11
kop 10 grošll vše mišenskich, Item trhacího papíru čty
i'idceti puol desáta rysu, jeden každý rys po 9 groších
bílých, učiní zaň 14 kop 51 gr, vše mišen, Též jeden
rys dobrého papfnl za jednu kopu a 10 gr, vše miš,
Snmmu za ten vŘecek papír svrchu jmenovaný učiní za
něj

72 kop :JI grošů vše mišenských,

Item yo"imního
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Clti'euovélJlt/.

utekli před ním do domu, jeden vně řezník zuostal,
když k němu přiběhl s kordem dobytým, podskočil ho
on a porazil, ale on nan napl'álľ, ani ho nechtěl uhoditi.
Potom kdyz vidčli druzí, utekli před ním do sínč, "yběhli
zase a na toho, který Idei, prali ho. Nechtěl kordu pustiti.
Mates šel za nimi, ani v úmyslu neměl, aby chtčl kord
dobýti nebo někoho uraziti. Při tom pl'iskočil jeden l'czník
k nčmu a chytil ho za krk, přirazil ho k stěně k Stodole
a kaUlenenl uhodil ho 111ezi vOči na čelo, až 111U krev
voei zalila. Potom ho vzal, tahal ho po strouze po blátě, neb
se mu brániti nemohl, tak byl vopilý. Chtěli mu kord
vydříti. Potom pl'iskoeil druh)', vydřel mu kord před ce,
tomu Matesovi, jeden ho držel, pral, tloukl a po zemi
smejkal a v tom, jakz ho tak smejkal, přiskočil ten l'eznfk,
kterýž se u1'ezal pravic, že by mu měl Matcs tu ránu udč
lati, toho jest mu neudělal, než tu se uřezal, kd)'ž pomahal kordu vydírati, v ty se hromadě uřezal tím kordem.
- Martin Ratiborský: Mates vedl sv)'ho strajce z domu
Stodoly, a když bylo za rohem, vytrhl se Hons, strajc
jeho, a běžel s dob'ytým kordem a l'vIatcs šel za ním, ale
kordu neměl dobytého; prosil svého strajce, aby dal pokoj.
A Košala p1'išel k Matesovi a dal mu v tvář kamenem a
tak mu ten kord vydral, vlácel l\Iatesem po blátě. Jan Rouček: Když sem byl v domě p. doktora Adama,
kdez slove Stodola, tu jsou se vyhnali z zadních vrat ně·
jaký Hons, kterýž jest tovaryšem na zámku, chtěje do·
bývati kordu na řezníky a on Mates jeho jest za korel
(h'žel a odtud odvedl.
11. 1578.
RlIlwp. Č. 1052 f. }<~ 7. (Svědomí
Jana Malečka proli Adamovi Lehnerovi z Kauby doktoru.)
Václav Medal' svědčil: Toho sem pověd01l1, že Jan Maleček
ke mně pl'išel do domu mýho, v kterým sem byl, v Stodole l'ečeném a zádal mne, abych jemu kout, kterýž by
k jeho domu dobře náleZcI, odprodal, což sem tak učinil
a s ním se o něj smluvil, tak, aby on stavěti, jakž zápis
v sobě obsahuje, mohl. Ale nicméně okno, kterýz jest na
schodích do Stodoly, kdyby stavěl, aby jc za.díti mohl,
alc že jest toho zápisem kněh nevložil, to jest sám tím
vinen, luně viny dáti nenlllže. Genras mayr: že selU
to okno, o kterém jest ta rozepře, zazdíval, b)'la v něm
mříže a my ji ven vyňali. Antonín Capitán: Toho sem
povědom doMe, že byla na těch schodech do Stodoly
v tom okne mříže, která se molila odvírati i zavírati.
Potom to okno dal Václav Medař zadělati. A ještě ty
mříže mají někde v p. Adamove krámě aneb nčkde
v domě. A do p. Adamovy kuchyně zadělalo se půl
okna.
12. 1579, 9. zál'í, Rl/kop. č. 2019 f. 33. lvly
Rudolf druhý QC. oznamujem tímto listem všem, jakož
jest slov. Aclam L. z K., v lékal'ství doktor, věrný míš
mil)', v. jržení jedné vinice pH městech Pražských na
horách Zižkovských tak l'ečených 24 str. míry držící,
z kteréž se podle vyhledání pl'i ouřadu našem perkmistrském toliko plat zádušní ke tl'em farám a kostelluu v dotčených městech Pl'. platí (k S\;. Haštalu 45 gr., k sv.
Michalu v St. M. 40 gr., k sv. Stěpánu v Nov. M. 24 gr.
a do špitalu blíž mostu Pražského 3 gr. 1'/2 d. č.) i prošcni jsme s ponížeností ocl jmenovaného Adama L., poněvadz se o tom ne toliko v knihách perkmistrských,
alc ani žádné lidské paměti, aby kdy jakej vinnej perkrecht z té vinice placen b),ti měl, nenachází, nýbrž vžd)'cky
za svobodnou bez perkrcchtu od jedněch druhým prodávána - byla, abychom mu toho pro lepší a hojnčjší bezpecnost majestátcm naším milostivt; pojistiti a potvrditi
ráčili.
K jehožto prosbě nakloněni jsoucc, prolož s do·
brým rozmyslem, naším jistým vědomím, mocí královskou
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v Čechách a s radou věrných našich milých jcmu Adamovi L. - , dčdiclul1 a budoucím jeho takovou vinici od perkrechtu sme osvobodili a tímto listem naším osvobozujem.
Jenž jest dán na hradě našcm Pražské'll
v středu po Narození P. Marie
i;' 1580, 3. b1'ezna.
Rl/kop. č. 1134 f. 311. Vedle
toho, kdež jest J. Mti C. pergmejstr hor vinicních Pražskich Jan Ornius z Paumbcrka poclle jistého porueení
pánll rad zřízené komor)' královslví Českého, jehož actum
jest v sobotu po sv. Dorot~ léta tohoto etc. 79. s bratHmi Medaři, s Václavem, Rehol'cm a B3rtošem, srocen
ku práva tomuto z strany počtu z pergrechlu pl'ijatýho
o,i někdy Jana Medal"e, otce jich jmenovanich bratl-í,
kdohy jim povinen byl, postavivše se obě strany ku
právu braHi J'IIedařové jako PllVodové k provozování, že
by tím počtem povinni nebyli. Podali nejprv ku přečlení
suplikací panu purgmistru a pánluu svědčící, potom Zl'ízení Zemské S. 8., dále sv'čdomí rejstry zavccleného,
vejše i jistého arty kule s dovolením J. Mti pán!1 rad nad
appelacími jim vydaného, k tomu mluvíce, že pi'cdně Zř.
Zem. ukazují, kterak syn za otec není povinen počtu pánu,
u koho otec sloužil, ciniti; z svědkll také porozuměno,
ze oni register a jiných věcí k ouřadu náležejících sc nedotikali, ale Jan Ornius z P., toho času písal' ouřadu
pergmejstrského, ktercjž hned po smrti otce jejich v)'slanejm dvěma osobám radním bránil pečctiti komory, v které
ouřadnÍ věci byly Jana Medal'e, olce jejich, pravě, že jemu
to náleží a potom knihy i rejstra všecky o svý ujmě
bral i na kolečku odvézti dal - . A poněvadz oni nic za
sebou nemají, než on všecka rcjstra k sobě pobral,
sou té nadějc, že - on počtcm z pcrgrechtu p1'ijatého
J. Mti C. bude povinen. Proti tomu Jan Ol'. z P.
mluviti poručil že - po smrti Jana Medal'e maje on
Jan Ornius instrukcí, aby pro opatření gruntll lidskejch
knihy, do ktcrých se gruntové zapisují, k sobě phjal, tak
jest se zachoval. Tu [bylo nalezeno, l;e] c1ává se jim
bratříIll lvlcdařuom v tom za právo, že on Jan Ornins,
jakoZto tehdáž písa1' téhož oul'adu, počlem z perkrechtu
od někdy Jana 1\Iedal'e phjatého jest povinen. Acl. fer.
V. post Reminiscere.
13. 1580, 1. čeryence. Rl/llOp. Č. 473 f. 229. Jakož
p. dr. Adam Lehnar z Kouby obeslal' ku právu IH'adu
šcstipanského Jana Malecka, vinil jej z toho, klerak pl'ed
některou nedělí jeden šal' cihelný pH domě jeho, Slodole
l'ečen)'m bez vůle a dovolení jeho sebrati dal. Proti
tomu od l\IaleCka za odpovčd dáno, zc takový šal' zespod
pod krovem udělán hyl a žádná kapalicn" voda na něj
nešla. Pan doktor pak o jcho vlastní věc se domlouvá,
nebo tcn kus zdi ku jeho domu vlastně pl'ináldÍ. Zase
od p. doktora oznámeno, že tomu odpírá, aby ta zeď jeho
bejti měla, ncž žc vlastně k domu jeho ,pl'ináleZí, nebo
jeho Jana Malccka duOlu jcst toliko jako ňáký pl'-ílcpek a
v prostředku domu jak by taková zeď mohla jeho b)'ti.
Než kdyby on Maleeck svého stavení nepovýšoval, b)'l
by jeho šal' cihelný v svei cclosti bez porušení zuostal.
Tu páni -- nalezli: poněvadž Jan Malecek zlepšujíc stavení své krom mimo způsob starodávní povejšiti jest dal
a tou pl-íčinou šal' cihelný na vlastní zdi p. doktora sebrati poručil, skrzc kterižto cihel z té zdi sebrání jemu
p. doktorovi zamrskováním od dešlě nemalá škoda se
děje, z těch pl'íčin on Malceek tlíž stranu clotcené zdt
páně Adamov)' vcdle zlabu svého dl-cvěného ldící ua tl·i
cihly zvící zvejšiti na,l svůj žlab jest povincn. Act.
fer. VI. post Petri el Pauli.
14. 1583, 12. bl'czna. RllllOp. Č. 2205 f. 64. (Adama
Lehnara z Kouby, v lékal-ství doklor~, testament.) Ve
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jméno svaté a nerozdílné Trojice, amen. Já Adam Le/lIlar
z Kouby, doktor v lékal-ství, jsa od pána Boha " nedo-

k léluom dospělim aneb k vdání dochovali ráčil, také
slatku zdraví svého postaven, ale paměti a rozumu zdrajest tato vUle má, aoy páni poručníci aneb synové moji
,-ého ulívaje, pl'edně duši svou milou krví Syna Božího
z statku mého (mimo ly tři tisíce jí napřed dané) ještě
vykoupenou v jeho svaté Božské rllee z víry, ze ji k sobě
pět seth kop mišenskich aby na vejpravu její konečně
pl-ijíti rácí, duověrně porouCíIll, statek pak sl'Ílj všicek,
vynaložili. O vostatek pak statku mého aby rovnirn poklerimz mne pán Buoh z poze/mání svého, mohoviti
dílem synové moji, kdyz by k létuom dospělim pán Buoh
i lIelllOhoviti, i na dluzích, listech, šuldpryfích, klenotech,
jim pl-ijíti dáti rrici/, poděleni byli, Biblioteku a apatyku
llOtovich penězích, domech, vinicech, zahradách, dědinách
se vším jejich pl'íslušenstl'Ím, nic nevymčňujfc, to obé
nadělili ráci/, a summou všecJwodkazuji a poroučím Vol- aby ph tom z synuov mich, kterej by gradurn doctoralus
,li-ic/lovi a Adamovi synuom ",)$m a Johance dccl', své,
in medicina pl'ijal, zouplna zuostalo; pakli by to obou
"šak na tenlo zpuosob: Pl'cdnč nejprve tu SUIllIllU všeeku,
dl'oum pán BuolJ rácil dáti, aby se dva voba o to bratrsky
kteroUl za p:lny Gcr/icany a vobcí jich na ouroku jistotou
a laskavě rozdělili. J eslliže by pak jeden z Ilich ad juris
listu pod pecelí jejich zjištěnou mám, poroučím a dávám
prudentiam nakloněn byl a v ní také gradu dostal, tomu
nadepSall)$1ll Voldl-ichovi a Adamovi, synuom sv)$m, na rovni
aby druhi bratr čtyři sta kopmiš, za apatéku a za
díl, ,-!;ak na len zpuosob, aby ta summa za timiž pány
bibliotéku na jiné knihy vydal. Sem pak té celé naděje
Gerličany dotud, dokudž by leth svich nedošli, zuostala k dítkám svim mil)$m, ze paní báby své, paní mátel'e své
a z tčch peněz aby užitek limž synuom mim vycházel.
a pánuov poručníkuov posloucllati a ve všem dobrém jimi
TéZ Johanně. dceh s\'é, z slatku svého poroučím a dávám
se spravovati budou; a jestliže by které z dětí mich
th tisíce kop míšenskich těch, kteréž za pány Trčky
(ce/lOž, pane Bože, uchovati rač) podařiti se nechtělo,
listem hla, ním ujištěné mám, lakové peníze aby od poproti pánu Rohu, proti poctivosti své něteo předsebe bralo,
rucníkuov mich podle mé/JO jim duověření a oznámení
pány j:lOrucníky se spravovati nechtělo, to aneb ten aby
jí k ruce na užitek obráceny byly a dal-li by ji pán Buoh
z dědictví mého vymazáno bylo a páni poručníci, dada
k lét611l a poeti\'élllu ,-dání phjíti aby jí taková SHmma
mu deset kop. miš., ničímž mu více povinni z mého stath tisíce i s užitky z té summy \'zešlimi v roce po jejím
tecku nebudou. Kdyby pak které z dělí mi ch dl'íve věku
vdání vydána a postoupena byla, Poněvadž děti mé sou
dospělého nevybyté umřelo, z umrlého na zivé pozuostalé
leth nedospělich a věrného opatl'ení potřebují, ustanovuji
plnim právem díl jeho pl-ipadnouti má, A jestliže by pak
jim mocné otcovské porucníky paní Kate/'inu Sixtovou
všecky dítky mé (cehož, pane Bože, uchovati rač) poml'ely,
z Milešovky, paní mátcl' mou milou, paní Judith z Kouby
tehdy ten statek muoj všicek má pl'ipadnouti rovnim posestrll svou mi/ou, pana Jana lIIráza z Milešovky a pana
dílem na paní Katcl'inu Sixlovou z MileŠOVky, paní matel; mou
Gregora Lidle z Lidlo\'a, J ..Mti Císal'ské ouředníka nad
milou, na Dorotu, manželkll mou, z Ottršdorfu, na paníJuditlJ,
Ungeltem, pány Iivagl y a kmotry své milé, tak aby oni
sestru mou z Kouby, na pHna Jana Mráze z MileŠOvky,
dílky mé milé pl'edkem ke cti a chvále BoZi vedli II
na pana l~ehoře Lidle z ~idlova a na dítky nebozky paní
statcek muj všicek na ceml ten koliI' nálel:í, spravovali
EI')', sestry mé, v 'polečnosti také jeden clfl. Bibliotéku
podle mé veliké k nim duověrnosti, co nejlépe budou
však, tu vyměllujl, ta aby pospolu zuostala a dochována
moci, dílky mé milé s manželkou mou milon (pokudž by
byla aneb některému synu z sester mich aneb některému
ona sta"u s\'~11O neproměnila) stravou, oclě\rem i všemi
synu pana Sixta z Oltršdor[u a to lomu, kteriž by. in
poU'ebn)$mi věcmi z téhož stal ku mého pocti\'ě opatrovali.
medicina gradum doctoris aneb při nejmenším magisterii
Kdyby pak mallzelka má stav svuoj proměniti chl(~la,
in philosophia dosáhl. A jeslliže by kdo této mé poslední
z léhol; statku mého mají jí pět seth kop mišenskich,
vuoli a tomuto kša[lu mému místa nedával a jemu na odkteré sem jí obvěnil, vydati a tl'elí díl ložních šatuo a
por byl aneb vzdl' nětčeho více mimo to hledal, ten aby
cínového nádobí též tl'elí díl a mimo to ještě z lásky
ani toho, což mu odkazuji, uMti nemohl, nibrz též takollHlIlžel-ké poroucí1l1 jí sedm set kop mišenskich, ty také
vému páni poručníci toliko deset kop miš. dadouc aby
aby jí po ",/ání jejím nejdéle ve dvou létech dány byly,
ho z statku mého vybyli. A mimo svrchu jmenované
Paní Judith, sestl-e mé milé, aoy také z statku mého v roce
mocné otcovské poručníky naději zvláštní mám k uroze1'0 mé smrli vydáno bylo dvě stě kop mišenskich a
nim u panu Václavovi Gamarilovi z Rovin, J. Mti Císal'ské
dčtem nebozky paní Evy, sestry mé, všcekněm společně ph appellacích raddě, kterémuž na památkJI koflík, v němž
dvě stě kop mišenskieh aoy vydáno bylo, když by jest Salvator, a urozenému panu ':áelavovi Sturmovi z Hyršk míslu pl'išly. Panu i\Iartinovi Si/vanovi a Urbanovi šenfeldu, místosudímu království Ceského, kterémuž fridl
kil'i mému aby po mé smrti po pětmezcítma kopách miI' aksamítové pošvě poroučím, jakožto k pánuom a na
šensk)'ch vydáno bylo, pOl'Oucím, Dít!'Y pak mé aby pl'ede
díle kmotruom svim, ze oni dítkám mfm a pánuom povšemi věcmi od paní báby a paní matky své i od pánnov
ručníkuom ve všem radni a nápomocni pro odplil tu boží
porucníkuov v bázni bolí k pobožnosti, dobrim Il1l'al'Ílm
budou, Jestliže by pak pán Buoh od smrti kterého neb
a k ucení sl'obodnélllu vedeni oyli, v tom zádnich nákterou osobu z pO'ucníkuov mieh uchovati neráci/, tehdy
kladuov z statečku nclitujíce, a af se jim praeceptor dotímto 1J1)$1J1 kšaftem pozuostalim zivim tu moc dávám,
statecll)$ a ctného života cho\'á, spuosobí; Voldřich i Adam,
aby na míslě umrlého jiného pobožného a poctivého clodá-li jim pán Buoh toho docekati a loho čas bude, do
věka osobu aneb osoby podle dobrého svědomí zvoliti
Ilalie neb Gal1í na ucení odd ti II ti, aneb s dobrim a
mohli. Nad tímto pak mim kšaftelll sobě plnou moc popobožnJ'm tovaryšstvem aneb naschválním pěstounem neb
znostavuji bud jcj změniti neb tak zanechati, uciniti podle
praeceptorem mužem hodn)$m, v cemž také mám ku panu
své svobodné vuole, Pro lepM toho jistotu tento muoj
doktorovi JiNkovi z Sudetu tu naději, ze on jako pan kmotr
Haft sVou vlastní pečetí sem zpečelil a rukou svon vla~tní
llluoj mili podle mé zádosti k němu několikrátuciněné, co se
se v něm podepsal. Stalo se v outerej den svatého Redítek tnich učenf dolfce, pánuom porucníkuom raden a
hol'e, jinak dvanáctého dne měsíce Marlii létha tisícího
pOlllocen bude. Dcerka pak má I' bázni boM podle popělistého vosmdesátého U'etího, - K žádosti poručníku a
boznosti af se také llOspodál'slví při paní báb,; své aneb
poručnic dělí a statku dobré paměti p. D. Adama Lehph paní )ue/il/J, sestl'e mé, cvicí a kdyz by jí pán Buoh
nara - stlTzen - v stl'edu pl'cd památkou B07.ího Těla
léta 8c LXXXV.
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kolácl, { omu
" 'I I '
od Pikharta a o Jlllem
ného,
., kterak
,
' by
a on
ten l~llpl
Jest ven{mtllll
a, é llrochl
, J'inému z mesta
o lllcemz
"
toho kminu , ale kupce
I I d nevle
" , 'e , I. rozvazovallle
,
bez 'o I e " a v
, ad]m
ud ,Jest· k tomu d a'I e vyslysevše , svcI
nezna a111Z Vl, o c-"
" " . vedená ty zalobl' 1 OCdomic s obú stral1t~ lll~ZI ~1II:~ I~I~I'eslyše;'še a to všeell1lo
orl' i také svědonlle ta {,Ol' " pl I
, ' , "dch i nalezli sú
; dobní vázností
Jan Pikhart
l
ortelem sv1. ,n a vypove n~' I~li~y v pokoji nechali. Ale
J
a Prokop JIZ psané};.?, a I t'e by on Klika súkupa neb
jakož jemu toho ventl nce I
'st ten kmin prodal,
kupce ne"ěděl :leb nezlla~J' con~u d~e toho nevěřenie nekdyž práva a sud?,vé PU?J t~ ~I )U , } 'a biti. Act. fcr. III.
zbavěli jeho, má J1In pral' ,e e PIU',
Ambrosii.
.. 1444

Číslo 24 a.
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rozvr~l~~/ád~n~ l~'~~;ep,~ni
t'

die b. Anthonii.
7 '
2119 f E. 9. Ve
"
7 14' 2 27 března. RUllOp. c,
. "o,
"
Klika v 'znávám ticmto hslem ,~c
jméno bozle ametl. l\ Jan" I
) ocen jsem a r,eduzJv
že nekoli z dopu~těnie bozle 10 llem
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1. ProtI
na .. těle DC najpr"é a pl:edc všeIlli včcmi činím a ustanoVUJI slovutného pana Jana z Koldína I)ruvého a 1110C él
. "I<a I( atenny
" ,
'
n 10
pOl
' 'ucm
I"
, a Neth)' ' dccr m)fcl I a pocII e to I10
I vs,; 10 JlIlého zbozie a statku mého tak ab' tf'
, ) ) z pan
J an !lm e d po me' smrtI. cI"cll mé J'iž psané
a zvla'~te' Nl"tl
lb'
.. I .
,
'
'"
e IU
~ 80 e vezma. JIC l, ]akoz \~la ně slušie, poctivě choval a
, ~~atek. .m,u0J \ a I~O Ulne zllostaljt všccken sě 1110cně
uV,a,al, ~~J j"koz IlnJlépe uměti bude, opatroval až do let
Netl;y, JIZ pravc~lé dcery mé, rozumu došlých. Neboť 'ie
same
duom " muoj v os, adě sv " ,Mikula'~slcé
I eZlCl
" , a oS t o Icop
J
v
.~
vena, které z po nebozce Anně sesti'c lne' ,I· t .
B
š' \' d l '
"
dS nle, v
0, tme k
s canu
' k eren JIný
..
' zapsaný mám ' a I)odle lollo'I vsec
s ate muoJ:- b:z výmienky a pozuostavenie otkazu'i a
po mé
PaklI' bl' I e t 'IOzumnyc
J, II
'd" smrl! otdavám mocně . ,
ne,IoJ\uc
tehd)'
i tal SVl.CIlupsan é mu
"umrela,
"
\ tomu chci , C
porucmku memu poníciem, ab)' polovici toho statku š I
'ť t" N' I
v. e 10
p~ snu I ez! let ~y, dcery mé, zuostalého, na oděv chudych
"
\. a almuzny
,
,1 na v jiné skutk)' milos 1'd'
ne ye Jrneno
b oZle za mu a mych I)redších duše kde' I
'Ié
"
, z a CHmZ' "
se Jemu
IlnJ pe a naJpodobnejie zdáti bude rozdělil a 1'0' I I
druhú polovici téhož statku sobě ~'7al a k "
~ď ~, a
I't' b d b '
•
amz se Jcmu
zc a I, íu e o rálll za sVlí I)ráci ' )
Coz a
se' I IC, Ja
. I(Z' t'ell1Uz,
porucn ku mému v Katel-ině druhé dcel'.l· ln,
é ta l
( 'JH I(li'
n:~e, ,lest I~neval~., a mn~ sobě nezachovala, zdáti bude
uClmU, toť Jel:lu JIZ poníciem mocně. Potom oznamuji že
za duom muoJ, za sv. Michalem u SIUIICI' I t _'"
'
XXXI I
."
(elyz Jsem za
" ',"
cop gr. prod.a)" Jest mi X kop. zavd,íno. _ Dalum
fcl. II. posl AnnucclaclOnem h. Marie,
~', 1454, 9., záH. Rllkop. č. 2141 f. 299. Jakož
nebozlIlc Jan Hrdmu od 1'1'1 alk)' boZic na I"· 'b ,I '
kš ft
I I "
UZl J Jest
. a e~n a pos ~,mm' porucenstvím od nebozce Jana Klik
mocnyll1 porucníkcll1 Niel)' a Katcl'I'll)' SI' 'otl '
d Y
'I ' J '
"
I
<ov a cer
te lOZ
ana KlIky,
všeho statku J'cl 10 _ uClneny
\. v ,
t
... ,a k tomu
\'
p~"om P? sll~rll JIZ poveděného Jana lIrdiny Nieta a Ka:
tCllna, SIrotcI svrchupsaní stojiece osobne" ' d
á
, I é . d lé
"
'
pIe e p, ny
\ pn la~, ta mapcc, seznali Slí, že jsú len vcškeren
statek JIm
' D uory vdovy
, - " odkázan)f ocI pame
po - JanovI Hrd1l10VI zuostalé - p1'ijaly _
t f
H. post Nalivit. b. Marie V . '
, c . er.
\'.

V

'

V

A

v . 9. 14~9,~. března. Rl/flOp. Č. 2141 f. 197. Stala
se, Jest smlu~'a prátc!s~á o manželstvo svaté mezí pannú
Nletu, , ciceru Jana receného Klibf
z j'edllé
'-:'
, a Ma tě'Jenl
I ecenyn~ Mašek, z strany druhé skrzc límluvce svatebni~
obapolne volené fl v)'dané takováto ve N' I "v·
dl'
. " , ' ,z
le a JIZ Jll1eno\'aná
a,a ,Jes~ - duom svuoJ leZlCl mezi domy Chlupáekov'm
a rec~nyll1 Stodola oboslranně i také vešken statek sv~o'
a pravo,.- s,vr,chupsanému Maškovi k jmění, držen;
kx' dobyti I k dedlckému poZívání I' tal
é I\: UClnelll
." "
"
(\:
s tlell1
vSI,em právem a zbožím, coz sě jemu líbiti bude kromě
Xtl k. gr" lderýchz sobě táz Níeta na tOlll statl
t "
k lá'
m pozuos a\ uJe 'I 'dlí a odkazání
komuž bJ' se""
"
v Jle l'b'l
I Io
anc b zd a o - a to Jesthze b)' SI)olll de't'I nemc"I'l. A protI.
t omu svrc IIUpsaný J'I'lašek dal J' cst a dá\'á tal é t t k
.
'
"
( S a e SVUO]
' v
- , "N lete 1svrchupsané k J' mění,
drZenl'
a I"ecI'Icn
v é mu POZI"
c
V~~Il!/ ta ~é 1by von,a . s tiem se vším statkem jeho mohla
UCII~I I, COz y. s: !lbIlo - , kromě Xti ko) r. kter fch'
sobe také vymlenuJc z toho statl
.b
19, I
), z
dl á '
,
m, a y on mo II dátI a
o , (',zatl -" ko~.uz bude chtíeti a to nebudeli s ní dětí
mlct ~~;ch by Jle P. Buoh c1ietětem neb dětmi naděliti
spo u 1:~CI, tehd~ le~1 vcšken statek s oblí stran snesen'
po snl! tJ kteréhozkoh z mch má na z'I'\'éIIO
t lél Y
I vť I
"
'
zuos a 10 a
~a _c ~ I; derez ,by ,spolu meli, phpadll1íti plným právcm
10\ lIemu meZI ne rozdělení bez zmatku. Act. sabb t
ante Letare.
ao

b

.10. 1464, 11. línora. Rl/kop. Č. 2105 J 203 L _
rencms. cl e GI ' cc R"
cgme ellllt domum inter "dOlllos Jau
0-

i:annis Chlul?aczek ct relictc Obrzislevsky erga Masskonem
arvum ct Nletam pro XX s. Act. sabbato post Scolastice .
balil. 1466?
. lIeo Bolboms
~~?m Pccll1an et
lam suam, pro

11. bi'ezna.

Tamtéž f. 237. Bartha de

et Martha emerunt domum erga Lam'enNicolaum, gcnerum eíus et Barbaram
XXX s. Act. fcr, III. ante Gregoríi.
'

. 12. 1469, 15. bl'czna. Talll.féž f. 276. ,Machna vídua
e,lllIt domul:' aI?ut Barthall1 pro XXXV s. Quam c uidem
f1acllll~n~ SI p.rms contingat víta excedere, quarn hohus~u~n, fihum cms, ex tunc dOlllus 111Clllorata in emn devolvi
'c et. Act. fer. lIlI. post Gregorii.
13. 1474, 31. červcnce. Rl/kop. Č. 2141 J 424
vVcnceslaus. Perniczek ct Martinus de domo Zelel~y de:
\osuerunt 111 I?leno c?nsilio, quia in preseneia eOl'Um
l\Iachna, J\Iath~1 sarlol'ls uxor, in mortali ínfirmitate decumbens lega:lt hereditarie predicto Matheo, marito suo,
~omum SUaJn 111 plateolla iuxta dOlllum Penetrabilem ínter
~mos Stodola dlCtam et \Venceslai faretratoris, conu:littens
pletacto Matheo, ut Gallo, fratri ipsius Machne det V s
et pro p,auperibus ut X s. gr. croget atque aď ecclesi~n;
s. Castuh candelabrul1l disponat. Act. in vig, Pclri.
14. 14~5, 11. ledna. RII/'op. Č. 2105 f. 350. Wen~eslaus, notanus cancellarie domínorull1, et Anna emerunt
c omum crga Matheum sartorcm pro XL s gr A t f _
.
.
c. el.

lIlI. post Epiph. cl.

I~. !~83, 12. dubl~a, Ruko}. Č. 94 1, 46. Facta
~st a~1!cablhs concordia inter \Venceslaum, notarium cancellauc,
et Annam, uxorem eius,ex
'
HI
ď
. lina
, et 1\,1 atl!lam
~ IC~ et Barbaram, uxorem eius, parte cx altera, peranucablles compositores raciolle debiti XXVI s, gr. m.
- Acl. sabbato post Reliquiarum.
lG. 1490! 8. května. Rl/flOp, Č. 2106 f 276. Johannes, natus Slglsmundi dOliatoris, et Magdalena emerunt
domum erga \Venceslaum, notaríum de canccllaria dominorum, pro XXV s, Act, die Stanislai.
. 17, 1492, 27. srpna. Rukop. Č. 2107 f. 20. Georgllls canulat?r et ~(athcrilla emerunt domum a Johanne
dc cancellana domll1orum, pro XXIX s. Act. dic s. Rufi:
,,18.

149,G, 25. línora.

Ta 111 též f. 113.

Barthossius

aUllcu~sor emlt d. penes v Slodole' partc ex utra uc er a
Gcorglllm canulatorem pro XXXIII/ s A t f .q \r
g

Mathei.

2

•

c. el.

. post

" ,"'. 1496. - R/lk,o~. Č. 2005 J p, 15. Bartoš z Hradlste zlatotepsc! meštenll1 Většieho M, PI'. lníl)il
I'
zahradu nad Spltálským.
, s o )e
19. 1523, 23. bi'ezlla, Rllkop č 2109 J 284 J""ll b
kalář Koui'imský a Anna koupili ,Iuo;n IeZlCI
,'" "
t·' Id aP' I ď"
pro lomu
I oc \O It~mu, mezI c10my BUljana šmajdél'c a Stodol'
obostranne od Bartoše z Hradiště za 30 k
'A tf:
II. antc Anuncciac. Marie.
. gl.
c. el.
,,20. 15~?, 25. kv~~na. Rllkop. Č. 2111 f. 23. Jakub
L\ I1c a Kalenna koupIlI duom ležící podl ,St I I
BUI'janovského někdy obostranně od JI' ," 'I eL' ,oc Ol y a
XXX 1
'
I,a ",plyng a za
,
c. gr. c, Act. sabbato fcríis Urbani.
I á 21. ~532, 8. i'íjna. Tamtéž f 32. ,Markéta Vojcov, koupIla duom podle Stodoly od Tal(ul)a L 'k
za XXXV I
'
VI a
, " " ,
{, gr. c. Act. fer. III. post Franciscum.
,,22. 1535, 3 listopadu. Tamléž f 115. Ambrož mč
secm~( a Lucie kúpili duom ležící mezi Stodohí a Václava
Chamckého od Markéty Vojkové za XXXII) / I
'
Act. fer. lIlI. post Omnes Sanctos.
"""
2 c. gr. c .
.'
23. 1537, 20. dubna. Tamtéž;: 170. Anna, manzclka Adama Holého , kúpila duom lez'l'c'
"I lneZl' I
(amenl

dOlltlt

Gltřeliové"ili,

receuim Stodola a domem BUI·janovic od Ambrože mě
seeníka n XXX k. gr. č. Act. ier. VL ante Georgium.
24. 1540, 20. červcnce. Tamtéž f 289. JiN Woltcn
a Kntcl'ina koupili duom ldíd mezi Stodolou a domcm
Ondreje Kuthnaura od Adama Holého za 60 k. gr, č.
Act. fcr. III. post Divis. ap osl. - R. 1541 byla Katei'ina
již vdovou,
..
1549. Michal Ulmon mecí!' a Katel'ina, manzelka
jcho [snad dl'íve Woltenová].
25. 1550, 9. ledna. RII/tOp. Č. 2111 f. 197. Katcl'ina
Kušovú a syn její Václav koupili duom ležící vedlc domu
l'cecného Stodola od J'vlichala Ulmana lllcčHe za LXVI k.
č. Act. fer. V. post Epiph. d.
26. 1567, 30. června. Rl/flOp. Č. 2118 f. 166. Katei'ina Kušová "mejdířka přiznala se, zc clům sVllj, v ktcrél1lž bydlím, i se vším příslušenstvím, s\'1'šk~ a nábytky,
tolikéž krám, kterýž držím s šmejdem V Zelezni ulici
u Jednorožcuov, mocně postupuji Vondřejovi Monchanovi,
zeti svému, však 'na takový způsob, al,y povinen byl
mnc oděvem i slravou nálditě opatrovati a po smrti mé
ahy Yoršilc, dcei'i mé, která u Vratislav i jest, 30 k. m.
, vydal. A tolikéz Janovi, Václavovi a Jii'íkovi, pozuostalirn
s)'nuom Francc Rola krajeího a vnukuom mým, P') '2 k.
lll., ncbo jSlí se P. Bohcm a mnou nikcla spravovali nechtěli. Pakli by Vondl-cj, zcf můj, prvc skrze smrt z toholo světa ndli já scšel, tehdy aby ten duom na mne
pl'ipadl. Acl. poslridie Petri et Pauli.
27. 1568, 2. zái'f. Ru/tOp. Č, 2118. f. 206 Jan MaIccck krajCí a Rcgina koupili du01u mezi domy Ondřeje
lllccíl'e a Stodolou i'cceným ocl Ondl ejc !\'[onycha a Marjany za 60 k. č. Ad. fer. V. postriclie Aegidii.
28. 1609, 1. duhna. Rl/kop. Č, 2233 f. 74, Ve
sti'edu po neděli Lactare stalo se porovnání námi JlvoJikulášcm Tcrcyanem a Michalcm vValterem, jakožto poručníky
od p. purkmislra a pánův 'nal-ízcných sirotkllolll po někdy
Janovi l\'lalcckovi, krejCfm, Jhllovi, Jindi'ichovi a Jakubovi,
Anně a Dorotě po něm zllstalim z strany jedné a p.
Vítcm Kalouscm, mčštěnínem Nov, M. Pl' .. Alžbětou, manzelkou jeho, malkú též sirotkuv nedetilýeh, Sb-H1IY druhé
a to takod: Co jcst rovným podílcm na každého pi'išlo,
totiž po 207 k. 10 gr. m., porazíc i lěch 20 k, m. dolll
z té summy 1263 k, m" klcrý Malečck Mikulášovi Tercyanovi jesl odkázal. Pi'ednč Alzběta, lllanzclka nyní p.
Víta Kalousa, matka jmcnovaných sirotkll\', SVltj díl na
téml. domě, který od porueníkův na Karlově koupila,
zccla porazila. Co sc dílllV Janovi, Jindl'ichovi a Jakubovi,
Anně a Dorotě a na nč tak pHšlé SUllltny pellěz, totiž
!J8i) k. 50 Rl'. m., mimo toho domu a sklepu v kotcích
kozcŘnickich vyměněného, ty povinni budou oni nlanžclé
Kalous též I\lanzclka jeho pojistili, kromě domu toho a
sklcpu, jenz tiz dům vedle Lukášc Tanccra a Slodoly
Idí, aby se jim jmenovaným dělem dochovati mohlo na
ten ZPlIsob, aby se jak dům, tak i sklep najímali a sirotklull na vychování pl'ibejl'alo s tim doložením, poně
l'ad2 týchz 580 k. 50 gr. 111. bcz ourokllV oni Illanzelé
uzívati budou, tchda ty všcchny sirotky pOl'inni jsou
k sob,; pl'ijati, je opatrovati, jak pl-cdně I, ucení lilcrnímu
do "kol dáti, stravou, jídlem a pitím, též šatky náležitě
do I'cjrostu jich spravovati, jim Hil'dy ciniti nedopouštěli
a Ileeinili, A pokuclž by pak P. Blth klcrémukoliv z nich
let dospělich dáti přijíti [nc ?]rácil, budou moci v podílu
svém bud dum neb sklep ujíti.
2\l, 1012, O. ccrl'cncc. Ta III též ;: 99. V pálek dcn
památky svatich tl),stra Jana z Husincc a mistra Jcron)'ma,
lllllcedlníků" boZích, stalo se poronu'Í.ní - jukaz z sirotkll\r
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[Jana Malečka] Anna, Jakuba Slováka, měštěnína Stal'. M.
Pr., manželka, k letlull svým i ke vdání jcst přišla a vedle
vejminky v smlouvě Jakub Slovák vedle společného s ní
statkuv zadllní ujal jest dlun vedle Lukáše l'ancerá a Stodoly za 300 k. m.
30. 1613, 5. ecrl'na. Rl/Ilo}. č. 2114 J 112. Jan
Ocsterreicher z Lebenthalu, cis, služebník a Katel'ina koupili dům v osadě sv. Mikuláše ležící mezi domem svým,
jenž v ·Stodole slove, a Lukáše Tancera obostranně od
Jakuba Slováka a Anny za 185 k. gr. e., jakž jest on
Jakub s Annou lýž dlull vedle smlouvy a podílův statku
mezi sirotky někdy Jana Maleeka krejčího na ní Annu
týž dlILlI v podflu pl'išcl, sám měl. Act. fer. 4, post Trinitatis.

Číslo 24 b.

1. 1402, 20. ecrvna. Rl/flOp. č. 996 f. 59. Erhardus
Slcubil publicavit domum cl census annuos ae perpetuos
infrascriplos, qui sibi pcr veram dil'isioncm inter ipsum
et orphanos olim Francisci Steubil, fratris sui, de conscnsu,
scitu et voluntate dominorum consulum pro temporc
existellcium factam pro porcionc sua hereditaria legittime
cesserunt. Que dotnus sita cst mter institas in acie ex
opposito domus Petri de Bruxs inter domos Leonis institoris ex una et \Venceslai Crlik parte ex altera et fuit
olim Albcrli Rudlini. Item decem s, gr. census perpetui
super domo Andrec Kraisa si ta pcncs monasterium s'. J acobi penes curiam marchionulll Jlvlisnensi"m et fuit olim
Jaxonis Polkonis; it. super domo olim Segcl\wercz pistoris
sita pcnes Cllriam tentoriorum pannorum in acie ex opposito orlus 'monialiulll s. Francisci, 'luam Ill111C tenet Thomas dolcator. IV, sg. gr. census; il. super maccello carnium Henzlini carnificis, generi Nigri Pesslini, sito in
ordine a latere octavum Salmallni, duas s. gr.; item super
domo Peche frcnificis altera Jimidia s. gr. sita penes
ecclcs:am s. Lconardi; it. super domo Frenczlini cm'nifici, sila pencs s. Benedictum inter dOlnos Clarc Fle,llin
cx una et Hainczlini carnitlcis parte ex altera duas s. gr.;
itcm super stuba balneari dicta in gradu si ta propc hospitale in tleie una s. quatuor gro'5si; HelU super dotuo
Alberti Frawenlrost sartoris sita circa maccella carnium
in acie ex opposito domus olim Wenccslai Schralll penes
domum Dore Nigre unam s.; item super domo \Venceslai
Ulc Tischcl' sita prope monasteriu'll s. Anne in acie duas
s. gr.; item super brascatorio olim Smyenoha sito pene,
curiam plebani eccle,ic s. Valcntini una 's. gr.; it. super
duabus institis olim Clausoni, Maisner, I11mc Alberti horelogistc, quatuor s. gr. ct viginti octo grossi; it. super
duabus institis Jcssconis 1Ifezirzicz situutis ante curiam SllIerhoff altera dimidia s, gr. et duodecim grossi, it. super
domo olim Hanconis, fratris Drzconis, sita prope monaslerium s. Crucis Mai. Civ. Prag., quam nunc rcctor scole
eiusdclll monasterii tcnct, altera dimidia s. gr., il. S1!-per
maceello cnrniulll Tnsslini carnilicis media sexag. gr. et
supcr balnco circa s. Clemcntelll in Porziecz octo
s. gr. ol11ni co il1re, sicut eandelu donlulll cl census predictos olim Wernhcrus, pater ipsius Erhardi habuit. Act. fer. lIT. ante Johannis B_
2. 1403, 23. ledna. Rllkop. č. 996 f. 73'. Katherina, 'luondam Fridlini Payl'l'ewter rclictu, cmit pro se ct
pneris snis duas s, gr. pensus erga Ulricum notarium
17
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V
prctorii prag. super yinea Bertoldi de Mulhauscn - . Act.
fer. HI. ante COnyerfi. s. Pauli.
3. 1403, 28. cCl'l'na. RI/lwp. č. 997 f. 25. Pctru5
Smclczer duetus est ad dOlllum Erhardi Steubil, quc olim
fuit Alberli Dietlini, que domus si ta est inter institas in
acie ex opposito fontis s. Nicolai, ct super dOlllUIll Andrce
Kreissa pro X s. census et super domum Frenczlini carnilicis pro H s. c. et super domu ol Thomas pinter, que
fuit olim Scngeuercz pro lU! s. census cl super domum
magistri Jacobi ad s. Cruccm pro I'/~ s. census ct supcr
braxatorium Hanussii de Benessaw pro I s. census et super
balnculll in gradu sub hospitali pro I s. census cl VIlI
gr. et super dOll1um Swachonis braseatoris relro s. Phi!.
et J acob. pro II s. ccnsus ct super domum Pechc f, en;licis pro 11 s. ccnsus ct super duas institas Alberti orlogisle pro lIlI s. gr. c. ct XXUll gr. ct super dOlllUlll
Jessconis de Mezerzíeez in Smerhoff pro 111 s. et XII gr.
circa Henslinum eal'1lilicem, Nigri Pesslini generum, II s.
~r. census et super domulll Alberti Frauntrost sartoris
ex opposilo l\Iarci ad cancros pro I s. gr. census et super
llIaccello Nic1ini, quod elllit crga Tucznik, pro 11/ 2 s.
ccnsus. Act. fer. V. post Johan. (Zápis přetržen.)

* 1404.
Rukop. č. 996 f. 10. Sylllon de
Pilzna, Angelus apotecarius cl Jacobus vVisenter, testaIllenlarii Frid1ini Payreweter.

r

;" 1405, 16. hětna. Rl/llOp. Č. 2101
45. KRlherina re1icla olim Frid1ini Payerrewler emil-I s. gr. pr.
census erga Pertoldulll de J'vlulhausen pro X s. super
viuea ipsius Perloldi na bruscze.
Act. sabbat" ante
Cantale.
;;f
1405, 22. hětna. Rl/kop. Č. 2101 ť. 49'. Katherina, relicta Fridlini Paycrrewtcr, emit 1. s. gr. census
erga Pertoldum dc l\lulhauscn super duea ipsius Perto1di
pro X s. na brusczc. Act. fcr. V. allle Urbani.

4. 1415, 8. ledna. RI/koi'. č. 2102f . 57. Katherina, relicta Fridlilli Paycrrewter, resignavit Lucie, Ludvici apothecarii conthorali, lilie suc, XX s. c. videlieet
X s. super domo Stephani de Glacz, in qua inhabitat, il.
super domo olím ErharJi Stewbel VUI s., it. super domo
Petri Frankenstein ad sportas I s. el I s. super domo
Wilhe1mi Roman suloris. Act. fer. III. post. Epiph.
Hannus de Kotbus aurifaber interdixil racione XXX s. gr.
debiti.
~:} 1418, 8. ledna. Rukop. Č, 2)02 j. 168. Ludwicus apothcearius emit VI s. gr. c. crga I-Ianussconem,
lilium olim Fridlini Payerrewter, pro XLII s. super domo
olilll vVellccslai ad brunczwik. Aet. sabbato post Epiph.
~i~ 1418, ]8. listopadu. Rl/kop. č. 992 ľ. 28. Erhardus Kulner illslÍlor fassus est se teneri Ňicolao Kraft
XL s. - . Act. in vig. s. Martini.
. 5. 1429, 1. b1'ezna. Rl/kop. č. 2099 f 274. Kalherina, nala J ohanconis Kbelsky, olim vero rclicta Ludvici apothecarii, - resignat Olnne ius SUulU ad dotalícium pre.dieti Ludwici, !\larilí sui, pel' eum proscriplurn
- in cellsibus, domibus - ncc non et ius SUUIll hcrcditarium, quod habtl'e dinoscitur ad bona Petrovic sum iure
patronatus post pl'edictum Johancollem, gellitorem
SlIum, Johanni a steUis, Ill111C marito suo. Act. fer. IU.
post Oculi.
6. 1437, 29. srpna. Rl/kop. č. 90 ľ. 8. Johanncs
sar tOl' et Katherina e. O. in acie ex opposito fonti, circa
s. Nieolaum et pcnes důmllm Johannis Klika, crga Margaretham, rclictam Machonis ino1endinatoris, pro 30 s. Aet.
rlie Decoll. S. Joh.

uličce

proti sv. Milmldši.

1. Tl uličce proti sv. Mi1wldši.

131

Clthl/ovéllll/.

7. 1443, 24. dubna. Rl/llOp. č. 90 f. 83. Katherina,
na ta Eufemie, olim relicte Adc dc ungelto, Oll1ne ius
SUUlll hercditariUlll, quod habere dinoscitur ad domos genitol'um suorum et ad domos Erhardi Kulner et conthoralis ipsius ac eciam ad omnia debita per quascunqlle pel'sonas ipsis obligata secunclull1 obligaciollem lilterarulll,
proscripeionull1 cl alio quovislllodo et llotantcr ad de!Jilulll
bone mcmoric \Yenceslai, regis Bohemie, et magistri Pctri
Skala, libere et voluntarie dedíl et rcsignavit Als-OllÍ
Vonach, socero suo, ad habcndulll, tenendulll, exigendulll,
repetendulll, alienandulll, yelldendum, quittandum ac CIlJU
dieto totali iul'c faciendulll tamqlla," ipsa sola sccuudum
quod congruencius sibi yiSUlll fuerit expedire, OmllCIl1
accionem in ipSlllll prcsentibus transfundendo. Insuper
prcfalus Alsso promisit si et ill quantum ipSUlll ex predictis boni, scu obligatis eonligerit aliquid repetcre prefate Katherine spondel fideliter facerc sinc olllni dolo.
El si non repetitis huiuSlllOdi bonis ct debilis prius ab
hac luee decedcret, qualll pretaeta Katherina, cx tunc jlretaclulll tolalc ius rcsignalorillm vicel'ersa ad ipsam dcyolvere pleno iurc impugnacione amicorull1 dicti Alssouis et
quorullwis aliorulll homillulll penitus cessantc. Ceterum
conrcssa e~t Katherina HlllCllOminata, qnod ad bOlla in
Podwinie eidem nuUUlll ius com petit nec ad alia boua
dClllptis domibus et debitis predictis, scd quod dil'isa a
Marlha, sorOl'e sua, cxistil et totaliter oplllia evascrunt.
Act. fcr. IlII. post Penth.
'" 1466.
RlIllUp. č. 2105 f. 250 '. Joh. Chlupaczek resignavil oll1nia bona sua - Johanne, filie
suc, \Venceslao, filio Abraham braseatoris, genero suo.
8. 1467, 12. b'·ezna. Rl/kop. č. 2105f 254. \Venc.
\Vlasak farctralor et Zuzanu a e. d. pellcs d. Barthe balnealoris aput Joh. Chlupaczck pro XC s. istis adiunetis, quod
IllClllůratus Johanllcs in camcra, in qua uuuc lnanct, ad
tempora sue viic manere dcbct et calore estuarii tempore
hiemis uti debet. Item cum vinum de suis propriis vincis
villdellllliavcrit, in cadem domo aut in testudine, in qua
voluerit, ,epouere debet. Et propinare istud vinum in
palaeio inferiori aut in cstuario maiorc poterit, quoad
vixerit. Ac!. dic Grcgorii.
9. 1479, 26. Hjna. Rl/kop. č. 2106 f. 46. Gregorius
gladiator et Bcuigna e. domum acialem iutcr domos \Venceslai notadi caneellarie et Pctri P,cck circa \Venceslallm
farelratorcm et Susaunam pro XC S. pl'. Aet. fcl'. III.
~nlc Simonis ct Iude. - Bylo spojeno s domem prvním
Rehol·c mceíře c. 937 b (Stodola) v letech 1479-149().

<") Snad jeho týce se tento zápis: Nos magister civium, consules et scabini Mai. C. Pl'. nolum facimu,
tenore prcscllcium lllliversis, quod constitutus coram IlObis nostro pIcno in consilio circumspeclus Petrus aurif"bcr
Hrzicz, couillralus concivis nostcr, exhibuit nobis el ostendil cxtractum dc libro civilatis nostre, qui sequitur de
verbo ad vcrbum in hec verba: Domina Swata dicta Chlupaczkoya, civis de Verona, cxistens tull'ix et gubernatrix
Jankonis, privigni sui,·.uati Johannis Chlupaczek, disposuit
et ol'llinavit - circumspcclum Petrum aurifabrum Hrzicl,
loco sui yerum el legittimum possessorem prcfati Janlwnis,
privigni slli, ucc non omnium bonorum. - 1436. Rllko}>.
č. 2099 f. 198a.
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1438,7. tínora.RlIlwp. č. 90f 13. ač. 2102f.411.
Gregorius, nunccius dominorum, ct Margareta e. domum
erga Pelrum vVodniansky pro 6 S. Act. fer. VI. posl
Dorolhce.
2. 1445, 24. dubna. Tamtéž j. 115 a Č. 2102 f. 449.
Thomas canulator et Ludmila e. d. erga Margaretam, reliclam Gregorii, nuncii dominorllm, pro 5 S. 20 gr. Act.
sabbato ante Georgii.
. 3. 1449, ll. tínola. Tamtéž f 172 a 2103 f. 21.
Joh. Strupin e. erga Thomum canulatorem pro 5 S. 20 gr.
Act. fcr. III. Scolaslice.
4. 1449, 15. února. Tamtéž f. 172. Paulus de Zacz,
notarius pretorii, et Marta e. erga Joh. Strupin pro 5 S.
20 gr. Sabb. post Valentini.
.
5. 1451,16. listopadu. Tallltéž 90 f. 209. Martmus de
Polna herologista cl Johanka e. erga Paulum de Zacz pro
7 S. 20 gr. Act. fer. III. post Briccii.
G. 1455, 9. dubna. Rl/IlO!!. č. 2105 j. 36. Mathias
Ssisska a Kaczka e. erga Martinum de Polna pro 13 S.
Act. fcr. lIl. post Cond. Pasche;
.
.
7. 1459, 14. zMí. Tal/di;; f.l08. Andreas dletanus
ct Katherina e. domum inter domos Masskonis frenificis et
Johannnis Chlupaczek erg a Mathiam Ssisska pro 16 s.
Act. fer. II. post. Nativ. Marie.
8. 1461, 14. tínora. Ta III též j. 143. Nicolaus Tr'thac.
magister cercvisie et Anna e. domum inter do~os )0hannis Chlupaczek et Vitconis erga Andl'eam dletanum
pro lG s. Act. die Valentini.
..
9. 1462, 7. Njna Tallltéž (.175. Ludmila, reltcta Johannis barbirasoris e. dOll1unculam sitam post pandas inter
domos J ohannis Chlupaczek et Benessii sartoris erga Andream pincernam pro 14 S. 11 gr. Act. fer. V. post
Francisci.
10. 1463, 12. zádo Ta/lltéž f H!3. Joh. Rozum et
Regina e. d. erga Annam (l), relictam Johannis h~rbit:a
soris, pro 14 s. 20 gr. Act. fer. II~. ante Exa:t. S. Cr.u?ls.
11. 1465, 24. ledna. Tamlé;: f. 218. J,rek laplC1da
et Katherinu e. d. erga Joh. Rozum pro 14 s. 10 gr.
Acl. die Thimolhei.
12. 1471, 20. listopadu. Ruko). č. 2105 f 311.
Broz pincernu et Dorothea cmerunt domum post pretorium inter domos Petri Picek ct vVenceslai tularz
apud Gcorgium lapicidam pro 10 S. Act. fer. lIlI. post
Elizabeth.
13. 1475, 8. června. Tallltéž f. 354. Petrus campanator S. Nicolai et Katherina cmerunt domul1l apud BrosiUJU pincernam pro 10 s. boem. Act. fer. V. ante Primi.
14. 1478, 6. červcnce. RullOp. č. 2106 f. 16. Katherilla de Obieclovicz emit pro se, Atm malre et Margareta, sorore .sua, erga Petrum campallatorem pro 2'/2 S.
Aet. fer. II. in oclaya Petri et Pauli.
15. 1479, 3. bl'ezna. Taillté!; f. 45. Petr Obrzansky
cle Bystl'zícz e. erga Katherinum de O. pro 12 1/ 2 s. Act.
fcr. lIlI. post Mathei.
16. 1481, Ul. listopadu. Ta lil též f. 94. Thomas
vitrator e. d. acl nigrum ursulum erga Pelrum de Budiejevicz ab aglleUo pro 13 S. Act. fcr. II. post Mar~illi.
17. 1482, 26. srpna. Ta lil té!: f. 114. Henncus
yilrator et I 'orothea e. d. ad nigrum ursulurn erg a Thomam vitratorem pro 14 s. Act. ·fel:-~ II. post Barth?leme!.
18. 1486, 1. srpna. Ta/lllez I. 184. Henncus Vltrator resig. d. Thome vitratori. Act. die Petri ad vincula.

1.

19. 1486, 1. srpna. Talllléž J. 184. Svatossius cirothecarius et Margaretha e.' d. erga Thomam vitratorem
pro 12 1/ 2 s. Eodem die.
20. 1490, 2. ledna. Tallltéž. Idem non valens solvere domum resigllavit Thome vitratori. Act. sabbato post
Circumcis.
21. 1490. 2. ledna. Tamtéž f. 269. Filip vitrator
et Katherilla e. d. erga Thomam vitratorem pro 10 ' / 2 S.
Act. sabbato post Novul11 al1num.
22. 1492 7. března. Ruko}>. č. 2107 f. 7. Vietorinus instilor eťKatherina domum, in qua sunt ursi depicti,
penes domum Severini institoris el domum V Stodole .c.
erga Philippum vitratorem pro 15 s. Act. fer. lIlI. lil
capile Ieiunii.
23. 1512, 13. ledna. Rl/kop. č. 2108 J. 93. Vieto·
rinus institor resignavit in '25 s. ·gr. Bohuslao Strzibrny.
Act. fcr. lIlI. anlc Salus populi.
'" 1532.
Rukop. Č. 2134 f. 114. Jakož jest
pl isonzen statek. po nebo Bohuslavovi StHbrném sirotkuom
něl~dy Martina S~lon:úna, Jiřf~ovi, Pav~ovi, A~cžce. ~,Do
rote Rezkoyé, Lidmile, Anne a MarIe, dcelUll1 JCJtm a
Zygmundovi, synu jejímu, i stala se jes; me.zi .nimi smltíva,
že sirotci jmenovaní s,í duom u Loupuy uJah a ten prodali a zall hned hotových I'/ 2 C k. gr. č. přijali a druhý
duOlu »u ptáka stHbrn6ho« ten stÍ pustili Dorotě Rezkoyé
s dětmi jejími v Il'hC k. gr. č.
24. 1532, 14. května. Rl/llOp. Č. 2111 f. 22. Pavel
soukenník a Dorota Iwupili duům le~fcf mezi Stodolou a
Sevcrinem obostranně od sirotkuov SalanHínových, Jil'íka,
Pavla, Anežky a od Doroty Rezkové, Zy~mullda, Anny,
Marly n Lidmily, dětí jcjich, za 9 k. gr. c. Act. fer. III.
ante Sophie.
25. 1535, 16. srpna. Tallllé,i f. 110. Jan, šenkýř
Hrubýho, a Dorota koupili duom leZící mezi domy ,Pavla
Seyerina z Kápí Hory a Stodolou od Pavla so".kenlllka za
1 0 1/ 2 k. č. Act. fer. II. post Assumpc. b. Mane ~.
26. 1537.
Tamtéž j. 169. Martin ze Zdáru a
Marketa koupili duom ležící mezi Stodolou a dO~1em pana
Pavla Severina z Kápí Hory od Jana Bílého šenkére za
14 1/ 2 k. č.
27. 1548, 1. Hjna. RullOp, č. 2117 f. 150. Markéta
železnice koupila sobě a Lidmile, dceři své, duom ležící
za kodci mezi domy p.,Pavla Severin a a ,Stodolou obostranně od Martina ze Zdáru za 47 1/ 2 k. c. Act. fcr. II.
post Michaelem.
28. 1578, 24. listopadu. Rl/kop. č. 2/12 f. 41.
Václav Větvička a Dorota koupili duom za Smerhovem
mezi domy Jakuba Šindle a Stodola řečeným od Markéty
železnice za 57 1/ 2 k. č. Act. fer. ll. priclie Katharine.
29. 1579, 16. ledna. Rl/koj>. Č. 2112 j. 44. Markéta
železnice vdova oznámila, že yšelij aký statek, tolikéž všecky
peníze gruntovní, což jich ,I;a dom~ Václavoyi V~tvi.čkovi
od Markéty prodaném nálezl, dala ]Cst I\'Iatou~~vl Clblll~
l'ovi n Anně, manžclce jeho. Act. fer. VI. pndle Anlonll.
30. 1586, 20. února. Rl/kop. č. 2112 f. 227. Valentin Jozef noží(a Kateřina koupili duon~ I:~ezi domy
Stodola řečený a Sindlovim od Václaya Vetneky a Doroty za 56 1/ 2 k. Act. fer. V. post Valentini.
31. 1620, 29. května. Rl/koj>. č. 2114 f. 268. Daniel Snědej, jinak Donner, a Judyt koupili dum - od
Justyny a Rebeky, dcer Yla5t~ích p? Valen línovi Jo}efoYi,
pozi'tstalých sester Judyt, manzelky Jcho, za 65 k. C. Act.
postridie Ascens d.
17*
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Číslo 24 d.

a kabátcc k rovnému mezi ně rozdiclu. Item Václavovi a
Fer, m.
Zikmundovi opásánie st"icbrcm okované i s kordcm, také
post Reminiscere Andreas frenifcx suscepit in instrucciona rovný mcú ně rozdiel. Alc le po rozdielu jiz vypsancm artificii sui Lllcam, orphanum \~renceslai dicli Treple
ném ještě pcněz těch sirotcích XI k. gr. zuoslává a zb);vá,
carpenlarii, cum 11. s. lali eondicione subintellecta, quod
ty páni purgmistr a konšelé k své moci Slí p07.uostavili
dictus Andreas dictulll Lucam debet propriis in cxpensis
a Pozuoslavují, kamzkoli je obrátie, 10 jest k malce-Ii
foyere usque ad tres annos a die quo supra ipsulll fideJisirotl,óv cili k habce aneb mezi sirotky, aby sě o ty
tel' instruendo et post dietos annos idem Andreas prestalo tak, jakz páni rozkáZí. Také páni Jirka, babka
dieto Luee predictas II. s. tenebitur restituerc integraliter
sirotkóv prvc jmenovaných, poctla jest, že vydala za dluh
et assignare, eunrlem Lucam pro ultcriore non infestando
i za jiné věci rOzkázáním Ondráškol'ým, otce jich, XIII
pro informaeione lmiusmodi artificii et pretexlu pac li per
kop, proti niezto sirotci také pol02ili, ze jest pi'ijímala
matrem. ipsius Luce cum dicto Andrea fa cti ,
k sobě a zdvihala puozitky z domuov a z krámuov, jcho
1. 1450, 16, bl'ema. Rl/kop. Č. 2099 f. 1066.
sě toho dobi'c dráhně dostává. O tom rozdielce svrchuKdyž Jan, Ondráškóv dobré paměti uzdal'uov syn, l'ečeni
psaní tak jSlí sě svolili, aby jedno minulo proli druhému.
Fiolka napomínal paní Jirku, babku SVlí, jakžto 1l10Clllí poPak jakoz u Jan ka peněz sirotcích jest puol pátý kopy
ručníci kšaftem otce svého učinělllí, z dielu nan pl'išlého gr., u Jirka sedláka III kopy a za paneieř III k., svolenie
V stalku po témž otci jcho panic Jirce svrchu psané svě
rozdielcí všech takové jest, aby Ješek Noskovie uzda,'
l'eném a poruceném mimo jiné přátely, aby mu jej lak
vzal sobě z toho X k. gl'., kkréz otec sil'otkóý častojakž léta má dospělá vydala podle kšaftu, páni purgmistr . psaných Haftem a posledním svým poručcnstvím jemu
a konšelé Stal'. M. Pl'. slyševše mnohá tl'enie od obú
dáli jest rozkázal. I, lerýzto rozcliel tak, jakož již vypsáno
slran i také pl'útely mezi nimi vydanými někter);ch běhův
jcst, uciněný paní Jirka i sir"tci přijali jSlí za vděcné a ke vliebyvše zpraveni, kteříž smluvili jich nemohli, i'o plné rady
mu svolili dobrovolně. A za ty peniezc paní Jirkú od Novonalezli sú mezi timaž stranoma a ortclem svým vyřekli,
městskýcli a od Cháně přijalé jsú rukojmě Mikuláli uzdal',
aby láz paní Jirka dluhy napřed svrchupsaným Ondráškem
Ondřej Rod a Jan Hrdinka, také uzdal'i, všichni rulní spozavedené zaplatiec Jana i jiné sirotky po témž Ondrášlečl1lí a nerozdiellJlí pánom purgmistru a konlielóm k rUce
škovi zuostalé slatkem od něho svěřeným a pomčeným,
sirotkóv, slíbivšc plnili a zaplatili pode vším slatkem svým,
kterýž jest ten kolivěk byl a na čem by koli záležal
kterýz mají nebo mieti budlí, 1'0 'dielně, to jest polovici
aneb kterým by koli jménem mohl jmenován b);li, jakol,
od sv. Jil'ie nynic najprvé pNšlieho v plném roce poi'ad
kšafl jeho svědČí, rozdělila podle vuole jeho v témz kšaftu
čtlíc a oslatek v druhém roce polom opěl pořad sběhlém
vypsané na rovný diel. Pak o těch XXX kop gr., ktebez prodlcnic dálejšieho. Hrdinkovi pak a Rodovi jest
rýmiž Janovi častopsanému k oženění jest pomohla a jemu
lI-likuláš uzdař podporu slíbil jim tudieZ pl'edc pány, zc
jie nad jeho diel z svého slatku jest dala, jakoz pl'ede
mají bez své .škody vyvazeni z loho býli. Actum [cr. V.
proxima post Tihllrcii.
pány to hodným svědomím jesl provedl a ol<6zal, z těch
ahy téhož Jana paní Jirka viec neupomínala ani laké
3. 1401, J. dubna. Rllkop. č. 2105 j. 148. Vítek
jiným sirotkóm v jich diclech které ujmy shze to činila,
pannicida, natus obm Andrae frenificis, et Anna elllerunt
než aby ty šly z jejieho statku vlastnieho. Act. fer. Ir.
domulll post pandas siluatam in tel' domos Laurini ex una
post Letare.
cl Nicolai dieti Trubacz parle ex a!lcra erga Sigismundum,
2. 1451, 12. srpna. Rl/kop. Č. 2099 j. 1079,
fralrcm suum, pro L s, gr, Act. fer. HlI. aote l'enthccostes.
Pavel Cipser, Vaněk od dietek bUž moslu, konšelé pNsežní, Matěj Drdák a Jakub Sobek obecní, mocní roz4. 1462, 20, února. Rllkop. č. 2105 r. 161, Bedielce statku a zbozie sirotkóv po nebožci OndráčkOvi
nessius sartor et Elzka emerunt domum _ erga Vilkonem,
uzdah zuostalých, jmenovilě Janka Fiolky, Vítka, Mal'íka,
dictum Knieze, pro LIX s. Act. sabbalo anle Matllie.
Václava a Zigmunda z plné rady mezi lýmiž sirotky a
5. 1464, 10. ledna. Rl/llOl'. Č, 2105 j. 202. lIIupaní Jirktí, jich babklí i poručnící od téhož Ondráčka,
strissimi principes et domini. dominus Viclorinus, dominus
olce jich, ustanovcmí, vydaní, všichni společně a jednoHenricus et dominus Hinko, duces Minslcrberg-enses, comitcs
stajně s dobrovolnú také mocí i volí oblí stran týmž roz- Glacenses dominique de Kun,tat et dc Podiebrad, nec
dielcóm v té pl'i damí takovito jSlí rozdiel učinili mezi
non generoSllS dominus Boczko de Kunstat et dc Podienimi: Najprvé jakož paní Jirka, babka i poručníce sirotkóv
brad, fratres germani, cmerunl domum post pandas sitam
svrchupsaných, přiznala sč jest dobrovolně k tomu, že
in tel' domos Laurini ex una et Anne relicte partc ex
pl'ijala jest od Novoměstských peněz sirotčích bez ti'í XL
a!lera erga Benessium sarlorem pro LXXI' h s. gr. Act.
fer. JI. ante Anthonii.
kop gr, a od Sigmunda Chaně dvadceti kop gr., tak
vyřkli jSlí rozdielce již jmenovaní, zc z těch peněz ph6. ]465, 17, srpna. RlIllOp. Č. 2105 f 229. Scredali Slí Jankovi Fiolkovi za jellO oddiel a mieti má X k.
nissimus princeps et dominu s, dominus Georgius, rex Bagr. a k tomu sukni otcovu s liškami, k10k v pěti kopách
hemic ac marchio ,Moravie etc., dominus noster graciosus,
gr., almaru, stoly a jiné věci, kteréžto jest prve k sohě
attcnlis fidelibus et intentis serviciis Petri, dieti Picck,
pobral, a domek na hampyse, Item Vítkovi krám, ktcl'ýž
coci sui, quibus maiestati Sue indesinenter famulando comjest ktípen bez dVlí za XXX k. a k tomu z peněz svrchuplacuit, utque pel' hoc prompcior et habiliOl', senicndo
psaných má dvě kopě gr. mieti. Item MaNkovi druhý krám,
perseveret, quanto sc maiori graciarulll munere pel' maiekterýž jest ,kúpen za XXVI kop gr. a k tomu z peněz
sta tem suam senserit consolatllm, dc eerta ipsius scicncia
výš pravených má IlII k, vzieti. Item Václavovi XXX k,
auctoritatc regia Bohemic per strennuum militem domigr. peněz hotových, také z lěch peněz, o nichž se svrchu
num Samuelem de Hradek ct de \Valeczow, rclatorem
píše: Item Zigmundovi duom na hnsmarku ve XXX k. a
sUUln, ad Magnc Civ. Prag. consilium missulll dedit, do.
čepice otcova mu pl'idána. Item Vítkovi a MaNkovi tyto navit et tenore presencium dat et condonal graciose prevěci nadto sú phdúny: pečeť otcova slhebrná, dva prsteny, tacto Petro domum post panda, inter domos Laurini a
no bl jeden, XVI gr. č. starých, stl'iebrce se lZice, suknice
statera et Anne relicl e parte ex lltraque situatam. _ Act.
die Ruffi.
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J, V

uličce proti sv,

1I1illllldšI,

1, V uličce proti sv, Mikuldši,

škod nésti, ty peníze s těžkostí svou velikou jest objcdnal,
s kterimizto na hotově jcst, žádajc podle vlastního jeho
';; 9! 1539, 5, března, Rl/llOp, Č, 1128 f 341. V té
Pavla podání, aby k tomu pi'edcc byl a takové peníze od
pn mezi Pavlcm Severinem z Kopí Hory z jedné a Maruě"o pi'ijal i také kroniky jemu vydal. Proti tomu Pavel tinem Kuthenem, ingrossatorcm kněh měslskich, z stran)'
Scverin mluvil, ze tomu odpírá, aby jakou smlouvu s ním
druhé, kdd on Pavel jeho Martina vinil jest z toho, že
Martinem o ty kroniky učiniti aneb v jaké se podl'Olení
nenáležitt; do domu jeho přišedši a čeleď z domu jeho
~ávati jměl a to že pravda není, tuto o tom zprávu ciní : vystrojivši v pokoji, kdd on své věci chová, jest mu
Ze když jest ty kroniky od Martina k vytisknutí pl-ijal,
drancoval a věci nčkteré bez pl'ítomnosti jeho bral, jakožto
jiného jest mu nic nepi'iNkal ani se podl'olol'al, ueZ žc
špalíky, ktcréž jeho jsou, ježto ten a takovi sklítck mohl
jemu sám od sebe přátelstl'i uciniti chce a lépe neZ by
by za zlodějství poctěn biti, Právě i to, ŽC jcst něco vícc
se tomu nadál a té vuolc ze jcst vždycky byl, ale poně
mohlo se tu na ten čas 'ztra!iti, o čClnž on ještě vědOl110sti
vadž on ~'Iarlin na tom jest pi'estati a toho od uCho, což
jmíti ncmužc, V tom za opatl'cní žádaje, Proti tomu
jemn podáno bylo, pi'ijati nechtěl, ale v soudy se s ním
Martin mluvil, ze tomu odpírá, aby co jeho bráti jměl,
dal, ze již také jiné vuole není, nez což mu prál'O pl'inež bral jest špalíky své a to jest mohl dobi'c uciniti,
ncse, ze toho obvyknouti musf. Tím dokládaje, že nemoha
poněvadž jeho jSlí byly a on na ně jcst znamcniti náklad
již déle nezbednosti Martina a častého od pi,áteluov naučinil. A čeledi jcho ze jest nikam nevyšilwval, neb jest
bádání snésti tN cest jest mu podal, aby z nich sobě,
to i ph pl'ítomnosti jednoho tovaryše učinil. Zádaje, po,
kterúz by koli chtěl, oblíbil, ale on ze jest žádné užíti
něvadž b)' tím na své poctivosti velice byl dotčen, aby
nechtěl. Podav lm prál'ú takol'ého' svého podl'olení i také tím také byl opati'en, Na to od Pavla mluveno, že duom
jeho 1l'Iarlina na to odpovědí zádal ph tO'1] za opatřenÍ.
jeho každému odtvřín nenf, ani pokojové jeho, pro tož
Na to od lv1artina mluveno, žc on jsa postaven na 1'1'1'také tam jest bez opovědi vjíli neměl a ncmohl, ani také
nčjšÍm jemu podání peníze jest vyjcdnal a ty vyjednal' věci jeho bráli a I')'nášeti, Neb ty špalíky jemu od něho
i také skrz to ke škodě pl-išed teprllov ze jSlí jcmu tyto
dány byly, pokázal' na 10 svědomí, žádal za opati'ení.
cesty od Pavla podány, jezto on mimo pi'edešlé jelJO poZase od Martina mluveno, ŽC jest mu těch špalíkuov
dání toho jest již nikoli učiniti a jich slušně ulíti nemolJ!
nikcI"" neual a toho žc se svědomím nepokazuje, A také
a uemůže, tím dOkládaje, by pak i smlouvy žádné s uím
ze ncsa s děveckou svou ty špalíky ven s limz Pavlem se
s Pavlem Severinem ueměl, ze jest on knížku sVlí k němu
jest potkal, avšak že jest mu on Pavel tchdáž nic neřekl,
jakožto k i'cmeslníku pi'inesl, aby vytištěna byla, a za tu
než o jiné věci že jsou s sebou mluvili, Dav na to čísti
práci podle vlastního poeh'olcní že zaplatiti chcc, neb
svědomí, žádal za spravedlivé opatl'ení. Tu pan purgmistr
jinde k tomu laciněji pl'ijíti o XVI k, c, jest mohl. A té
a rada slyiiíce zalobu, odpor, svědomí a v' právo města
cesty že jcst mu on Payel podal, vedl jest některé svědky
tohoto nahled,e takto o tom nalézají a svim ortelem vya podle vyznání jich za opatl'ení spravcdlivé žádal. Zase
povídají: Poněvadž on Pavel S, z K. H. toho jest nepood Pavla mluveno,
on nikdyž žádné jest cest)' jemu
kázal, aby ty špalíky on Martin ingrossator jemll dal do
na rozmyšlcní nepodával a Martin že jest nic toho od
impressury, tak aby jich zase vzíti neměl a prve on
něho piijíti nechtěl; vedl jest též na to některá svědomí, Martin do d01ll1l a do té impressury jeho Pavla chodil a
tím dOkládajíc, že jest ho on k sbírání té kroniky pi'ion Pavcl v tom jemu aby pi'ekáZku činil, toho se jest
, vedl a k tomu jeho ponukl, ježto on toho by byl nikd)'ž před
z svědomí nenašlo, ani aby jcmu co jiného mimo ty své
sebe nevzal a to všecko, jakž jesti pak jsám k tomu se pi'išpalíky on Martin vzal, i z těch pNčin on Martin ingrosznával, že jest vc 4 nedělích sebral a hned b)' tak mnolJO v tom
satol' tou žalobou jemu Pavlovi povinen není a to také
času v)'dělati chtěl II on nic jiného v tom jesti neldedal, k ujmě poctil'osti jeho Martina ncní a biti ncmá nyní
ncž veliké škody jeho, když ještě ani nákladu na to ucii na casy budúcí a věčné, Actum die Mercurii post Transněného sobě jest nerozčetl. Pi'i tom ph všem za spra- ]"tionem s, 'Venc,
vedlivé opatl'ení žádajc, Tu pan purgmistr a rada sl)'šíce
';; 1545, 2, dllbna, RltllOp, Č, 2009 f, 88, Pal',", S,
žalobu, odpor, v svědomí i v města tohoto právo nahledše
z 1(, H, ol11ámil: Jakož jest někdy p. Václav Sova z Lia všeho toho pilně pováživše, takto o tom nalézají a v)'boslavě odkázal Haftcm III k, ol, platu ročního holého a
povídají: Poněvadž mezi Martinem a Pavlcm Sel'c~inem
dědičného pánuom osadním kostela Matky BoZí před
z Kápí Hory žádná se smlouva o impr)'mování Ceské
Tinem a to na těchto gruntfch a viniccch: it. na vinici,
kronik)' nestala a v tom ccst některich sobě podavše, jakž
ktcníž nyní drZí Mikuláš Konáč z Hodiškova, 1 k, m.,
svědkové ukazují, pl'isllípili k tomu a Pavel Severin Mar- it. na vinici Václava Zahrádky, lUížova syna z Podskalí,
tinovi Kuthenovi podal, co za práci i za papír od něho
I k, m" it. na vinici Lidmily Lukšové I k, m" tak jakž
jmíti chce, a on lIIartin obmysl)'v pcnízc Pavlol'i S, podle
tiž kšaft to v sobě drží a zavínl, podlc kteréhozto Haftu
podání jeho jemu je dáti chtěl, a on pověděl, ze z toho
znění jinctlovan); pan Pavcl S, téhož platu postoupil jest
sešlo, a té vyjminky aby ji učinil a sobě tu vejhradu v moci
- pánuom osadním kostela M, B, pi'cd Tajnem, na tento
zuostavil a čas jemu Martinovi uložil, toho nepokázal, než
zpuosob, že ten plat nikam jinam obracol'átl biti nemá
to se našlo, že jSlí sobě cest)' podali, že jeden druhého
nczli ua vosk na sl'čtlo k oltMi bratrskému v kaple Těla
škod)' nežádá, I jeden ani druhi v tom skody a ujmy aby
Božího - , Act. fer, V, ante Ambrosii,
nenesl, takto stran)' k sobě se zachovati mají: napi'ed
10, J 550, 20, listopadu, Rl/llOp, Č, 100 l 289,
Pavel S, m'l peníze od Martina Kuthena pi'ijlti a on Martin
Jakož jcst nesnáz a rozcpi'e vznikla mczi p, Sixtem z Ottersjemu jc má do tl'ctÍho dne pol'ad zběhlého zde na prál'ě
dorfu z jedné a Viktorinem Severinem z strany druhé,
vyČísti, neb mluvil, že s nimi na hotově jest. A on Pavel kdcž t);Ž p, Sixt jeho Viktorina do rady obeslal' vinil,
máje pl'ijíti a nad to Martin má mu CL těch kněh kronik
že, by
a
P,OClivosti
Pavlo\'i S, dáti a Pavel S, má mu ostatek Martinol'Í K.
mcl, tak jakz tal zaloba v raue ucmena to v sobe šírc
těch knih kron)'k propustiti a nemá na škodu jeho jich obsahuje a zavírá, K tomu od Viktorina S, mluveno, ze
zadržovati, ale též do tl'etího dne poi'ad zběhlého jemu
se v tom vysoce p, Boha dokládá, aby co toho o p,
je má vydati, Act. die Mercurii pOst Translationem s,
Sixtovi mluviti měl, že 'se ncpamatuje, však že ho má za
Wenc,
dobrého člověka, (Narovnáno,) K tomu t);Ž Viktorin
k němu 1" Sixtovi' tato slova promluvil: Pane Sixte mili,
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let rozumných nedošel ancb se neoženil; jestli by pak
let rOllllllných došel ancb se ozcllil a s malkou svou
rOZ0ll111)tch došel aneb se ozellil a s matkou svou v u.Uv uZívání a udržení lakového statku pozemského snésti a
vání a držení takového statku mestského snésti a srovnati
srovnati se neuměl aneb nemolJ!, tehdy Johanna, manželka
sc neuměl aneb nemohl, tchdy táž Johanna manželka má,
llHí, matka jeho, aby IllU tvrze Jil ny s dědinami, lukallli,
matka jeho, aby mu toho všcho statku mě,tského, jald
lesy, rybnícky i se vším k tomu pi-íslušcllstvím a plným
nahol'e dotceno, postlípila, tak aby on Václal' takového
panstvím postoupila tak, aby on V,;c1av takovéllO panství
statku V plné dědictví vešel a jeho jakozto statku svého
v plné dědictví vešel, jeho jakožto statku svéllO vlastního
vlastního a dědického užíval kromě domu u ZVOIlUOV l:ca dčdicl,ého ulíval, ona pak Johanna, manželka má aby
ceného lia rynku Idícího, :en aby ph též Johanně manpi'i vsi Zclcnci a I' ddení tý vsi se vším k tomu pUsluzelcc mé dědicky a plným právem zuostal, tak aby ona
šenslvím jako při stalku svém dědickém aby také zuostala
J OIlal11HI s týmž domem uciniti mohla jako s svým dasta s touž vsí to, co by se jí vidělo a zdálo, ucinila jakozto
ním bez p,:ckázky každého clověka, coz by se jí vidělo a
s statkeUl svým svobodným, však šetl-íc v tom vuole pozdálo; k tomu týž Václav, syn muoj, z toho všellO statku
slední ncboztíka pana V6c1ava Sovy z Liboslavě, otce
městského tak jemu od matky jeho posllípeného povinen
svého milého, aby týž statck ph dětech našich aneb
bude každého roku jí Johanně, matce své, vydávati po stu
někom z dětí našich po smrti její zuostati mohl; než kopách groHuov čcských do živnosti ncb smrti její. Také
jcstližc by Václav, syn muoj, kdy slatek ten jirenský, totižto
Johanna, manželka má, s Václavem synem naMm z toho
tvrz se vším k tomu pl'íslušenstvím prodati chtěl, tehdy
stall'lÍ budlí povinni za díl otcovský a dědický Dorotě
pl'edkem Johanny, manzelky mé, matky své, ancb Doroty
s panem Filipcm, zetčm mim, a Alzbětě s Jil'íkem, manželem
a A1Zběty dccr mých a sestl' sv);ch s manžcly jich lllá a
jejilil též zctěm mým dcerám našim toto vydati: Najprvé.
povinen bude pobíditi, a chtěl-Ii by kto z nich takový
Jakoz jsem Dorotu dceru fmí za pana Filipa vdávaje po
statek prodajcm v slušné sUlllmě ujíti, lIlám jim toho Ilad
ní CC kop gr. ces. jménem věna jmenoval a potomně
jiné lidi pNti, pak-li by se o prodaj mezi seblí snésti aneb
panu Filipovi tu a takovlí summu vyplnil, i z milosti a
urovnati nemohli aneb ze by žádná z nich toho hípiti
z lásky otcovské i také za to, ze jí Dorotě nebožtfk pan
k své ruce nechtčl neb nechtěla, tehdy teprv budc moci,
Václav Sova z Liboslavě Haftem svým byl st'O kop gr. a vcj,
komuž by se jemu líbilo II zdálo, jej prodati. A J. .Mstí
pravy za L kop groš, ces. odkázal, protož za tlÍž summu
pánu ov oul'edníkuov větších i menŠÍch dcsk zemských
ft aby Johanna 111anželka má s Václavem synem naším
s pilností za to zádám a pro,ím, kdyz by koli s kšaftem
summy od nebOZtíka pana Václava Sovy odkázané ani
tímto m);m ke dskám manzelka má aneo kdokoli jini
vcjpravy povinna nebyla dMi a vyplniti, pl'idáv,"Ul jí Dopl:išel aneb pl:išli a J. Mstí za to, aby jej s Iistcm mocrothě s pant ll! Filipem CCCC kop groš. čes. tímlo spuoným J. Msti královské do dcsk zelllsk);ch vloziti dáti rozsobem: jakOž jsem od Volavky koupil dva strychy vinice
kázati rácili, požádal aneb požádali, ze sc tak zachovati a
za L kop gr. ces" ly dva strychy v té summě jí Dorotě
!<šaft tento muoj s listem]. l\Isti královské mocnim do
a panu Filipovi v dědictví uvozuji a tak manzelka má J 0desk zemskich podle pohídku dobrého vloziti a zapsati
llall11a s Václavcm, synem naším, aby jim Dorotě a panu
dáti rácí. Tomu všcmu, což se svrcllU píšc, na potvrzení
Filipovi pl'idali ještě z téhož statku mého CCCL kop gr,
pecet lUlÍ vlastní jistým m);m vědomím dal jsem pl-ivěsiti
čes., každého roku po L kopách gr. čes. jim dávajíce a
k tomuto listu kšaftnÍmu a pohzení mému a pro lepší
platíce do summy jil jmenované a ona Dorota s panem
toho jistolu dožádal jsem se urozcných I'ladyk pana Juna
Filipem lo pl-ijnllíc aby sc na víc statku mého (mimo
z Nnsilí etc. a pana Jana Mikše z Hrobcice a na Pálci a
n6pady) nepotahovala, neb je tím odděluji a vybejválll.
pana Jindl'icha Prefáta z Vlkanova etc., 7e jSlÍ také peceti
Coz se pak A1Zběll', druhé dcery naší, dotýče, jakož jí za
sl'é dali jim beze škody na svědomí podle mne pl-ivčsiti
pana Jiříka vdávajc po ní CL kop gr. ces. jménem věna
k lénlllžto lislu kšaftllímu a pol:íl.cní mému, jenz jesl dán
jsem jmenol'aI, i jcstliže bych jim za zivnosti sl'é takového
léta od narození Syna Dozího tisícího pětistého padcsátého
věna nevyplnil, aby Johanna, manželka má, s Václavem, synem
tl:ctího v sobotu po slal'llOsti Narozcní Blahoslavené Panny
lll/m, to po mé smrti byli povinni dMi a vyplniti a nad
lvIarie. (Tento list mocni královský a na týz list mocni
to v);še mimo takové vl'no za její díl dědický i za to
tento ksaft ve dsky zemské vloženy a vepsány jSlí podle
odldzání, kteréž jí také kšaftem neboZtíka pana Václava
úízcní zcmského.)
Sovy svědcí, totizto CC kop gr. ces. a vcjpravy sto kop
l1J. 1553, 9, ZHn. RI/ko i' Č, 2142 ;: C. C. 7.
gr., čcs., aby jí vydali a vyplnili z statku mého puol páta
Vc jméuo svaté a nerozdílné Trojice amen. ]tí Pavel Sesta kop gr. ces. a ona Alžběta s Jil'íkem manželem Sl')'m,
verýn 1. Kapí Hory mčštěnín Starého Města Pražského
na žádnlÍ další sumrnu a spravedlnost ani také na odldzání
známo CiIlÍIn luinl tímto listem kšaftovuím, ze pOZIla"
jí A1Zbětě svědcící od nebožtíka pana děda svého (krom
II sebe nestálost včku našeho lidského - _ _ jsa ještě
nápaduov) nemají a nebudlÍ se motci potahovati, neb ji"
zdráv - o ,tatkll mém městském s povolením _ Johanny
takové odkázání v tuto summu jsem pojal a pojímám, a
manzelky mé Haf( činím - a tato je,t má vuolc těch puol pá ta sta kop. gr, ces. tolikéž aby jí Johanna
konečná: PI:cdkelll vinice dvě, I{áj velký a malý, dOlny manželka má s Václavem z statku mého po L kopách gr.
dva jeden u Zvonuov a druhý u Zlatého ncdvi;da, mlýn
Č. každého roku vyc1ál'ali až do vyplnění SuuHny té CCCCL
Ha vostrově nad Inostcln IczÍcÍ a tak všechen jin)' statek
kop gr. ces, Pakli by Alžběta, dcera má, s Jii:íkem, mallměstský movit); i nemoviti, ktcrýby bueT na penezích ho- zelem sv);m, chtěli duom ten u Zlatého nedvěda v Kunetov);ch a na jiných svrchcích ráležel _, to li kéž i dluhy
šOI'iculici vc CCCC kopách gr. čes. ujíti, t, hd)' Johanna
mé všecky a šaty chodící, nic hnecl ovšem ncvymicllujíc,
manzelka m,í s Václavem s)'nem naším povinni jim jcho
odkazuji a mocně dávám Johanně, manžclcc mé milé,
budou v té summě postlípiti. Dále také a ph tom pl'i
a Václavol·i, synu nlému, tak však a na tCll 1.puoso", aby
všcm dozádav se urozcných pana Bcnjamina z Vlkanova,
tlÍz Johanna manžclka n"í toho všeho statku městského
pana Sixta z Ottersdorfu, pana Filipa Redlwcstra z "'iI1ll0enlÍ otcovsklí porucnicí jsúci, jej ddcla, jeho bez
der~torfu a pana JiNka, oba dva zetě mé, Johanně, manumenšení užívala, clokudž by týz Václav, syn 11<í " , let
želce mé milé, a Václavovi, synu mému, pl:idal jsem k radě
rozolllnich nedo"el aneb sc neozenil. J cstli by pak let
a ku pomoci, věh~ Jim jakozlo SV)ífll mililll a zvláštn(m
phiteluom, jestli oy se táž Johanna s Václavem synem

J. ]I uličce proti sv. lVi/lIIldsi.
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J. V uličce prali sv. Millllldši.

I, V uličce irofi sv, Mikuldši.

~ej(, že je~t slCJ?ice na sv/ vcsclí kupoval tcn cinkanfer,
zc oyl potreo,neJ. Ona mu peníze dala, aoy sobě slcpicc
kO;I,!)]] na, svy vcselí; potom kdyz oylo po vcsclí, ona
n~~'lkala, z,e m~1 ty šaty po vesclí lIlasila zapialiti. Potom
pn~la panl, RCJna, tato nyněj!ií V Zclezné IIlici, k nf nebozce,"1 kdy z "tonala,
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Ieo pu gt.. I oU Ic,á'S 1" anccr kreJCí: Jakož jsem byl' JCII
povolá~1 slol',cm p. purgl~lislra, abych na Ha[t šel k rotšmíd~.v~ manzclcc, k:l)'z Js.me tam pl'išli s Mikulášcm síťal'cm
plmtala nás, 1~1 Jselll Jí oZI~álllil, ze jsmc vysláni 0,1 l:
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JSllle sII pryc, Johal~na Voslrol'ská: Dostala jsem se
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.z~e, ,?vy panr, cep~c koupiti, všecko všudy, v čen1
~hodltl ~l1ela, botYJ. rO~IŘky, na koWe plátna, na postele
c~ nálczelo, na dell, Jak na SV)', tak na toho siroU a
;'rcdne ho dal ,do ,školy, potom na malíi'slvÍ, dal od ně;;~
24 kop ~~ ,:yucelll a měl Oll včlŠÍ starost a věl ší bcdlivost;.. nezlt. Jcho,. "Iastní malka, ncbo olla zádné starosti
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.
'" a Olla, po vee c a, ze J~s.t 11lC neměl, ze na něj, musela šaty koupiti a
~clyby. melt dlouho spolu oejti, ze by byli museli oba
z,:brall.v A ,toho ~~,válila, ,žc jest lcnto dčlnej a všeehel~
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.Cl ....

~tllt~k z~ ~ nllll S~OJI a,. pO,veděla, když jest prvnější umřel
z~ Jcst I elkou. zalosll kazala sooě kOlwicí vína 'I ze jc ~
pl!~1 a on, ze j;st léZel jako pes a on prej IdcÍ cíol~ jakSo
pes,
umrcl dole. . v ])okoJ'i a< J'ú sobe' I(UZa
'. Ia Icllrc
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é ~. kuyz,;....
up CI a pllncst[ Iwnvlel vín,a sedě a J'scm J'c ll,
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.1' Jsem o neJ ve ou péei měla Polom kolikráte tOl '
SVCJ'll
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Hl S) nu vycl'a a, kterelllu jcst p, Matcs otCfmelll .'
e
Jest 'po svél1l otci nic nemá tl míti nebude 7c jest' I: c
lIcmel,
J'est •se U'-L'
"M J'cJ'" "'l"llc vozelll
' .ll
,
' \'1le(r pak
. \' neníeko ze
'.
lozp,ravc tl Ull, ze aby jí na ,"oei nechodil, ze mu lli~
neda,. co by mohlo za I,opu lIlí.'enskou stMi pro jeho neposlušnosl, neb mu neměla z čeho UCl' nI' tl' z'c
t .
. I
.
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10 lllC \ nczusla!o.
Ze b)' měla
' I II
.
'hHell
) all y Iue'I a lna:tze
sve '~ s~zovall, a~y mu ':. SI:ého lI .. ddcní dávali měl. On
koupIl I šecko, maslo, varem, SumlllOU všecl, potřeb x, t
vynesl, vysušil. zase sklídil, do postelc usllal sU:llI~;~y
všeck~ všudy. ~)ostiť jest se ho naškráoala sau:a jen )i! u
a . kd)'z kam o c1J,el , ješlě sob,; dala klíce fdlcšné dělat :
blál'ala mu pemze z truhel. On kolikrál s pUcem prosil,
l

~oy mu toho neděl.lla.

Tak ho sužo,,"la ze všech slran
~ak n:ohla; kdyby ou c!lUd:ítko nebyl tak dQbrcj hospod:íl:
{~~co Jesl, ~Y~l by ncmeli nic. - Markyla Stangová krc:Cilka: ~(cl~'/' Jést !;)'l p. Malesa pastorek ncmoccn na N~vém
tehcl)' J'sem
J'á J'eho 1111'(lalat (fl IlCIllO IIII
.. I Mesle
\ rU . multre,
v
v'
,~
.!,n~ c PO;"'I11I, ncz ze Jest UlIl muoho clobrého upl'ímuě
Cllltl, ,svemu !)as:orku, jfdlo i pilí mu pl'iuášcl a kdy), měl
od
. '.ncho bud rnllO . ucho vecer llo[lll"1 J'I'l[' , 1e Il (1y nll. 1'0IOUc;~, abych h~ ptlua byla, aby někde nevyběhl. On
nemuze ': toho, p~'ed Bohcm nikcly práv oejli, co jest Ull
mu (~obreh() LC,,~tl a prokú;al. Gabriel J)ornc;' špendllldr: Mates Gmler ke mč pl'išel na rynku a s pilností
mile pr~sll, abych s ním podlc jincjch osob k jeho pastorka
šel [Janovi Jindro,'skélllll] . J
. " mIstru
,~
e IQ I
pan '
11l1str
I"al ll, ze ho nechce I' donlu míti drile ze J'est s 'I ~
lu I
II I I' I ' .
, e Z) mu
~ ClU Ul ( a.. ~~ yz Jsme tam pl'išli, lehdy jsme s pach 0~~elll I1l~UI'I.lI a Jeho se na 10 plali. Tu on ke "šemu se
pnulal,
ze Jest
OZI1-'[111'1
l 'se
\. l
'pravda, J'ak J' cho llán
<
i l , at t
a<:y
p~'lz,n", kterak Jcst byl vc.len o I zlého ducha, že jest ho
lltdeko VCIl :)'v~dt a dal mll špi '-alej nu2, ahy se s ním
ubocll a on z~ Jest loho nechlěl ucinili., Tchdy ze jcst
mu potom zleJ ,du~h dal inkoust a p/ro, aby mu napsal
cedu~ku, a on ze Jest mu hned napsal jak jesl on hdal
My Jsm~. lu ccdulku laky I' rukou m'ěli od jeho mi~lJ:a:
O~" nál~' JI.ukazovl;1. Kdy), la cedulka napsána byla, pravi!
IISm, . ze Jest poc~l I.cohou~ kokrhati a tu ze hned zlej
~It\ch zlluzd ~ on ze Je~t snlll zase do clomu sl'/ho pána
. e, . I' nocI:. Iotom ,ho Jeho p. lIlislr nijakž dále v donlU
IIllll. nechtd" rok ucení IlIU daroval, jeli aoy ho z dOlllU
vzalt
a od ueení I)cníze ab"J lIlu dalI'
I clal'
.
,
•
~.
( 1 Jsme lllU Je
tdky a on pachole vyhnal, poslal jej do lil ll. Když něklerej
den doma byl, tu pl'išla ke mnč jeho malka a prosila
I~u~e. pro Boha, ,abych ho trcslal, aoy pl'eslal od zlého,
coz Jsem také u lilii, polmdz mi !ll )zné bylo, Bylo by tl'i
ar:,h):. o tom psáti, I kdyz polom byl doma pH otci a
ll~;~~en, z~mluv,l sobe dčvcc!tll. Tu opět matka ke nUH;
l)llSI~, opet m~le pro Boha prosila, abych mu domlUVil a
~ledel:, abych Je mohl rozvésti, coz jsem laké ihned ueini!.
l~,~hlctalc umc prostla, toltkrát JSCl1I jemu domlouval, aby
SI e ,l~latk): la!c II'-'~~rmuc .. val. Coz Oll pl'edc IllIlOU vldycky
poplIal, ze .ICSI JI nevzal a ze ji ncchee ze bude ša _
vat
'll
"
,
.• no
I sve ma ty, YOllťvadl olla ji Ulíti uL'chce, Potoru se
dal na Nové. :Iesto k matce té děveeky. Tu mne O) Xl
ol,~ dva prOSIli, otec i matka, že se toh~ dne dadí od~I~
vall, aoych lak dobl'e udělal a' šcl s olcem k ryc1.1ál:i
a~z..mohl clo šatlavy 1'~:lzen bejli, neb ona nijakZ toh~
tlpetl nechcc, aby on J[ měl I'zíti ze se t, I' .'
'.
...
,.
'
s ) CI, ze Jest
?na prv é ~,JlIle)1Il (!íle m~la. COl je,t rychtál' ucinil a
lhn.cd na ~~clost našI do vezení ho I'zal, nad címz matka
\'cli~,? potc;3cna })~. la; ,dor.llní\'ula SC, ze se více nesejdou.
Kd) z p','tom zl'cdela, ze JSou je vodali, tu vclmi zarmoucCI~,a byla fl BlIle plactivejllla očima zalovala, ze má )0l
s, echv
a ha'd)u
na svém dítěli vi l lětl' • '1' o b'las
". F'l
.
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J ana
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"
.
"c ,llll,
pa c c.a c c kolan~ chuti IIemE", alc k umění malíl's ~ mu ,C~lUtI dosla~~ lu jeho otCfm malíři jeho projednal
n,l 4 let.1 a z~ ,[ve lete nLl zaplatil 24 lola,.[1.
Un pal
Jan W. skrz, Jed .oho muže, jakž on zpdl'u dal dlou;,:
v ccmeJ Cl;
I Stl
'. t
'
'
I)ostav)'
,
, í- '
ce I II l
S nohami v Zpllsobu noh
,olOl) cll, z domu sl'ellO lehrmislra I' pul noci n.d Bm.1
'yvcden byl, tu ze jest Illu ten muž dlouhej nllž c~~
ruk~u dal, ~I? "': s nílll v žílu ubodl a tu krcv vzal a
s !ll. se du t['jdcet[ let zapsal, ŽC po vyjítí těcíl tl'idcíti
let Jeho bude .. Tehdy, z~ ho naucí všecken běh fl oblohu
nebeskou ZI,,1(1 a penez I zbozí dosli zpusobí, ze lak budc
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moci pánem zltslati. Když pak Jan \\T, nad Um se zaslllvoval, zc loho lakového 1I0ze do zíly píchnou' i nechtěl,
tehdy že ho lell černej mul. k Star/ Vobol'e vedl na káIIlcn a tu
mu ten jistcj DlUŽ péro, inkoust a papír
[Jhnesl, aby se zapsal na pozádanejch toho muze thdecti
let. Kelyz byl s z Ipisem na hotol'ě, že kohout kokrhal a
ten l1H17 že pi:ed nÍnl zmizel a un Jun 'V. zase do domu
svého lchrlnistra pHšel a tu pradl, že neví ani nCIl1l1ŽC
z,idného pokojc míti přcd tím cem/m muzem. Jcho IchrlIlistr k Matcsovi Ginterovi pl-išcl na králOl'ském zomcckém
paláce, lu se ozval a z:ídal, aby svého pastorka dOlllll
vzal, žc nekolik let I' domu tom b)'dlel a nikdy nic ncsl)'šel, az toho easu od ctyr nedělí 7.C se Jan W. s odevzdáním tomulo muzi zamluvil Já podle Matesa Gintera
a jinejch k lomu dožádancjeh muzuv jsem Je tomll llIa!íl'i
»cl a s Janem \V. mluvil a jeho se plal, z klcré pl-feiny
,e eTabll! podali chce. On, a odpOl,ěd dal, ze jest mu
pl-ipovčdč[ [Jenčz a zoozí dosti d:íli.
Jeho Willlolce po
11l11ohéul napomenutí a dornluvl~ jsem napomínal, aby
Boha pl'cd ocima měl, len ze ho vyziví a ne takovej host,
Herej po krátkém case jemu netoliko život ale i duši
odejme. V tom mezi tím, kdyz kabát z pl'edu vobíral,
plali jsme se ho, co má v kabátě, on se ode mne odvrátil a nic mluviti nechtě!. J:1 pak zase k němu přisloupil
a kabát z pl'cdu jsem mu vod trhl a tu ph něm v škatulce ten
zápis, "tercj tomu čcrnému llluZi dáti chtel, jscm nalczl.
Kterejzlo zápis jsem u sebc nčkolik dní nosil a loho
Mates Ginlcr s velkou starostí ode mne požádal a ten
zápis panu Mako~sk/mu ukázal. Také Jana \V, pl'ed p.
;vlakol'sk/m postaviti m.čl, coz se laké i stalo. On ho
mel také pl'cd J. M. C. stavčli. Prve jeho Jana W. examinoval a jeho se doptával, kde jest se takovému umční
naucil, že by se lépc ziviti nem,;"l, než chtěl všecko
skrze poddání tťáblu. i\Iarjána C:íslavská z Dobyteího
trhu: SI)'šela jsem od nebozky paní AlI.bl;ty, ze jesl k ní
Mates G, nic nephllesl a slalek Sl'llj i penízc všecky,
ktcré jest měla po svém prvním !llilém manželu, ze jcsl
lIlU do zivnos' i dala. A hněvala se pL Alzběta na sl'/ho
s)'na, alc potom se s ním smíl'ila, pl-cd Um, neZli jest Hart
ucintia. Potom Jan phšel k ní, chlějíc ji jako matku opatro,'ati a Mates G. vypral ho z clomu "en a do I)' smrti
ncclal mll k ní pl'ijíli.. R ·jna Strakod, m~štka Stal'.
i\1 Pr.: Kuyž sobě pojal Mates G. A1ZiJělu, kte, á jest
byla u mne "a vdovství al do sv/ho vdání, ncviděla scm,
alty Matcs .iakY statck měl, Ice I' eem chodil. Taky sem
ncviděla, aby měli co za ním stěhovat nebo pi'ivézli.
Kdyz jsem já se za jejího volce dostala, I'zala od pchn
dustatku a velikou truhlici povlaku a peněz měla 11 votce
sviho, u mal1zela m/ho, 100 tOhll'll a 60 uher. zl. a jeden
dupldllkát a stříbrtl/ pás s jabkem a koflíček stl-íbrni.
SI)'šcl~ sem od nebožtíka p, manžela mého, ze jest Jiřík
Wilholc nebolUk se spravcdlivě žil'iL ze pěšky clo Lipska
na koupi cl,odil
. 20. 160U, 20. ccrvence, Rl/llO}'. I', 1174 j. 338.
L. P 1609 v pondělí po památce Rozcslání Sl'. apoštolllV
slalo se poznamenání po ni.;kdy Matesovi Ginterovi ľot
šmidu a měštěnínu Starého Měsla Praiského pozllstalého
u pl'ítomllosti p. Pc tra Browna rlt,lního, p. m. Ondl'eje
i\larchiona, též písal'c radního a pnlla Tubi,iše Fikara, pana
Luk:'!š'; Tanccra, porucníktlv sirotkllln ud Jich milosl;
palla purglonistra pánuv naNzených. DlUH lczící za ľat~
houzem, item krámy na paláce cl, a. Sirotci po něm pozllslali a z prvnčjší manzelkou zplození lito: Tobiáě,
Laurenc, Mates, Daniel; Alcxander s druhou manžclkou
Julianoll ilO nem vdovou pozuslalou zplozen. V témz domě
I' světnici: Um);vadlo cínové s llalívadlem cínol'/m. Postel
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zelená pod neoesy s firhankem prázdná. Stlt! kamennej
mramorovej I, ziclla I. Rohy jelcllí dl'oje, mořdíl-e 3.
Mě,lěniee mosal.ll/ 4, cedítko I. Um/vadla cÍnol'/ 4, mč
děnicc dvě s nalí\'udly CÍIl')\')', konvic clnových 16, vět
ších, prostl'edních, menších, l'apky 3. Koltíčky 4 cínov/,
dl:bállkll cínem pobit/ch 6 šalll cínov/ch 6. Slanek rl,
mísek na vejce cíno\'ýc~l I:!, svícnu mosazných O, svícny
cínové 2, víra mosaznn 1. V almare pH stěně našlo se
od peněz: V pyllíku 24 kop pět dukálu, Tupltolary dva,
tolar I. šedes:itník I s krouzkem, groš stHbrn/ I, konícelc stHbrnej 1. V komoi'e ze svělnice jdouc: Y trubic
velk/ zlulé od chodících šatlll': Kabát šallllalovej, suknieka
rejtharská soukcnná, kab6t šamlatovej slarcj, ksas v)'vlaeovanej tykytovej, firhank z ní,í lkanej, barchanu Hcbíčkov/ ban'y U lokct, cerného tuplbarehanu 14 loket,
kolar tupltykytovej prelllovan/ Řnurkami, kolar soukcnnej
S rukáry lwrmazynoY)7mi\ plášť soukcnncj černej, plášť
slllutkovcj, suknieka šamlatová, klooouk, dalaman soukcnnej
fulrem li;;cílll pod;;ilej, kalioly soukenn/ hl'ebíckov)~ barvy,
kobcrec 1, pár rukáv,'1 o 'hodilejch, rukavic th páry, nožll
6 párll, osm loket plMna bílého. V lruhlc druhé menší:
Sen'itu nerozthhol'anejch, ll·i štuky plátna, servitll 12,
ubrus)' 3, rucníky 2, prostěradla 3, eejzka 1. V truhlc
l!'etí: Vinutejch šalll 27, kusu větších, prostl-edních, menších. Item v lruhle od peněz našlo se: Na českcjch
groších, plccháčích 64 kop 20 kr., na tolal'ích cel/ch 60
míně pll!. na šeslácích 21 kop, na gmších cesk/ch 22
kop, na bílejch groŘích 8 kop. dukátuv vážnejch 72 kop,
dupl dukátu 3, lolaruv slarejcll Hí, rozlicncj groMv za
lO'/J kopy, v krabicee dětinsk/ch grosll 12 kusu, pátci'e
dětinsk/ s osmi groŘi stl'íbrn)~mi, páteře stl'ífll'n/ ' dvoullli
groši stříbrll)'mi pozlaccl1)'ll1i, groš stHbrncj pozl,acenc\
kl'ištál vclkej fasol'allej v stNol'e, vlčí zub v stNbl'c,
sckryty zlat/ dva; ilem zelená postel pocl ncbesy, na ní
pdina 1, post)'lka děliccí zlutá s ml'ízkami, 4 kusy púinek
na ní. V pokojíckn vejH nahol'c: í':e1ená postel pod nebesy, na ní pel-ill 7 kuslI, bez povlceení. Paní vdova
o;n:'Ímila, ze la postel její jest. Kolíbka zelen6 1. V komol'e, kcle čeh\dlca líhá: PostelI, na Ilieh pel-in 8 kllSy
s pol'lečením, 1 prostěradlo. V komo!'e, kde ncjslarší syn
líhá: lJvě postele, I pocl nebe')', na nich pcHn l) kus II
s povlečením. Na muzhunzku láznicka a v ní kotel, item
police dl'evěnll:'Í, Ila ní ocl cínového nádobí, mís cínovejch
větších, prostl-cdních, menších 24, taW'uv cínov)~ch .10,
kotlíku k rybám 7, plechovice I'elk/ dvě, pekáče (ha,
kolel pralcí 1, měděnicc 2, 1l1ísky měděnn/ dl'č, hrnce
llIěděnné 2, jeden do kamen, c1ruhej k máslu, umivadlo
plechové I, rozny .1, rošty 3. Téhož léta vc ctvrtek lIa
zejtH památky svalé MaH ~ragdalen)' v lémž domě ve
sklepě vorkafn mosazi nové a slaré, téz .od cejnu nOl'ého
a starého II pNtomnosti vejš dotccných pánllv, též dvouch
mislruv l'cmcsla léhol rol(šlllidlského na váhu lěžkou odvál;cno II šacováno jest, jakX llíZc dot(~cno: Pi:csek na
koně a kroužklL léz zvoncll odvážcno 14 cent. a 20 lioer,
I cenln/l' za 24 kop, facit 3D6 tl. 40 kl'. Cepu velkejch
a netco od z"vazí 100 liber, I lib. za 15 h., facit 55 n.
CCPlI menších fl(j lib., 1 lib. za 20 kr., facit 16 n. 40 kr.
Svícnll starejch olb\l-ních 1 cellt. a 30 lib., 1 lib. za
5 gr. alb., f"cit 2U ll. 10 kl'. MOI'díl'u a kollíkll 2 cent.
110 lib., 1 lio. za 1 Ó kr., facit 87 n. Svícntl novejch
olbll'ních a svícnll yj,utejeh 2 cenl. a 10 lib., I lib. za
20 kr., facil 48 n. 20 kl'. Svícen velkej visulej 1 cent.
68 lio., 1 lib. za 12 kL, [aeil 35 11. Svícnll lIa slěnu novejcll 10 I liber, I lib. za 20 kr., facit 32 11. 40 kr. 1\lě
děnic bardl'skejch novejeh a pánví eukrál'skejch 1 cent.
80 lib., 1 lib. za 20 kr., facit 66 11, 40 kl'. Zbíradel na
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I. V /fIlcce proti sv. "Vikutaši.
vobojky 100 liber, 1 lib. za 15 kr., facit 25 ll. Zvonu
prosll:edních II menších 1 cent. 80 lib., 1 lib. za 15 kr.,
Pukel
na knihy větších, prostl:edních, menších, ycsměs za
1
facit 50 fl. Židovskejch lamp, vohl:ívadel a jiných drob2 / 2 fl, V krabici mÍsky cínový s dl'cvěnnim ovo(ccm za
ných věcí 50 liber, 1 lib. za 1li kr., faeit 22 fl. 30 kl'.
I ll. Kalamál-u železnejch šest za 3 fl. Kamcml zelezncjch
1
Pukel na knihy a forem na dorty 100 liber, 1 lib. za
na frekY 28 za 5 / 2 fl, Kalamářů volověnnejch za 3 fl,
15 kr., facit 25 fl, VohNvadel děl:,wejch 20 za 7 fl, Váh
Kohoulků
maličkejch
do umývadel mosaznejch za 3 fl.
mydlál:skejclí šest za 1 1h tl. I'ohl'ívadel prost);ch zelczr,lých
30 kr. Židol'skejch cepu za 1 fl. Truhlic železnejch šest
40 za 8 fl. Svícnu drálovejch dlouhejch 42 za 2 tl. Spuza J 6 ll. Note vclký furšnejderský za 3 '/2 fl. NOze kuchlíhl k vínn 36 za 6 fl, Dmbrakula sklenná 3 za 3 fl, Vomistroki lroje za 3 ll, Kalamál:ů dl-evěnejch 7 za 1 fl,
hNvadel mosaznejch 6 páru, 1 pár za 1 fl. 15 kr" facit
~O kr, Apatykářský l1'llhličky, s skleničkami ll'i za 3 fl, 30 kr,
7 fl, 30, VohNvadcl vlaskejch 2 páry, jeden pár za 11/2 fl"
Sreibtyšky 4 prostý Illalovani za 1 ll. 15 kr, Fu(ra dvoje
facit 3 fl, VollřÍvadel menších 12 páru, jeden pár za 1 tl"
s flašemi sklennými za 1 11, 10 kro V krabici jehel,
fach '12 ll, Licl,lpucu železnejch 9 tuznu, tuzen za J fl.,
schtricknodel slovou, za 1 fl, Instrument bradýl'skej('h
facit 9 fl, LichtpucII mosaznejch větších, menších 35 za
k 1 klystýrovánÍ za 35 kr. Svícny železný k sloupkám 6 za
7 tl. Kruhadel mosaznejch 22 za 2 fl. Krul,adel prostejch
1 / 2 fl. Svícny tl-i plechový, na slěnu a 4 pánvieky k pucsto za 2 ll. Lichtpucu mosaznejch s želcznejmi držadly
lichlům mosazný za 1 11. V krabici pišťalek koštěnnejch
J 6 za 1 fl, Svícnu mosaznÝc!I, tolhopen slovou, za 45 fl,
a mosaznejcll lo,'eckejeh za 8 11. 20 kl', Pišťalky velký
Svícnu mosazných, bruncajbel slovou, za 22 fl, Svícnu moanebo trouby myslivecký za 2 fl. Vážek šest větších na
sazných panskejch za 30 fl. Svícnu vysokejch mosazných
zlatý za 4 fl, 40 kr, PocetnÍch grošův odváženo 24 liber,
o jedný, dVOUc!I, třech děrách za 22 fl, Instrumenta
J lib, za 10 gr, alb. facit 9 II 20 kro Mosazi nový 85
k vlask);mu komínu za 4 fl, StNkaček velkých a menších
lib" 1 lib. za 15 kr" facit 21 fl, 15 kr, Važek kupeckých
1
13 za 5 fl, Bardl'ský konve a kotlíček k mytí za 11 fl,
všelijakich za 16 / 2 fl. Krabice dvě, v nich šach špicl
Váhy železný větší a menší devatery za 3 fl. Víry prostý,
slove, za 1 ll. Myslivecký (rouby za 2 tl, Krabice plná
pod mísy, 20 za 4 fl. Svícny 4 šroubovaný s skly za 2 fl.
strun na cithary za 2 fl, Rětězy vohlavnÍ a k svícnům žeMěděnic, svícnu a jiných věCÍ, které se ještě potře lezný
za 5 ll, j'dosazi staré odváleno 22 liber, Cimbálků
bovati mohou, vesměs odváženo 1 cent. a 80 lib" 1 lib,
24 za 3 fl, Za všelijaké zvpnce kravský 57 fl. Bhtev
za 12 kr., facit 40 fl. Item mOsazi staré odv:Hcno 13 centlazebniekejch I} za 3 fl. Spicek k špikování mosaz, a
nÝl-u 40 liber, 1 cent. počítajíc za 15 kop, facit 232 fl,
želez. za 3,fl. Srouby cínový za I fl. 25 kl', Pozlatky za
20 kl'. Cejnu nov);11O eng-lickýho a jinýho šacováno a od! ll. 8 kr, Srajbtyš z planýlro ebenu yělšÍ za 10 fl, 30 kr,
váženo: Mís cínovej,ch 2 cent. 68 lib., 1 cent. za 30 fl"
Srajbtyš prostl:ednÍ za 8 fl, 10 kro Srajbtyšky ,h'a l11ali
facit 80 fl. 24 kro Sáltl na nozickách s, fig-urami za 10 fl.
za 11 ll, 40 kr. MenŠÍ šrajbtyšek za 4 fl, 40 kr, VŠe
Slánka vysoká na sloupkáeh za 1/2 fl. Sáltl větších s figuz 1planýho ebenu. Pušťadel bradýřskejch a lazebnickejch
rama bez noh za 9 fl, KollÍčky s pannou cínový za 6 ll.
4 h tuznu za 4 ll. Cizorálků prostejch za 1 ll. Cizorálkt'i
15 kr. ~vícntl na stoly 24, jeden za 24 kr" facit 8 ll.
všelijakých lepších za 5 fl, Lodšteků zelczrrcjch za I 11,
56 kr. Sálů malejch p jedny nožičce 48, jeden za 18 kr.,
NIHek krejcov;kejch a pÍsařskejch za 10 fl. LichtpucII
facit 12 ll, 44 kr, Sáltl větších cÍnovejch 57, jeden za
železnich za 1 11, Dmbrakula 9 za 1 fl, Zámků všelijakcjch,
24 kr., facit 22 ll. 48 kl'. FlašÍ prostředních a nětco mfs
instrument barvÍhkejeh a tesařskejch za 28 tl, Barvířská
futra za 6 ll,
cínových odváženo 2 cent, 8 lib" 1 lib. za 20 kr., facit
69 ll. 20 kro Kollíčků englickýho cejnu 6 za 11/t ll,
1615, 10. cen'na, RlIkop. ('. 2233 I 285,
Džbánků vyrejvanejch na kvítí 5 za 4 /2 fl, Stl'cvíců cí- V středu po
památce Seslání Ducha sv, mezi Lukášem
nových malovanejch 8 jeden za l/t fl" facit 4 fl, Konvic
Tancerem a Kašparem Rospem nad Matesem, Danihelclll
englickýho cejnu pozlacených 12 za 8 fl. Cejnu star)iJlO
a Alexandrem, po .Matesovi Ginterovi rotšlllidu, syny poodváženo 152 liber, facit 45 ll, 36 kl', TN kunšty na
nís(alými poručníky nařízenými a Lorencem Ginterem,
vodu za 70 fl. Plecholiejch lžic 13 tuznů, pět tnzml za
sirotkem již léla svá majícím, z jedné a Tobiášem Gin1 fl., [acit 2 fl, 40 kro Dělo malý na kolách a pE tom
tercm, sirotků Ginteroyskýeh ncjstarším a sl'á léta dávno
kohout cejnovej za 1 fl, 10 kr, Sedlll palester starejch a
majícím bratrem, strany druhé stala se smlouva takoY,í:
kuše s železnými voblonky za 6 ll,
trouby
Jakož jest po MatcsoYi Ginterovi, doteených sirolkU" otci,
3 za 10 fl. Cukrál'ská váha za 1 fl, lHlejn na pepl: za
,hlm za rat1,ollzelll Star . .i\I. Pl', proti kostclu sv. Mikuláše
1 fl. Stl'íkacky barvířski mosazný 2 za 1 ll. Item stari
v uličce vedle donlll ValenlÍna Josefa šlejfíl"e leŽÍC' l);mž
mosazi odváženo 1 cent. 91 lib. za 15 kop cent, počítaje
sirotkum POzůs!al a v illl'entál'i t);Ž dům se dvouma krámy
facit 30 ll. 46 kro Item od mosazi a cejnu šacováno a
na palácc hradu Prazského ležícími za 1000 k. Tll, pošaodváženo: Drátu mcčíl:ského 62 svazky, svazek za 3 kr" ,
codn jcst, ten dům
s krállly _
dotčchý Tobiáš
facit 3 fl. 6 kl', Mosaznejch kalamál:ů, pouzder na sloupky,
Ginter - v)'táil a koupil za 1000 k. m.
šrabn a jiných drobných věCÍ za 29 ll. Hodinky sypacÍ
dvoje za 2 fl, Prostejch malejch zvonečků za 1 fl, ZI'oneů
jestřabÍch a krahulcích za 13 ll, Zvonců do rystunku za
4 11. 40 kr, Šroubků malejch k za,'ěšenÍ za J ll. Lžiček
maličkejch mosaznejch za 1 fl. Cvoků mosaznejch k stoličkám většfch,1 prostl'ednÍch, menších, jich) v počtu jest
Číslo 24 e.
2193, racit 4 / 2 fl, Závaží malý na 16 dukátů 24 kusů za
5 fl, 45 kr. ZávaZí prostl'ednÍ na 32 dukály 13 kusů za
1. 1419, 18, brezna. Rl/kop, č. 992 f 40, Don:ini
4 fl, 20 kr, ZávažÍ větší na 64 duldty 3 kusy, 1 klls za
consules inter Johannem de Kunigsteten cirothecarium ex
35 kr., facit 1 fl, 45 kr, ZávaZí yelki na 128 dukátů
una et IIfal'garctham relictam olim Zagieczollis picariatoris,
6 kusů za 8 ll. Klausur na knihy in folio prostcjeh v kraviciniam suam parte Cx 'lItera pro selltcncia edixerullt,
bici za 4 fl. Klauzur proslejch na knihy in octavo za
quod ll1urus ille, qui per eam dc lateribus exstrllctus
5 ll. 15 kr" Klauzur tocenejch na knihy in folio za 3'/2 ll.
existit et pertingit per ambas domos ipsorum, sic, ut est,
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J. V lllii'cc proli sv. Mikll/Jsi.

však proto svobod)' zdravého rOZUlllU a paměti dobré 1'0Zívající toto mé poslednie poručcllsll'ie a kOllecný
tílll)'sl I'uole lllé úiedila SCItl a zposobila --, lak ze (luOIll
muoj za kotci chlebn)ími l v llěmz bydl'Ill, i jiný VšCCkCľCl1
stulek dala sellt - lvIal-íkovi uzduH l'ečenélllu Ko,lelák
a jeho dělem. - Jenz jest dán lell úleri clen SI'. Dio-

Aet. fer. III. post Omn.
Kubierz 'pro XXXIX s.
SanclOrUlll.
';:1
Rukop. Č. 210S' f. 134. Virgo ~Innusska dieta
Sumsollku (r. 14'{6.)
10. 1465, G. květuu, RII/lOl'. t. 2105 f. 22,]. Johannes
et Anna emerunt dOlllUlll post pretorium silam penes domnUl Laurini II slalera illllllcdialc ergu ~larusskaLll virginem pro XXVll s. gr. Act. <Iie Johannis unie l0rlalll
Latinam.
I!. 14GG, I. dubna. Rllkop. i'. 2105 f. 289. Domini magi,ter civilllll et cOllsuies Mai. Cil'. Pro elllcrUlll
dOlllUlll post prcloriulll silam plateolla lllec!iunle cl pelles
c!olllum Lallrencii a staleru erga Johanncm de Cogic pro
XXVll S. Acl. [cr. lll. anle l'cnlh.
l::l.
1470, 24. lislof'adtI. Rllko]'. {'o 210S f. 297.
Mauricius a peetine cmit domum pO sl prelorium inler do-

3. 1,150, 28. února. RI//IO)'. L'. 90 I 189. Dom.
Jacobus, plebunus eeelesie s. Nicolai, ct Bernar,lus u
Sampsone, lutores pel' dominul11 Mathium prcsllyterull1
subordinuti, resignal'erunt domunculam olim domini Nicolui
presbyteri dicli Czessierz silum posl prctorium in acie
ill1ll1ediate penes domum Laurcncii, Margal'cthc I'irgini,
sorori conthorulis prcfati Bernanli. Cum tali tamen exccpdane, quundocunquc prerata :Margareta vitmu c1auserit in
Immauis, ex tUBe dOBlUS prcdicta viccvcrsa dehet devalvi
in prcfalos tulores. Quam domum ,kbent eOl1\'erlerc cl
cum ca faccrc secundulll consilium magistri Johannis de
Rokycan. Act. sabbalo antc Remini,cere.
4. 1451, 2. Njna. RI/kof'. č. 90 f. 206. Bernardus
a Sampsone et d. J acobus, olim plebunus a s. Nicolao,
illatu dcvoluciollcm, qUHll1 prius in rcsigllaciollc dOlllus
Czessierzouis diele virgini Margarelhe, sorori eonthoralis
prefuli Bernardi, fucla pro se ipsis reserl'ul'erunt, si 'el in
quuntulll ipsa virgo ]\'fargaretha vitalu clall~eril in humanis,
resignuverunt prcfate virgini Margarclhe. Act. sullllalo
post Weneeslai.
5. 1451, 30. lislopadu. RI//IO)'. Č. 2119 f E.5. Ve
jméno boiie amen. Já MaHk uldal' l'ecený Kostel:ík vyzná\'ár~l -- ačkoli nCI110CCll jsem že dnom nluoj, ně
kdy Cemulin i::cccný, v němz bydlím, dáv;im paní
Dorolě, manielce mé milé, a Prokopovi. s)'nu mému. Act.
in die Andree ap.
6. 1452, 25. bl'ezna. RI//lOp. Č. 2103 f 42. Machna
begudis publicavit pro se dOlllunculam olim Czessierzonis
dietam silam post pandas in ucie penes dOlllulll Laureneii
pondera'oris immediale, qne dOllluncula per Bernardu\l1 a
Sampsone et dominulll Jaeobnm, plebanum ecelesie s.
Nieolai, lulores et cOlllmissarios per dominu\l1 Mulhiam,
presbyternm Icgiltime substilulos, sibi exlat dula et resignala eo omni iure, prout solus dominus Mulheus prefalus eandelll a domino Nicolao presbytero Czessierz di clo
habuit. Aet. die Present. Marie V.
7. 1457, 3. října. Rllkop. é. 2105 I 76. Johannes
K ub.ierz ct Auna emerunt domum post pa11(las penes domum Katherine relicte Mikssonis pellilieis a tergo ex una
el vVeuceslai dietarii parle ex altera el ga Dorolheam,
rclicla 11 dictam Kostelakol'a, pro XXXIIII s. gr. eo omni
iure, prout dieta Dorothea eandcm iuxla teslamenlum
Czemute, relicle Sdcnkonis, halJlliL Act. fcr. II. anle
Frallcisci.
8. 1461, 15. Njna. RllllOp. Č. 2105 .1: 153. De
llIandato domino rum magistri eiviulll ct eousulum offieiales
oflicii rex dominorum emerunt pro communilate dO\l1UIIl
posl pandas situatam inter dOlIlos olim N :colai pclliticis a
tergo ex una et \Venceslai dietarii parle ex altera crga
Johannem fabrum diclulll Kubierz pro XXXIX s. Act. fer.
V. post Calixti.
9. 1461, 3. listopadu. Rl/kol'. č. 2108 f. 92. Magister civiulIl cl domini con,ules Mai. Civ. Prag. publieaverunt domulll post pand'ls situatam inler domos olim
MikS'Ol1is pellificis lergolenus ex una ct \Venceslai dietarii
parle ex allera, clue quidem domus per officiales ofllcii
sex dúminorum de lllundato diclorulll c1omiIlOl'lllll conslllll 'll
pro eommunilule civilalis cxlat empla erga Johannem

tnum nOVUl11

prclorii ex \lna cl ,Venccslai diclarii parte

ex altera siluatam aput oflieiaies oftieii rex domillorlllll pro
XXXVI S. Acl. sabbalo anle Elizabeth.
13. 1471, 10. dubna. RllllOp. č. 21OSj:802. Pelrus
diclus Ssice de Misa cl Barbara ellleruul domllm posl
pretori.tln pencs doutum dirutam et \Venccslui dietarii
situr.'alll ci rcu lvluuricium a pecliue p. O XLVlII s. Act.
fer. lIlI. posl Ambrosii.
14. 1473, 16. ledna. Rf//IO}'. č. 2105 f. 828. Weueeslaus frenifex, fiiius Swuczine, emil domum post nOI'am
prclorii c!omuuI penes \V, nce,lai dietarii domum circa
I'elnnll diclum S:riee pro XXlll S. gr. boem, 'l"i co lempore XLVr S. gr. monele eommuuis valebunt. AcL ,abhalo
ante Anlhonii.
15. 1502, 10. tÍnora. RI//lOl'. i'. 2107 f. :)12. Wcuceslaus Claudlls frenifex resignavit domum suam, 'llH'lIl
inhabilat, sital1l post paudas punIlm peues prelorium, ilem
inslilam frcnÍiÍcull1 si tam in aeie pcnes ccclc.,dmn s. Lconar,]i lane eonlhoruli sue. Acl. die Scolaslice.
':;, 1515.
Rf//iDp. i'. 2006 f. 231. Junu zdl'ednice ktí.pila sobě fl Vaňkovi synu svétllll vinici 2 str. nad
Košíl-i za XLVI S.
'i, 1528.
Rf//iD}. č. 2110 I 252. "limenl Kosleeka vzelal jest Martinovi sladovníkovi 37 1h k. č., kteréž
jentu Klimenlovi za t\uom dáti jmá Váehtl' , syn Jan)' zvÍl'ednice.
'i' 1536. - Jana zvíl'cdnicc.
i;l
1520, 18. září. Rf/kop. č. 2134 f 24. Janu zvíl'eelnice oznámila, jakož jstí synové dva její Vavl-incc u
Petr koupili 4 koně s vozem od Benešc Rylíl'e za 20 k.
lll. i rukojmě se jest za tčeh 29 k. poslavila a lu sumu
na clo mu svém ujistila. Aet. sabbato posl Lamperti.
1 G. 1550, 30. srpna. Rf//lOp. č. 2117 r. 216. Adam
Holi a Anna kOll pili dUOlll lel.ící za ko.\ci chlebnými za
rathouzem podle Vrielava kniehal'e ocl Vúelava Koslecky
za 35 k. gr. Act. sabbato post AuguslillUItl.
17. 1552, 11. února. Rf/kop. č. 2117 j. 257. Anna,
TOllllíše Kowernesle někdy manzelka, koupila sobě u Junovi, synu sVétl111, duolll lezící vedle zadku váhy kořenné
a Václava kniehaře ocl Anny Holé zu 75 k. gl'. č. Acl.
fer. V. post Dorothealll.
18.
15G2, 9. clubna. Rf/kop. č. 2118 I 21. maZe k
Cibulka tesal' a Anna kGupili dnOlll za koelci podle váhy
koi:enllé ze zadll a Kouskelll kozišníkem obostranně od
Anny Koprltlayzlové a Jana, syna jejího, za 100 k. gr. č.
Act. fer. 11. post Concluctum Pasche.
Hl. 1573, 2. zál'í. Rf/liDp. č. 2118 f. 351. Jil'ík JeZdík
~vcc a Anna koupIli duom za váhou koi:cunou vedle
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Hí. 1571, 4. června. RI/liop. č. 2120 f. 118. lvI)'
purkmislr etc. známo ciníme, - ze Václav Kousek dožádal se toho pH nás, aby k němu sousedé pHsežní
vysláni byli, že míní o stalečku svém poHzení uciniti.
Kdci pak tak se jest stalo -,. oznámil o dluzích, co jesl
lidem povinovat: it. od Jana Skréty ze jest vzal 200 králíkuov za Vll k. a XII gr. nl. a z cechu ze společně
orali 500 králíkuov za XV k. a někter)' groš výše. lt.
Jil'íkovi, oralru svému, že jest k zivnosti jeho od Daniele
z Rakovníka, lllěštěnína NOI·. M. PL, koz :J50 za 6 k.
a králíkuov lýz od něho 400 I'yjednal, kleréhožto Danielc
za to zúclá, aby takOl')' dluh z penčz grunlol'ních z vinice nad Dehnicemi leZící od něho prodané -- sobě
vyzeh'ihoval - . Co sc pak dotýče Jiříka, bratra jeho, ze
jemu odkazuje 80 k. m. Což pak kol i jiného statku jeho,
budlo na domě, svršcích, vinici 12 sll'. pozuostane, toho
při manželce své Voršile zanechává.
Slalo se v pondělí
I' horl Seslání Ducha SI'.
~i;
ló71, 21. srpna. Rullop. Č. 2013 f. 225. Jan
Kozel a Markéla koupili vinici 6 str. v strání pod Hájem
od Uršuly, vdovy po Václavovi Kouskovi, za 300 k. m.
Slalo se v outerý po sv. Agapitu.
'i"
1579.
T,I//ttlf. Václav Šooer pozounar,
Václava Skl'ehovce náměslek, a Voršila, m. j.

21. 1614, 19. června. Tamldž. Anna, po Jakubovi
Puchol'Í vdova, postoupila domu svého, však teprva po
smrti své a prve nic, lygmundovi Puchol'i, synu svému,
a Anně, m. j. Act. fer. Vl. post Meclardi.

16. 1587, 4. cervna. Rukop. č. 2112 f 262. Frydrych trubač a Dorota koupili cluom za chlebnými kotci
mezi domy Jana rukal'icníka a Martina šenkél'e od Vá,
clava Sobera pozounara za 80 k. c. Act. pridie Bonifacii.
17. 1595, I. září. Rl/kop. č. 2205 f. 145. Ve
jJnéno svaté nerozdílné Trojice. - Ja Frydrych, pHjmím
Slechta, lrubač, měštěnín Stal'. M. Pr., známo ciním tímto
mým kšaftovním listem etc. Jakož jsem z dopuštění P.
Boha všemohoucího od dávných časih' ncmocí těžkou na"štívený, - toto poNzcnÍ činÍln: DUDlU 11luOj, v němz
oydlím, - též stolici v kolcích ryonejch odkazuji - Dorotě, manželce mé milé, kteráž jesti mně v nedostatku
zdraví mého vl.dycky ráda podle možnosli své náležitě
opatrovala a opatruje a to na tento a takový zpuosob,
ahy dítldm mým a svým, totiz Anně a Mandaleně, kdyz
by k letuom rozumným pl'išl)', jedné každé z nich po 50
k. m. a vejpravu slušnou vydala. - Stalo se v pátek den
sv. Jiljí.
'18. 1600,25. Njnu. Rl/kop. ,'.2113 f. 178. Marjana,
po někdy Linhartovi Dornovi truhlál'i vdova, koupila dlun
v osadě SI'. Mikuláše za ralhou"em lllezi domy Jil'íka
z Starého Dubl~ a zádušním M. B. před Tejnem obostranně
ocl Stanislava Kepeckého a Doroty za 125 k. gr. č. PH
tom Stanislav Ř. s Dorotou, manzelkou svou, oznámili:
Kdež Dorota, mající sobě lýz dum i jiný všeliký statck
"šaftem někdy Frydrycha Slechty trubaee, prvního mantela svého odkázaný, z něho Anně a Mandaleně, dcerám
svým, s týmz Frydrychem zplozeným, po 50 k. m. a vejp.ravu slušnou vydati má, ze lu takovou SUltllllU očisťujíc
dum prodanej Marjaně na dlun sVLlj za domem Havířovic
k fortně jdouc, v němz bydlejí, pi'evozují. Act. fer. lITI.
die Crispini.
19. 1600, 1. ořezna. Tamléž I 189. Anna Franková
koupila sobě dlun "" rathouzem od i'darj,"ny, po někdy
Linharlovi Dornovi truhlál-i vdovy, za 142 k. C. Act. fcr.
V. post lIlathie ap.
20: 1603, 19. ccrvna. Tam/éž f. 290. Jakub Puch
krejcí a Anna koupili dum od KateEny Frankový,
Anny Frankový dcer)', za 150 k. gr.
Act. fer. V. post
Viti Modesti.

c.

Čisl) 1. sl. 708 cl.

1. 1435.
Rl/kop. Č. 2105 f 388. Andreas
p'lrtulanlls ponlis el Baroara emerunt domunculam post
pandas situatam in acie pen es domum Urbani frenifici,
immediate erga dominam lIlanclall1, vVeykardi relictam,
pro vm. s.
2. 14í2, 1. února. RlIllOp. é. 2105 I 313. Barbara
vid.a resignavit post suam mortem domull1 post pretoriulll
inter domos Johannis Miserka et Petri Ssicze utrillque
situatam ae ecianl olnnia uona sua Laurcncio de LelOvic. Act. sabbato ante Purific.
3. 1472, 23. prosillce. Rl/llOp. Č. 2119 f. Q. Ii. Ve
jméno bozie amen. Já Baroara vdol'a za kotci chlebnýmí
podle domu Jana Mizerky bydlejície vyzná\'Úm elc., ze
- domek llluoj i všeckeren statek zapsala sem - po smrti
mé - Vaúincovi z Letol'Íc, pHeteli mému - . Act. fer.
ml. post Thome ap.
4. 1473,:J1. dubna. RllflOp. Č. 2105 I 334. Johallnes
de Bozkovic et Kalherina emerunl domum post prelorium
inter domos Johannis Miserka et \Yenceslai Swaczine plateolln mediante circa Augustinum, filiulll Laureneii de
Letovic, CUln consensu palris sui pro XXVIII s. Act. fer.
lIlI. post Penlh.
5. 1474, 10. zál'í. Tamléž I: 347. Valeš šrotél' et
AncZka cmerunt domum post pretorium penes plateollam
et domllm Johannis lIliserka siluatam circa Johannem cle
Bozkovic pro XXVII. s. Act. sabbato post Nativ. lvrarie.
6. 1480, 8. listopadu. Rl/kop. č 2119 f. T. 12. Ve
jméno bOlie amen. Já Valeš šrotél', osedlý v Stal'. M. Pr.,
aekoli z dopuštenie bozieho nemocen jsem etc. takže
domek muoj za kotci chlebnými blíz ralhúzu, v něm z
oydlím, a podle lohu I'šecken také jin)' statek muoj - dal
se Ul dobrovolně i tiemto kšaftem mým odkazuji po
smrti lHé Anezce, Inallzelce mé} Anně, dceři tné a
jejie, J alla sedlai-e manželce, Dorotě, Lidmile a Bartošovi,
dětem též dcery mé a vnúcat6m mým, na rovný mezi ně
rozdiel - - o Act. fer. 1111. in octal'a Omnium Sanctorum.
7. 1484, 5. května. Rl/kop. č. 2106 I 137. Sigis·
mundus a fonlibus cmíl dOlllum in pleoe s. Nicolai inter
domos Malhic insliloris ex una el Ursule penestice plate a
mediante parte ex altera siluatam ab Agnetc relicla pro
XIW/~ s. Act. fcr. III. Floriani.
8. 1489, 30. května. Tam/éž f. 357. Johannes
baccalarius cle Jiczin emit dOlllum post pandas panum
penes clomum olim Blazkonis ex una et dOlllnm A\me
apotecarisse parlc ex altera erga Sigismundum olim a fontibus pro XXV s. prag. Act. saobalo post Ascens. domilli.
9. 1502, 3. záN. RlIllOp. Č. 2107 f 221. Johanna
z I-I uslierzan emil clomum panulll in acie penes plaleollam
parvam ex una ct domum Johanne I'idue parte ex altera
sitam a Johanne baccalario pro XXX s. prag. Act. sabbato
posl Egidii.
10. 1504, 13. tínora. liliI/ll: I 244. Marlha Prze'
lucka emit pro se, Margaretha lilia Sll a, domllm post pandas
19
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in acie penes domum Johanne viduc ex tllla el plaleollam
parvam ex aItera a Johanna vidua z Hustierzall pro XXX s.
Act. fer. llI. ante Valentilli.

. .1.

1485.' 17. září. 'lilll//éž f 164. Anna, relida Stamslal [de Mlecllovia] apolecarii, emil dOlllum in acie
penes domulll Sigislllundi insliloris erga llfathiam de Poczatek et Zuzanam pro XXXV s. Act. die Lampcrti.
..' 1489. Antlc apolccarisse, 1512. Katel-iny
Korunové.

.
1,1. 1512, 1. zál-í:. Rllkop. č. 2108 f. 105. J\'larlin
ctbulár a Dorota koupIlt duom na rohu za kotci vedle
domu Katel'iny Korunové z jedné a ouliCky malé z strany
druhé ležící od Matěj~ .~doboučníka a Markéty za XXXVIII
k. pl'. Act. den sv. JIIJIe.

V t' ť' ,}5~1\ l: ,února. 1~~t1I~p. č. 112,8 II. f B. 14.
e Pll, k ~z. Stcpán postrrhac od manzelky své Doroly
12. 1516, 26. lislopadu. Rllkop. č. 2108 i: 195'.
a od seslry J~Jí, dcer neboztíka mistra l'rokopa a seslcr
Dorota,. nebož. Mmyna cibulál'e m~nželka, vzdala' d. svuoj
Havla od.l;ětl korun, vinil jcst jej Havla z toho, ze on
za kot;1 v,;dle KatenlJY Korunové Rehol-ovi, J\falého synu,
~a:'e,1 'lm Jeho mal~!-elky ani ):jí sestry odb);ti a dílu jilll
a Anne. Také on Rehol' s manželktÍ "'ú oslatek toho
ct tl "z st,atl~u otcc Jich ncboztlka nechce a pravie dá'e:
dromu ~Iikuláši Kaprovi mají dopustiti. Act. fer. lIll. post
pon~v.adz, Jcst .seslr)' jich Kalel-iny od hyl, zc jich také
h.athel'lne.
o(~bytl ma a povlllen Jest. Havel na to ukázal kšaft ncboztíka
mlst.ra Prok,op~ a. smltÍvu, kterúž jich odbývati povinen
. 13. 1518, 16. listopadu. Rllkop. č. 2109 f. 10.
ncme, pra\:e ze Jest ,otec jcl~o, nebozlík mistr Prokop,
BurJan peknl- a 1\ ateřina koupili duom za kotci chlcil!lými
statek s:'uoJ odkázal ysecken Jemu a Mikšovi, bratru jeho,
R;~dle }(,orunové a Zigmunda ševce obostranně leUcí 0,1
a ze Olll" V tom statku nemají práva. A na to ukazal Hafl
I;I!ty l'eeeného Gregora za 17 lh k. c. Act. fer. III. aute
Eltzabeth.
p:.rv~ dotce:I); o,tcc s~'é.l.lO. I?ále pravie, ze se jesl s Kate.
I lil U, ,,~cst:·u svu, o JC]le (hel smluvil, protoze jest olcc
{:. 1522.
Borše pekaře.
neboztlk Jeho v kš"flu svém odbýti jí zejména jemu 1'07.. "' 154?, 7. ~r?n,a. Rl/kop. č. 2008 f 463. Burján
kázal:. ;Ale y té smlouvě ze se jcst on Havel nezavázal,
~U\ eš pekar, městenlll Stal'. M. PL, ozn'llllil, jakoz se
aby Jlllym sestrám tolikéž dal. A na to ukázal smlouvu
J;mu ~ostala vinice PS. SImy něl~dy Havla pekal'e od Sv.
d~I~. pravě, !-e on nynie z sl'é mocnosti odbývati jich ne'a~entllla 4 str. n~ Zldove peCl, tu vinici zapsal sobě
~"uzle, n~l? Jest statek svnoj pastorku sl'éll1u zadzal II ze
toltko. Act. fer. ll. post Sixli.
Jest lo uClllil a ucinili musil podlé majestátu krále J. Mli
14. 1573, 17. červnI, Rllkop, č. 2118 f .. 343.
a I;odle o;·tele panského. A na to ukázal zápis knih měst
Z rozl~ázání panského ~mocněn jqst Václav SuItys z Cimic,
sk.ych, maJe~lát krále J. Mti a ortel panský, Tu pan purgsyn nekdy Kryšpína SulLysa z Cimic domu v koutě za
n~l.slr ,~ p~nl vyslyšavse žaiobu a odpor a jich z obú stran
rathouz,~m vedle váhy kol'enný jakožlo dědictví svého po
pne hcenl, kšaft, smlúvu, majestát královský a orlel svuoj
Jol~a11J~~ Boršové, bábě dolceného Václava, rozsudkem
a všeho podzil'iíe i takto o tom nalézají a svim ortelcm
nan pnšlého. Act. fer. Hll. post Vitull1,
vypovídají: Poněvadz nebožtík mistr Prokop dítkv a si.
;'OlkY"své menší jcmu Havlovi poruCi! jest, aby je 'opatl'il
Jako. JIch uratr verný, tak jakž Hafl ukazuje, podlé moz;lOsl1 Sl'~ a 0,1; ~ravel ~
alel'inú, seslru svú, o diel její
~~st smluv,u ,uelllll, tak Jakz bíl smltÍv" ukazuje, i z té phcllly,~. k.azdu scstnÍ svlÍ též o diel její smlu\'Íti se a ji
°fall'l:1 !~ko uratr věrni má, kdyz se ,která vdá. A po.
Číslo 1. st. 708 e. (vzadu),
n;,"'1dz JIZ Dorota se jest vdala za Stěpána postl-ihace
pľledepsané~tO, i, ~ té pl-íčiny auy on Havel s ní o její
1. l /15ó, 10. dubna. RlIlIo}. č. 2105 f. 37. Martinus
od~lrel sl,uluvu ucrrlll od dnešního dne ve dvú nedělí
de Polna et Johanna emerunt domulll ill acie ex opposllo
porad zbe~lli?~l 'podlé p:'áva a pokudž s ní smluví, aby jí
An(hee Celny erga Urbanum frenlficem pro XLVI, A t
Cer. V. post Conduclull1 Pasche.
•
s. c,
lomu"dostl UCIIllI. Act. 111 vig. Assumpc. u. M, V.
'" '" .10 19 , 6. cervna. RlIlwp. č. 1129
379. V lé
2. 1456, 9. tÍnora. Tamtéž f. 142, Erasimus de
PľJ
meZI Stepánem postl'ihaciem s jedné a ]a'nem ud slrak
JO:keralll et M~gdalena emcrunt dumurn post pandas in
s sl~'any .druhé, kdd jest jeho vinil Jana od strak z toho:
aCle erga Martlllurn de Pohla pro XL VIII s. Act. die
kdy~ se J~st },,,upcž a vzatek jemu stal u mladého Bole.
Apolonie.
sl,avI ud Jllld~·I.cha . Bohmicského, žie potom z těch 10upeZ. 3. 1465, 4, září. Tall/též f. 229. Nicolaus pincellla
mkuov, dostrclen Jcsl Alexander Koc z Dobrše a ten sa
;'egls, '. et Ursula emerunt domum penes Barbare relicte
:1 vazbe na rallníze potom se spustil a ušel a on Jan jeho
lO11lledlate erga Eraúmulll inslitorelll pro LXVII s. Act.
Je~.t u sebe pl-iechoval, jeMo kdyby lakové věci byl ne.
fer. IlII. post Egidii.
taJIl, .al~ 1,lIled oznámilo jeho ujití, mohl je on Slěpán
4. 1469, 14, března. Ta III též f. 276. Johannes
snad I JI.m k tomu pl-ijíli skrze něho a na něm škody
[~Iisie.rka] .de Kojic et Anna emerunt domulll posl prdosvé postIllll,líti, ,k~eZ jest se jemtt škody stalo za ll'i sla
\'I.um III aCle penes domull1 Barbare vidue aput NicoIaum
kOj> ,a pone\'~d~ Jel.tO pomocí Strakovú jest ušel, zie o to
plllcelnam regis, pro LXXX s. Act. fer. III. post Gregorii:
hledl
záclaJc
nato poI<Hza
' I
k. ,\nemu
lk '
,
'v tom 0l)all'en b)'ti . A I,
~~ cc a .Jednoho. 'pro II tomu Jan od strak odpíraje pravil
5. 1483,,, 23. cervna . . Nllk~p. Č. 2106 f. 215. Jo.
~Ie x on J,:n;u tím Slěpánovi povinovat není, nebo Bohmická
hannes d~ KO!lC m;darz reslgnaYlt domum post prelorium
I vS~,d{nl Jeh~, . ktcl'~~ ~ou v té odpovědi s ním byli, lak
ex OPPOSltO. Plckove et penes Alsonissalll Anne uxori suc
care. Act. lil yig. s. Johannis B,
'
dO~:IIC Janol'! Jako JInych souseduóv nepl-ialelé sou byli
~lC loho Il:~ní, al:)' ,?11 jenl,u ,z vězení pomáhal, a ten
6. ~48~, 9. listopadu. Tall/též f. 145. Mathias de
S\ edck" kt~ryz ~roll n.el~lU S\'~dcí, za dosti ku právu není,
~ocza:ck lJ~stttor et Zuzana emerunt dOll1um post preto?eb? sum Jcst mc ncvldel, nez slyšenú řieč mluví a praví
nUIl1 ln aCle penes dOlU um Sigismundi instiloris aput Jo~:e JI o(~ Alexandra Kotce slyšel, ježto Kotcovi toho ve:
hannem de Kojic ct Annulll pro XXX\' s. prag. Ad. fer.
l'tcno b)'tl n?má, neb jest ucinil proli právu a zřízení
lil. anle Marlini.
zemskému, zle neodpověděv měslu tomulo bral i pl'ies
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odpovědi a poněvadž toho nic na něm na ]an?vi se 1:~
shlcdává, auy cím měl tulo provinili a jem~ Vlllen bajt:!
ž<'idá, aby podle práva opatl-ien uyl, aby JeltO U. pokOJI
nechal. K tomu se dokládal, zie.i svědomí protI tOtllU
léž pokazovati n1:lžie a je pokázal. Zase k tom.u jest od
Stěpána mluvcno, ,ie Jan Strako má na se V.I11U ,us.ouzemí a ,ie 7. té strany v pOh.utu jest upadl ObCl, ae Jesl
mu la odpuštěna nebo pravil, 7je o švagru SVéUl !~e\'ě\dčt
ale nalezlo se, žie jest věděl a ,ie proli takové,mu c1ov,~ku
dosti jest svědek jeden, prose v tOnl podle pruva opat\'l~~
býli a táhna se i na tu vajpověď na Jana od,. strak uct,:
němí. Zase k tornu od Slraky jcst mluveno, zle co sobe
na pomoc beřic, jemu to ke škodě není, neb to jemu
zdvihá, on ven konec nlá a Hc jenul ta včc nic na pOlnoc
není a podle práva naň ho nic nepokazuje, prosí ,v tom
opat;'en biti. Tu pan purgmistr a rada slyšíce zalobu,
odpor, svědomí a jich z oblÍ stran přie/ícen!i ~.~Iez" který~
se jest slal na Barthoše zlatotepcc, RlehoJ'te nezmka, téz
i na něho Jana od strak, takto ortelem svim nalé7.ají a
vypovídají: Pončvadž to v nálezu nyní dolčeném to z:"a·
menitě stojí, jestli žie by je všecky aneb k~,erého z n;ch
osoby kerým se jest škoda stala, aneb nekterá z llIch
chtěli' viniti z toho, co jest proti nim proviněnie, auy
oni ku právu stáli a dostali a právi byli. A což jim bude
nalczeno podle práva, lomu aby obv):kli, a tak ~ím ?bě
stranně pi'i právu mají zachováni býtI; ale ponevadz on
Stěpán svědomí dostatečného ku právu nynie na něho
na Jana od slrak jest nevystavil a toho neprovedl, aby
jemu o něm Strakovi vědomo bylo, i z té příčiny on Jan'
od Slrak na tenlo čas jemu tou žalobou povinen nenÍ.
Aclum anno MVCXIX f. 2. infra Aseensionem domini.
<i'
1546, 11. lÍnora. Rl/llOp. Č •.100 ;: 105. Jako,
jSlÍ Salolllena a Anna, ,dcery někdy mistra P;'okopa, 'p'0ta;
hovaly se na Dorotu Stěpánkovu, sestru SVtl, pro neJaku
spravedlnost po témž mistru Prokopovi a po nebožce. J 0hanně, matce jich a manželce jeho mistra Prokopa, ]lll;no vitě na duotn za kodci Icžící - porovnány takto: ze
jmenovaná Dorota Štěpánková jim sestrám má dáti Salo·
ménč XV k. m. a Anně pak XXV k. m. a za díl nebozk~
paní Kalel'iny, sestry její, kteráž jí Anně díl ten ~vuol
odkázala Idaftem, ač pak obojího dílu XXX k. Anne dáli
se mělo, ale na přímluvu pi'átel V k. Ill. ulevila. Act.
fcr, V, post Dorotheam.
8, 1556, 20. srpna. RI//lOp. Č. 101 .I: 128 a 1224,
119. Jakq.ž jest duotll a jiný statek pozuostal po .někdy
Dorotě Stěpánkové a synové dva, Jan a \'á~lav a L:c~nllla,
nevěsla její, s Adamem a Janem sirotky,. I smluv~h . sc:
Pl'cdkcm Václav ujal jest duom za kadel chlebnyml ve
100 k. č. \'šak z toho domll má dáti sirólkuom Lidmily
nahol'e dotcené 26 1/ 2 k. Act. fcr. V. post Agapitulll v
9. 1558, 30. srpna. Rl/kop. č. 117. f 418. Jan Susl a
An;.':, koupili duom ležící za kodci chlebný,ni na rohu
podle domu Petruzilky od p. Václava z Rol'Ín a Jana Ne·
tolického jakožto poručníkuov sirotkuov po nebo p. VácIa·
vovi Slěl;ánkovi, za 115 k, č. Act. fer. III. post Bartholomci.
Tamtéž. Anna, někdy Jana SU5ta
1561.
manželka.
1570, 14. listopadu. Tamtéž. Hav"el od měnY,.a
\Volf Straub, porucníci sirotkuov Václava ~tepánka; pn·
znali se" ze jSlÍ pl'ijali za duom XV k. g:' .. c. os~aU~lch od
Adama Cernotického. Act. fer. III. postndle, Brrccll.
157'1, 17. ledna. Ta/II/tiž. Adam Stepánek pHznal se, že jest pl'ijal za duom VIII/ 2 k. gr. c. od .\dama
temotického, na míste:. Anny Chynské, m,\tcl-c jeho. Act.
fer. V. post Fclicis et Anlonii.
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10. 1581, 9. ccn'na. Rl/llOp. Č, 2112 .f. 99. l\lan·
dalena Far:íl'ka koupila sobě duom za Stodolou, podle
domu doktora Adama z Kouby leŽÍcí od Adanta Cernotického z Studence a na Štěpánově za 167 1/ 2 k. C, Act.
fer. VI. poslridie Medardi.
11. 1586, 2. cerl'lla. Ta III též f. 235. Linharl Dorn
truhlál' a Mariana koupili dUOlll za ralhouzem mezi domy
Sindlovi m a ~Iartina šcnkýře obostranně od p. ~omáše
Grofa z Grcifnbcrku a Matěje Faráře za 17ó k. c. Ae.t.
fer. II. postridie Trinilatis. - 1589 už Linhart Dom byl
mrtev.
12. 1610 25. l'íjna. Rllkop. č. 2/13f 178. Kryštof
Šerb rotšmid a' Anna koupili duom v osadě sv. illikuláše
za rathouzcm na rohu vedle domu Jiříka z Slarého Dubu
leHcí od Mm'jany, po někdy Linhartovi Domovi truhláři
vdovy pozllstalé, za 300 k. Č. Act. die Crispini.
13. 1613, 10. kvělna. Tallltéž, Jakož jest Kryštofovi
Holzcrovi rolšmidu duom a jiný statek všelijaki po někdy
Kryšlofovi Šerbovi - pHsouzen, jakž lá~ vejpověd, jíž
actum fcr. VI. in vigilia s. Bartholomael ap. 1613, to
svědl:! liž dlllu na něho Kryštofa Holcera a Lucii pl'c .
ncšen' byl. Act. fer. V. post Jubilate.

V IIličce proti

S7'.

lliiklllá.l'i (strana západní).

Číslo 2. b, (vzadu).

1. 1454, 17. srpna. Rl/koj>. č. 2105 f. 23. DIlchek seHator et Katherina emerunl domnm post ga,as
alía, kotci sitam penes dOlllum \Venceslai vinitoris ex unu
et Johannis a lIaveis statuis parle ab altera erga vVenceslaum iam dicturn pro X S. minus XV gr. Act. sabbato
post Asccns. u. Marie V.
2. 1457, 20. srpna, Rl/llOp. č. 2105 f. 74. lvI alhias calcariatoJ' et Anna emerunt domum - erga Duch·
koncm seHatorem pro XVII. s. minus fertone, Ac!. sabbalo
ante Barlhol"mei.
3. 1457, 17. září. Rl/IlO}>. č. 2105 f. 75. Ma·
lhias calcariator resignavit domum suam in husmark pcnes
domurn vVenccslai vinitoris et ad flaveam 3tatuam tergo·
versus Duchcoui scHatori et Kathednc. Act. die Lamperti.
4, 1462, 10. tÍnora. Ta 111 též .1: 160, Johannes
dictus Palerz et Dorothea emerunt domum in husmark
situalam intcr domos \Venceslai viniloris ex una et Johannis ad flaveas statuas a tergo parte ex altera erga
Duchkonem seHatorem de Glathovia pro X s. minu, fer·
tone. Act. die Scolastice.
5. 1466, 9. tÍuora.
Tam/éž f 235. Johannes
Palerz dietus resignavit suam durntaxat post mortem do:
mum pan'am post pandas panum penes. domum VVenceslal
penestici et ad lIaveas statuas a tergo slluatarn i\~agdalen?,
reliete Malhie dicli Niger, Johanni et Anastasle, puens
cius. Hoc notabilitcr eximendo, quod idem Johannes,
quamdiu sibi vila comes flterit, in predicta domo ma~ere
debet, cxaccioncs vel'O omnes atquc bernas seu contnbuciones tam civile s quam parochiales supra memorata Mag·
clalena solvere tenebitur. Act. in vig. Purif.
6, 1470, 12. cervence. Rl/kop. i'. 2141 f. 93. Magclalena vidua fassa esl se tulisse XV 5, Johannem, filium
19*
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sUUln, ex teslamen~ali legacione Johannis Palen ipsum
conce:'nen.l.es, a :t:'1~olao eanulatore et Georgio a lun'i,
eomllllSSarIls predlctl Johannis Palerz. Aet. fer. V. antc
Margarethe.
7 . . 1482, 27 .. dubna. Rlfkop. č. 2106.1: 106. Dorolhea vldua pcncstJca emit domulll in parochia s, Nicolai
pene~ ~Iom~m Ursule penestice ct a tcrgo domus \Venc;slal ChanlCky ad galIum erg a Anastasiam virginem pro
XV s. prag. Act. sabbalo ante Vitalis.
8. ,14~6, 6: listop~~u. RI/:lOp. č. 2106 f 90. Dorothea, I eltcta ohm Blasll forensls, resignavit domnm post
pandas. pencs d~mum Ursule penestiee, eidem Ursule.
Act. dle Leonard!.
.9. 1508, 3. ledna. RI/koi. 2108 f 11. Johannes
Pelllezck .el Johanna en~erunt domnm post pandas panum
sue domU!. a tergo contlguam et penes domum Dorolhee
Blazkove sltam a \Vel;ceslao selIatore pro XXIIIlI s. prag.
Act. fer. II. ante Eplph.
2

10. 1529~ .9. záN. Rl/kop. č. 2110 j. 311. 'Jan Sídlo
a Dor<{.l~, koupllt d~?n\ Idící za chlebnými kodci vcdlc
domu Stepánka postnhace od Bmjana pekal:e za XXIIIIIj.
k. pl'. Act. fcr. V. post Nativ. Marie V.
'
, 1,1. 15~5, 24~ ledna. RI/koi. č. 2117 f. ,54. Václav
,nadelllk koupIl sobe duom leZící mczi domy Stěpánkový
a ,:Volfovt obostranně od Doroty Sidlové za XXV k. c.
Pn ,tom I to. oznámel~o, jakož jest nebožlík Tan Sidlo,
man~el DOl'Olt!l, JanovI, synu svému, X k. gr. c. Haftem
odka:.a~, ly táz Dorola má témuž sirotku do dvú nedělí
polozlt!. Act. sabbalo post Agnelam.
, 12. 1546, 3: .února. Tamtéž f. 81. Malěj, Suchého
S) n, a Anna I~OUPlh ,duom za kodci chlcbnými mezi domy
Wo~fovy I~rstlllce a Stěpánkový od Václava za XXXI k.
a 10 gr. c. Acl. fer. lIlI. post Purif.
líl: 1562,.16. tínora. R1/11Op. č. 2118 f. 18. ,Harta
krou]lnlf~ ~ouplla dUOlU mezi domy Kousk~ kozišníka a
někdy Stepankovim od Malěje Pctruzilk)' za 60 I
.'
Act. fcr. 11. post Valentin um.
) (, gl. c.
1565, 22. ledna. R1/11Op. č. 2118 ;: 108. Lorenc

14.

~e1le koupil sobě duom za rathouzem mezi dom)' Y"clava
I,ous~,a a Anny C~lynské oboslranně od Marly [Jakubovy]
hrstlllce za 50 k. c. Act. fer. II. posl Marcclli.
, 15., 15~!, 7. čert'na. Rl/kop. č. 2112 f. 99. Marlin
Kocnar senkyr a Anna kOllpili duom za ralhollLcm mczi
domy Václava pozounara a Cernotickim leMcí od Lorencc
HeUe za 50 k. gr. č; Acl. ťer. lIlI. post Boniťacii.
. J6. 15~1, 28. eervna. Tamtéž f. 361. Teofil Lvovlcky zc Lvo\'lc a Estera z Dobrovítova m. j, koupili cltwm
za rathouzem mezi domy Fridricha trubnCc a M ,"
t I lá'l
d 1\1 .
l
aljany
}'U I ,I' {~ o.
'arlll1a \ošnara a Mandalén)' za 120 k. 'I'.
c. Act. lil Vlg. Pctri ct Pauli.
g
17., 1598, 25. tínora. Rl/kop. Č. 21/2 ;: 95. JiUk
ze S~arého Dubu a Mandalena koupili dum' od Estěry
Lvovlcke z Dobrovítova i na místě Theofila
.' I, . >
"1
l'
.
' manze d JeJl 10;, • lstem p~d pečelí jeho, kteréhoz dalum v outerý po
ncdelt Invo~anl I. 1598, zmocněné za 125 k. gr. C. Vsak
pan "purk~llstr a páni toholo trhu a zápisu jemu Jii'íkovi
~ pnmluvc uroz. p. Jana Václava z Lobkovic hejtmana
~tar. ~I. r . dovoliti rácili,
on vc dvou měsících polad zbelJiych sc v)'hoslíc právo městské nále'''t
I t'
l\' \'.
Vd"!'
Zle ')Zu<al
so Je pnpove c. Act., postridie Mathie ap.
18. 1601, 30. eCrt'ence. Tamléi. Martin Košnar a
~Ian,daléna odevzdávají 85 k. peněz grunlovnícll Mcdníkum
I \b'~l osadě koslcla Sv. J\Iikuláše. Act. fer. II. post J aco 1 ap.

!J

ze

V

,,"

19. 1603, 31. cert'ence. o TI/lllldi f. 322. OndÍ'cj
Pul k krejcí a Judyl koupili dum v osadě SI'. Mikuláše

nlczi ~om~' K:!~tofa Š~rba rotšmída a Kalei:iny Frankový
obosllalnne le;!Cl od Jlríka ze Slarého Dubu ,a Mandalen)'
za 142 II k. c. Act. fer. V. post Martae.
.?O. 1616, 31. května. RI/koi. č. 2114 r: 203. Tomáš
StreJcck a Barb?ra koupili dum od Ol{dl'eje Pulky a
Judyl za 145 k. c. Acl. fer. III. post Trinitatis.
~1. J 619, 13. ~~l'í. o Ta III tdi f 255. OndÍ'ej Vřáva
kuchal' a Anna kOUpili dum od Tomášc Slrejcka a Barbory za 160 k. gr. C. Act. fer. VI. po<t Nativ. Mm'iae Y.

Některé
zprávy uveden)' J'sou ph lomto dOlll\e, ac'
v
~
~
ozn:'lC~n.l. l~elll zc;cla shodné, poněvadž nebylo mi mozno
nalczl! Jlneho nnsta vhodného. (mezi č. st. 708 c a 708 d ?)

Číslo 23. st. 687.
(U zlalé husy.)
1: 1443, 15. Njna. Rl/kop č. 2099 r: 801. ln
causa
mtcr Katherinam, reliclam \Volfonis ) cl \"ell
•
•
'l
ces IaUlll,
IpSIUS ~latUl1l, et Marusskam, conthoralem Johannis \Vlasak
occaSSlOne dum'UI:l domuncularum sibi invicem conliguarun~
et J?o~t pandas sltuatarum, quas dieta Maru,ska tenuit, _
adJltn -. d?munculas ambas predicte Kalherine cl \Venceslao adlUc!tcaverunt. Acl. fer. III. anle GalIi.
2. 1491, .8. srpna. Rl/flOp. Č. 2106 f 305. Wenceslaus .Ham.erlllk ~t Kat.he~'i.na cmerunt maiorem partem
domus !ll SUlS !l1ellS et hmltlbus distinctam penes domum
Anne .apotccansse plaleolla mcdiante ex una et domum
J~hanllls Slan,sky parte ex a!tera erga cundem Johanncm
plO LX S. !fl. prag. lsto adlUncto, quod lllurus dividens
dom~s predl~las ct canale, per quod a'lua pluvialis des?endlt detechs,. cum fenestra, per Cjuam est ascensus ad
lIIud ca?,ale, slll111ltanee uti dcbent. Act. fer. II. anle
LaurellCll.

c.

3 .. ]492, 9. kvělna. Rl/kop.
2107 f. 11. Wenceslaus Il1slttOr el Dorothea emerunl dOl11um acialem posl
pandas pe~les domum Thomc ssma)'dcrii cx ulIa cl domulll
AlIne, ~'ehcte apolecarisse, plate oll a l11edianle parte ex
aItera sltam erga Martinum de Boziejow pro LX s. prag.
Act. fer. Ull. post Stallislai.
,f,
149~, ~. prosince. Rrt1lOp. Č. 94 J . .f. 116.
\Venceslaus l1;stttor CUln Dorothea, conthorali sua, cum
consensu domlllorum susce'pcrunt in suam tutelam Johannem -;t ,Johannam, ?rphallos olim Johannis auricusoris,
cum XX. S. pl'. porclolllS eorUll1. Quos circa se fovere
del;enl v!Ctu el amictu ipsos procurando. Quiun sumlllam
scnbunl et ratifican~ in domo sua post pandas pallum.
Acl. fer. 111. post Nlcola;.
4. 1496, 29. tínora. Rl/kop. Č. 94 1. j. 131. Ex
consensu et voluntate dominorum facta est laxacio et divisio
bonorum post morlem vVenceslai inslitoris derelictorum
mter I?orolh~a~n, reliclam eiusdem \Vencesiai, ex tlila tl
Kathcnnal1l, úham et orphanam eiusdel11 '" enccslai, parte
e~ altera lalis, quod domus ct alia omllis substancia ecssit
eulem ~orothce ad eil1" hercdilariam possessionem. Dc
'l,u~ , ~ulden; ,s;tbslancia dicla Dorothea primum debiti
CX~X s. ~XXI~II gr. m. debet persolverc. Deinde prenonunale l\athenne ~LXIIII s. m. et de vestimentis pro
uno lecto darc tenebllur. Act. fer. ll. post Malhie ap.
,5. 1~[),6, 26. února. Rl/kol'.
94 1. t:, 130.
KrI)'z nebozUk Václav, kramái' z Brodu Ceského, n~ěštěuín

<
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Slar. M. Pr., leže ns smrledlné posteli kšaftem svým odkázal jest duom i jin); statek Dorote, manzelce své,
s dětmi svými a jejími takovým obycejem, jestli ze by
děti před lety rozomnimi zeml-c1i, aby dielové jich ua
Barboru, mátel: jeho, v Ceském Brodě pl'ipadli. Ph tom
také oznámil, že by byl dlužcn téz Barboře, mátel'i
své L kop a Janovi, otčímovi svému, X Ie, chtě tomu,
len' dluh aby byl zaplacen po jeho smrti. Klerýžto Haft
když jest cteu v radě před pány, paní Barbora s pl'útely
svými poradivši se žádala jest, ab)' byl tvrzen, ale Dorota,
téhoz Václava manželka, tomu kšaftu jest odpor udělala,
praviecf že by vedle smluv svadcbnÍch i také kdyz se
jest k l:ie tiž Václav pl:iženil, málo k nie stalku pl'iložil
a ona že jest statek znamenitý měla, toho nápadu mimo
ní mátel:i své a nikomu jinému neměl a nemohl odkazovati. Tomu <.!luhu také odpierajicÍ, že by o něm nic nevěděla žádající v tom pánnov za opatl:euie, 'aby ten kšafl
muze Jejieho tvrzen neb)'l. Pal) purgmistr se pány ty l-cci
sobě odporné s obú stran častokrát slyšcvše podali stl jich
k sm!tívě pl:átelské' vydavše z sebe k tomu dl'a pány,
Výška z Blažtice a Svátka kozišníka. A když stí přátelsky
počali rokovati, tu paní Barbora vzala sobě jest odtah,
aby mohla se s mužem svým a s pl:átely svimi poraditi.
Potom k času uloženému vyslala jest paní BarbOl;a J a,tla,
muze svého, s plnú mocí listem koušeluov Brodu Ccskeho
pod měscktí pečetí jemu damí k tornu rokování. I stala
se jest smhíva mezi stranami svrchu psanými skrze Erazima
vVolfa, Václava Ruozka, poručníky ueboztíkem Václavem
učiněné, a pl:átely z obú stran k tomu vydallimi,
aby paní Barbora od toho nápadu s)'nem jejím odkázaného pustila, jestli že by Buoh KateHny, toho dictěte,
dcery ncboZlíka Václava, jakož již jcdiné samů ostalo, P.,
Buoh od smrti pl:ed lety rozumnými neuchoval, aby dlel
její na Dorotu, mRtku její, pl'ipadl. A paní Dorota miesto
toho dluhu, kterémuž je odpierala, aby dala LX k.
panie Barbol'e. Act. y sobotu pl-ed drulní nedělí po siní.
6. 1499, 28. ledna. RI/1wi'. č. 2107 f. 160. Johannes, filius Severini, et Kalherina emerunt domum a
Dorothea Pelcsska pro LXXV s. prag. Act. fer. n.
ante Purif.
i" 1499.
Rukop. Č. 94 ll. j. 77. Johannes,
filius Severini institoris, tulit C s. gr. nomine do lis post
Katheřinam, conthoralcm suam. (Srol'. výše dltm c. 24.d.)

c.

ť,'
1520, 14. listopadu. Rl/kop.
99 f. 86 .. Anna,
vdova po nebo Scverinovi kramál'i, seznala se, ze jest
nebolka KateHna, ncvěsta její, ,uostala dlužna dluhu spravedlivého LXXV k. pl'. Michalovi, kupci od pěti korun,
a těch LXXV k. jemu zavaluje na domu. těch sirotku Ol'
ldícím za kotci na rohu a podle Víta meCíře. Act. fer.
III. post Martini.
7. 1522, 1. zál'í. Rukop. č. 2109 J. 251. Malěj
Fous mečíř a Martha ktípili duOlu Idící za kotci chlebnými na rohu a podle domu Víta mečíl'e od Michala
kupce od pěti korun a od Anny Severinové kramál:ky za
LXV 8. prag. Act. fer. II. die Egidii.

8. ] 532, 20. listopadu. Ta III tiž. l\latěj Fous meClr
s Martou oznámili, ze duolu svuoj ležící za kotci u zlaté
hus)' \'Zdali stí Vincentovi Spatlákovi a dědicóm jeho. Act.
fer. lIlI. post Elizabeth.
9. 1533, 5. července. Rltkop. č. 2134 f. 133. Vinccns Šp.atlák postúpil jcst domu svého u zlaté husy paní
Martě Řeháckové a Mojžíšovi Židu lékal'i, protozc oni
vHitelé na tom domu dovedli sou, jakozto i'l'lojZi>i práva
pro XCI k. m., a paní J'l'larla zápis má na C ·k. m. Nd
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kdd Jiřík "'alter, factor p. Teronyma JoMa z Franfuttu
na míslě léhož pána svého učinil jesl příp,ověd na tl'ž
duOlu i na vešken statek téhož Vinccnta Spalláka pro
CCCC k. n1. pan purgmistr a p,íni z práva dopustili jsú,
aby on \Valter s paní Marttí ·a Mojžišem zidem smltívu
učinil a je z toho domu splatil. Act. sabbato in vig.
Petri et Pauli.
1529, 1. července. RI/lwp. č. 2098 f. 2. Jeron)'m
Jobšt z Framfurtu poručil jest k soudu všeckt, svtí
spravedlivost, o kterúž má činiti s Petrem Rechkem. Václavovi Rachnfelcovi a Kašparovi \Valdovi z Framfurtu, tak
aby oni mohli a moc měli s ním, s Pelrem, o tu spravedlivost jeho ciniti, sc stíditi 11It zisk a na ztrálu, jakož
oú nadepsaný J eronym sám. Act. fcr. V. post Petri et Pauli.

*

'" 1530, 24. května. Tallftéž f. 3. Kašpar \Valda
z Framfurtu, poručník a faktor J eronyma J ošta z Fram
furtu, poručil jest mocně - všecky dluhy ~vé,. I~~el:éž
koli má u lidí buď zde v Praze nebo v kterémzkoh Jlllem
místě - po ~'ší České zemi - \Volfod Waldo"i, strajci
svému. - Act. fer. III. ante Urbani.
i"
1531, 11. května. Ta/ltlť.ž f 4. Jcronym Jošt
z Fr. mocného porucníka ucinil všech svich dluhuoy
v zemi České - JiNkovi \Valderovi, faktorov,; svému. Act. fcr. V. post Stanislai.
]0. 1533, 6. listopadu. Rukop. č. 2111 f 60. Vincenc Špatlák a Majdalena koupili duom u zlaté hus)' od
p. Jeron)'ma Jošta z Framfurtu za CCXLlII'h k. c. Act.
fer. V. post Omnium Sanctorum.
11. 1539, 27. lcdna. Rl/kop. č. 1130 f 321. Vedle
loho kdcž jest Servacius z Undrlaku, poručník a faktor
Jošta z Franfurtu, pána svého, žádal, aby v dUOln Vincence
Špatláka u zlaté husy za kotci chlebnimi Idící uveden a
jeho zmocněn byl z příčiny té, že on Vincenc času pl'edešlého jsa povinovat Joštovi, pánu jeho, 400 k. m., takovtí suml11U na témž domu jemu jest ujistil a tak
potom k svému dluhu chtěje pi'ijÍti závady pl:edc~lé jcst
svésti a splatiti musil a tak potom zase témuž Vincencovi
duom ten jest prodal, kdd on Vinccnc jemu toliko závdavek dal' více jest plálce nebyl. A tak jsúc pro neplacení z toho castokrál obsílán ku právu stavovati jest nechtěl.
Kdd on poručník pro nepl'Ítomnost jeho takové
věci sobě jest k místu a k konci pHvésti nemohl, žádaje
podlé pokuty v zápisu polozené, i tal~é podlé o~yčcje
práva města tohoto pro neRlaccm penez grunt?vmch z~
opali'ení. Pro:i tomu Hanuš Senkendorf z Smolemc, moc~l)'
poručník na místě Jiříka Rachmbcrka zBorova, porucIl
mluviti, že jest nebožlík p. Hanuš Rachmberk pro s~l\lmu
90 k.
na témž domě ujištěmí v ten duom zveden I laké
jeho jest zmocněp byl, ncž toliko na přímluvu někter>:ch
dobrých lidí jí Spatlákové a dítkám jejím tu bytu Jest
pl'ál. Na t" od Servaciusa mluveno, ze jest on Vincent
na cizím a jiném gruntu jeho ještě sobě nedoplatil' lakové
jistoty na škodu věHtele předešlého cinili n~!"ohl. ~ T~
p. purgmistr a páni takto vypovíclaJI: PO,nevadz
z zápisu toho to jse jest nalezlo, který' Vincenc Spatlák
p. Hanušovi na dotllu - jistolu ucinB s ::tl~ínko~, coz
by se na tom domu nedostalo ~ummy uJlsten~!, ~e , má
ostatck postihati na osobě jeho Ymcence, 1 to uJlstelll na
víc se nevzlahovalo neZ na to, což jest Vincenc na tom
domu jměl, 11cb kdyby gruntovní peníze vyplaceny b)'l)',
zvod i zmocnění, kterél jest ucinil k ruce p. Rachmberkově, měl by pruochod svuoj.
Ale poněvadz gruntovní
peníze v)'l'azeny nebyly a ty pro neuzÍvání pokut)' zhynouti II prolnlceti jakoZlo dědicn{i a gruntovní Vl',C s~. ncmuoze, než kdyby zápis byl s pokutou pro dluh a nehlo
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I. V "ličce proti sv, Mi1i111dši.
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chovi Lehnarovi z Kouby uciněný,) DUOln Idící na rohu
u zlaté husy šacován ve CCC k, m,; duom druhý vedlc
léhoz domu šacován v puol druhém stu k, m.; duOlu
v Jcruzalémě ležící šacován ve CC k, m,; zlat)'ch uherských šedesál, zlatcjch Ila sňůl'e tl-idce(i osm, jeden groš
zlatý nu SllíHc vázÍ tH zlaté uherské, ucinÍ "Řcch sto a
jeden zlalý uherski, Summa facit pIli druhého sla puldruhý
kopy gr. 1l1, Korun šest učiní osm k. 1lJ, Rejnskejch zlatých trinuct po 1 Je. 1lJ, ueiní ti-imlct k. ll\, Tolských grošuov padesát, drollnich pellěz za 10 k, m, SUllJllJa té
rozlicné mince za osmdesáte jcdnu k, m, K1ínoty na zlatě
i na stříbi:e, co se jich našlo: seclěny, z\'ázeny a skrze
pány starší zlatníky šacovány; našla se sUl11l11a \lIl k,
H9 gr, lll, Cínového nádobí skrzc pány starší konVtÍl'e zváženého našlo se tl'i centnýře; . libra šacována po 9 gr. 1lJ.,
pl'jjde centnýř' za 18 k, m, SUlllllJa za tl'i centnýl;! 54 k,
m. DllJivadlo s plechem cínovým v světnici za 2 k. 24 gr.
1l1, Truhlice zelezná za osm k, m. Kozich I, uních lalokuov
šamlatcm pošitý šacován ve XXV k, 1lJ. Kozich bobrový
šamlatem pošit)' šacován též ve XXV k, m, Mosazné nádobí od starších mosazníkuov šacováno ve 2 k, 45 gr,
Ill,
i'vlěděné nádobí, jako kotlíky k rybám, prací kolcL
vanička
lněděná
k vodě, lněděnice lněděné a dva
hrnce v 6 k, m. Truhly dvě veliké, stoly, židly, almary a
jiné dl'evené nádobí šacováno v XVI k, lil, Apatéka a
apatecké věci všecky, kteréž k tOlllU náležejí, jsou od 1',
Augustína spoluradního a p, Jana od mostu, apatekál'uov,
šacovány v 150 k, m, Summa toho všeho uciní 1383 k,
18 gr, m, Z té pak sUl11my podle popisu jest zaplaceno dluhuo,' 83 k, m, Paní Evč vydati se má od bratľí podle kšaftu
sto k, m., zuostává čistého slatku 1200 k, 18 gr. A tak
ta sumlJ1a kdyz se na šest díluov rozdělí, dostane se na
každou osobu z dětí po 200 k, 3 gr. a k tomu vejše má
jednomu kazdému z sirotkuov pan Adam za bibliotéku,
jakž kšafl ukazuje, po 30 k, 111, vydati, Nd šaty lozní,
ty v tomto šacunku nejsou šacovány proto, neb jich
všickni společně užíl'ají. Item mimo tulo svrchu psanou
hlavní summu nachází se dluhuov k vyupomínání 115 k.
36 gr, m, a poněvadž pak všiclwi jislí k ,'yupomínállí
nejsou, protoz což jich tak pan Adam s Abrahamem vyupomínají, budou potom povinni sestrám z toho všeho
počet pol'ádný uciniti.
A z tech dluhuov má p, Adam,
coz jich vyupolllínají, Ila pana otce a paní matku kámen
hrobní zpraviti. Počet klínotuov: Dva koflícky, jeden do
druhého pozlacený váží 2 hř'ivnč 1 1/ 2 lotu, I lot po
45 gr., hř'iyna po Xll k. m, pocítajíc dostane se za ne
XXV k, VIIlh gr, m, It, llJíska na lllalvazí pozlacená
váží XII lotll bez ctvrtce, I lot po
gr" hl'ivna po
XII k. m, počítajíc dostane se za llf VIII k, XLVIII gr.
m. lt. kofl(k větší s pozlacenými kraji s pl'ikrivadlem
vMí 25 lotu bez ctvrtee, hl-ivna po X k, m, poCílajíc,
dostane se zaň XV k, XXVIII gr. 1 d, m. Koflík d l'llh aj
menší s pozlacenými kraji s pl'ikrýyadlem vťÍzÍ XXVIII
loty, hl'ivna [O X k, m, facit XV k, m, !t, koflík s pozlacenými kraji váží X2f- lotu, hřivna po X k. ln., dostane
se zaň Xll'/2 k. Ill, Cíše stříbl'llá s pl-ikrývadlem yálí
XVI h lolu a
ctvrtce, 1 lot po 32 gr, bez 1 d" hl'ivna
po VIII' /2 k, Ill, facit VIII k, XX gr, m, Il, drulHl cíše
větší bez pHkrývadla váZ! XIX lotll a ctvrlci, hl'ivna po
VIIll'/2 k, m, uciní za ní X k, XVI gl', m, Item Cíška
s pozlaCenými kraji váží VllI lotu a II h ctvrtce, hl'ivna
po V1III/ z k, m, pocítajíc pl'ijde za ní lJU k, XXVII gr,
m, Jl, XII lžic st1'íbrných yází II hEvnč a VI'/2 lotu,
hEvna po VlIli/z k, m" pl-ijde za ně XX k, XXVllI gr,
Ill. lt. pás stľíbrnej samej váží XV lottl bez I ctvrtce,
hl'iYlla po IX k, 1lJ., lot po 33 gl. 5 d, pl'ijde zaň Vln k,
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XVIII gr. m, ll. druhi pásek vází i s tkallicí XV lotu,
lkanice váží lIlI loly a lak samo sll'íbro jen Xl lolu vází,
IIl'il'na po IX k, Ill, pocítajíc pl'ijde zml Vl k, Xl gr, !ll,
Il, prstcny dva, jeden s Ilílcjlll jacynlhem a drullcj s salr)'nem, šacují se za VIli k. 1\1, ll. prsten s tUl'kusem za
V Je. m. ll. v sckrytu a v peccli zlata za XIX k, lll, bez
XV gr. m, H, l'elízek zlatej ze 30 zl. uher, XLV k, m,
Summa facil 211 k, 39 gr. m, Debita 11 D s. 36 gr, 1\1"
cx quibus acccpi 26 s, 12 gr" remanet 89 k li gr, n\,
Tcnto popis a pošacol'ání slalku ncbožtíka pana Voldi'icha Lehnera z Kouby stal sc jesl s povolením pana
purgmistra, pánuov od téhož palla Volcll'icha kš"ftem ku
pánuom porucníkuom poládaných, zcjména pana Pavla
Zipanského z DrHlice a pana ]il'íka Melantrycha z Aventínu a osob k lomu z rady vydaných p, Isaiáše jinak Zachai'e od rajských jablek a p, Duchka Br'ekoyce, ktel'ížto
vstúpivše do rady s Adamem a Abrahamem, syny
jmenovanéllo p, Voldl'icha, takového pošacování relací
učinili a on Adam a Abraham bratl'í len yšicek statek ujavšc mají bratra svého mlad<ího Isáka a sester svých, kdyz
by k letuom rozumným pl'išli, vybývati podle kšaftu a
jistého poručení p, otce jich,
Act. fer, VI. post
Translac. vVenceslai 1562,
15. 1594, 8, cervence, Rulloj>, Č, 1061.f: 282,
(Svědomí ku potř'ebě Jana Andersa z Oltendorfu proti
komukoliv a kdekoliv, by jemu toho potl'eba byla, pro
smrt zavedená, přijalá v pátek po památr.e M, Jana Husi
den sv, Kiliana,) Malouš Henc z Nové Lázně svčdcil
takto; Najprvy když sem stál v světnici [u Holcu na
Uhelném trhu], ten nebožtík Daniel Gcbold chtěl vzíli
dccru vinni šenkýl'ky, aby s ním šla k tanci, Kdyz s ním
nechtěla jíti, on ji Imed pral a ona mu řekla, co mne
bijele, však scm vám nic neudělala. A k tomu se royn~
p, Jan z Ottendorfu t clil a l'ckl jim, co t u rozbroj děláš,
hanba, styd' se, I ptal se on z Ottendorfu, kdo jest on,
on odpověděl, sem já sluzel.aík pána z Pernštejna, co
jest tobě do toho, zc se ptáš. Pan Jan l'ekl, co mi nemá
bejti do toho, poněvadz pan Plateys, muj švagr jest, a
rád bych, aby ten neboZtík l'ckl, jestli jest ti co do toho,
oprav sobě, A z Ottendorfu se ohlídl, hleděl, jestli Plateys
ve světnici, aby mu zaloval, co se lu děje, a Platejs ušel
b) 1 prve z světnice a Jan z O. šel ~a llÍUl VCll z světnice)
hledal ho a on Plateys stál s pán)' a přátely na pavlačce,
A kdy), 0, ,aloval Plateysovi, ten nebožtík šcl hned za
Ottendorfelll, p. Jan Plateys l'ekl neboztíkovi, aby se za
to styděl, Ldyž se dosti napil, aby šel s pokojem domll.
A ten hned šel po schodech dolu, dobyl hned rapíru a
vclal na pana Jana, jestli dobrej, aby šel k nčmu, On
pld dobrejmi pány a pl'álely se za lo p. Jan z 0, styděl,
aby nebyldobrej a nemel zádnýho kordu u sebe a kdyz
šel p, Jan dolu po schodech a Zádnýho kordu u sebe
nemel, ještě dobl'e dollI nedostoupil a ten neboztík hned
na lleho sekal. P. Jan z 0, uskocil mu, ránu zavrhl se
pláštěm a tuliehem a kdyz zavrh ránu, ehlěl po něm tu1ichem títi i maloučko ho trefil tím tulichem v hlavu a
ten nebožtík hned s dobytým kordem pl'es dVllr cO mohl
nejtouze bězeti prchl a dal sobě, kde ten velkej šlok
stojí štu', az zase s dobytým kordem spá(]cem odskočil.
Já potom hned šel zase za pánem Janem nahoru, neb jak
se to stalo, p, Jan hned nahoru šel. A když sem šel za
p. Janem nahoru, l'ekl. sem: Pane Jene, tuMm, ste ho
drobet v krk lrefili. Potom sem šel zase dolIl k vratum,
kde on bežel, odepnul selll mu kabát a vobojek, vtmdal
sem jej do světnice, barví!' pl'išel, kdyz sem mu to odepnul,
viděl sem, ze mu Illaloučkej knlltek udělal, nevelká rúna
byla. On \\lU dal malollcký knlltek tam, jako pIll s(ýhla,
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1. 11 lllii'ce proli sv, Mi/iIIldši.

1. 11 uličce I'roli sv. Milmld0,
zavázal mu Idal'u. S tím scm odlud odešel. Jan l\laršálek
Budějovský: Přišcl sem rovnč k lomu, kdyz měl ten jistej
dobrou věrou upNmně vykonáno a na 111ísl,č postaveno
bradýl' p. z Pernšlcjna se schodu doHí jíti. Když byl na
a já pod tou důvěrností do téhoz domu mnoho prostavivši
schodech, promluvil la slova: kUUl heraus, A kdyz seliel
a hotovJ'ch peněz pronalozivši, to jináč měněno b}~ti nedolu, vyláh rapír a sekal ním, I vidouc p, Jan A, z O.
muze. Jestliže by mně pro nedoslatek a nebezpečensti-í
bězel se schodu za ním a podskocil mu, kdyz na něj zdraví mého týž duom v zápis do kněh Illěstsk);ch uveden
sekal. I chytí se ho k ramenu a bod ho tulichem. A ten
býti nemohl, tehdy límto Manem mým l'ídím a poroucfm,
hned jislej baníl' běžel s tím rapírem od něho tam mezi
aby Zuzan ně, Alžbětě a Johanně, jakožto dítkám mým
"toky v síni u Plateysa, upadl tam. Dále nic nevím, _
vlastním s někdy pancm Janem z Ottendorfu, manzelem
Anna z Palatu: K tomu scm se trefila, kdyz p, z Pernmým, zplozeným, v knihy městské vložen a vepsán byl a
štejna barvíl' "ermoval s tím kordem a p. Jan sběhl
léz s nápadem z umrlé na živé pozůstavající aby plným
v tom dolů a on ťal na p. Jana, ncž jcště p. Jan dolů
právem a dědickým připadl s tím vŘÍm, což by koliI'
sešel, měl ještě s jednoho stupně dolU sjíti. Zavrhl se
k tomu nále7.elo a pozuostávalo. I jiný všecken a všelimu pláštěm, podskočil mu ten kord tak levou rukou a
jaký slatek můj mohovitý i nemohovitý, jmenol'itě vinici
dobyl tulichu a píchl ho lak, jak nlU podskočil. Po ly
na
ležící vcdle vinice pana Jana Hrocha z Mezion hned bězel pryč a p. Jan nahoru _
Mandalína Pelešic s jedné a paní KateHny Tunské z strany druhé
šulová z Palalu [svědčí tOléz]. - Clibor Skála z Kolince:
i s západšfm celým k lé" vinici náležejícím, též vinici
Pi'edně sem toho povědom, byvše na tom veselí p. Vol- s šlěpnicí nad Radlicemi nad vinicf paní mátel'c mé milé
dl'icha z Kouby u Holců, lu jcst ten Daniel Gebold,
na gruntech kláštera zvaté Anny a svatého Vavl'ince v St.
bradýl' p. z Pernštejna, beze vší jemu dané pi'íčiny stojíce
M. P. ležící, léž na hotov);ch penězích, klenotech, svršcích,
vedle mne na stranu, se obrátil a dceru šenkFe vinného
nábytcích, všelijakém hospodářství i na všem všelijakém
na lavici seděti uhlídal, k ní se obrátil a něco k ní mluvil
statku nlně náležícím mocně odkazuji, dávám a poa potom ji hned políckujíc velmi bil, lakze jí zavití
roučím Zuzanně, AlZbětě a Johanně, dcerám mim, a jestliže
i vrkoce z hlavy srazil a ona cllytivši se za hlal'u jeho
by dotčené dítky mé dl'íl'e dojití let dospělých aneb
s pláčem napomínala, aby ji nebil, ze jest mu nic ncpoctivého jich vdání pán Bůh všemohoucí od smrti této
udělala a z světnice bělela. A v torn p. Jan z Ollndorfu časně uchovati neráčil, že by všech tri zeml'elo, tehdy
lu u mne stojíce k lomu jest pl'išel a tomu jistému barchci tomu, aby týž statek můj všecken plným právem
víi'i l'eld pěknejmi slovy: pane příteli, prosím vás, kdo
pl'ipadl na urozenou paní Katerinu z Milešovky, paní
jste, že sobě tak ničemně pocináte pH tom pocti\'ým
máteř mou milou, pana Jana TeOdora z Ottersdorfu,
sllatku a tu děvečku proč perete, A povězte mi kdo jste
bratra mé!.o, a Jana Fridricha z Oltersdorfu, po někdy
a on ten jistej barvíl' jemu p, Janovi z O. odpověděl:
panu Sixtovi Theodosiusovi z Ottrstorfu bratru mém
sem služebník J. Mti p. z Pernštejna a jsem banG'.
milém, sirotka pozůstalého, na Jana, Václava, Kateřinu a
A v tom p. Jan z O. I'ekl: pOl:kejte, já o tom panu
Lidmilu syna a dcery pana Jana z Jizbice, s paní Annou
hospodál'i domu tohoto oznámím, A v tom se ohlídal po
z Ottrstorfu, vlastní sestrou mou milou, dítky zplozené, též
hospodál-i a hospodáře I' sl'ětnici nebylo a V01~ lcn barvíI'
na paní LJorothu Platejsovou z Ottrstorfu, sestru mou, též
jemu řekl, co jest vám potom, že jsem ji pral, nelíbí-li
dědice a budoucí jich všeeh svrchu dotčenejch pl'átel
se vám co, vopravte sobě, A I' tom šel p. Jan z O. na
mich milých a to k jmění, držení a k dědičnému vládnutí
pavlal: a tam p. hospod,He našel a jemu to y známost
týmž vším právem, jakž jsem sama k tornu právo měla a
ul'ozoval, co se tu od toho baníře ty děvečce, šenkil'e
mám i v držení a uZívání s dftkami mými zůstávala. Vliak
vinného dceři, i tolikéž jemu ublíZilo. A lu jest mu p.
také chci tomu, aby z statečln! mého po smrti dítek mých,
hospodM pocal domloul'ali a on dolu s schodu běžel a
kdyby jich pán Buh pl'ed dojitím leth jích od smrti uchobraně svi rapíru, dobyl a p. Jana z O. mnohejmi hanli- vali nerácil, lito odkazové vydáni byli: panf Anně Litvcjmi slovy jeho dotejkajíce. A p. Jan u sebe rapíru nemanový z Ottndorfu, paní švagrový mý sto kop míšenměl, než toliko tulich. I nemohouce takového potupného skich, též Anně, Mariji a lIIarketě dcerám jejím dva pásky
pobízení vytrpěti, šel k němu dolu a on lllll dobl'e
stříbrný, krou7:ek do krouzku, item pana Kašpara z Ottns schodů sjíti nedal, hned na něj sekal a bodal a' on mu
dorfu dítktlm sto kop míš., item paní Evě Gerynkové
se pláštěm i lulichem zamítal a v tom jej v hlavu ranil.
z Ottndorfu, též švagrové mé milé, konvičku stříbrnou
Byl velmi malcj šrámek. A v tom ten barvíř běžel
pozlacenou. Také odkazuji, aby po smrti mé ihned dáno
k vralum a hrubě upadl a se stloukl.
bylo Anně, chůvě mé staré, z lásky, aby dítky mé pilně
16. 1599, 4. listopadu. Rl/kup. č. 2205 f. 195.
opatrovala, deset kop míš., item JVIaruši chůvě mé druhý
(Kšaft KateNny Oltndorfovy z Ottrsdorfu.) Ve jméno svaté
mladší pět kop míšo Dále také, jakoz jest můj mili pan
a nerozdílné Trojice - - , amen. Já Kalel'ina Ottendormanzel, pan Jan z Oltndorfu mne nad dítkami a statkem
fová z Oltersdorfu, po někdy panu Janovi z Ottndorfu
sl'ým a mým a mocnou otcovskou poručnici zl'ídil a zmocnil
dobré paměti pozuslalá vdova, znamenaje nebezpečenství
a vedle Illne dožádal se urozených pana Jana Teodora
životův lidských - takto l'ídím a kšaftuji: Jakož sem sobě, z Ottrsdorfu a pana Jana z Jizbice, pánuv švagrův svých
dědicum a budoucím svým od urozeného pana Voldl'icha milých, aby to léž poručenství na sebe přijali, tolikéž i já
Lehnara z Kouby i na místě pana Adama z Kouby, bratra
snazně sem jak paní máteře své milé tak také jich obouch
jeho mladšího leth nemajícího, koupila duom od staroza to žádala a prosila a jim se v tom jako';to svému midávna i'ečenej u Zlati husi v osadě svatého Mikuláše
lému panu bratru a panu švagru důvěřuji a za to snažně
proti domu V stodole od starodál'na řecené [ldící] za
prosfm, že to k sobě pl'ijmou a dftky mé milé ku pobožtisíc kop míšenských, ctyry sta kop míšenských závdavku
nosti i k dobrému povedou, též statček muj tak opatroa po dvou stech kopách míšo ročního placení a to k jmění.
vati budou, aby jim bez ujmy a škody dochován býti mohl.držení a k dědicnému vládnutí, o cen ž z obojí strany
Kteréhožjest datum v 'St. 1\1, P. ve čtvrtek po památce Všech
pánům pl'áteIUm dobl'e vědomé jest, aclwlil', ještě v knihy svalých Božích, to jest ctvrtého dne měsíce listopadu lélha
městské zápis pro tuto ránu Bolí a odjezd ven z Prahy BoUho tisfcého pětistého devadesátého devátýho. _ Na
pana Voldl-icha z Kouby nevešel, v~ak co jest jednou
zádost poručníkův bez na:Hkání stvrzen. T.omu na
vědomí - I' ponMlí po památce sv. TU králův 1. B. 1600.
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dáti povinen a to do clwu nedělí. (Oldl:ich z Kouby
placení, já o tom llic nevím. Téz z·c Illi to vše v paměti
od odporu ustoupi!.)
vostává, ze jest ona pí. Kalel'ina Oltndorfová se p. Jancm
18. 1600, 7. bl'czna. Rl/llOp. Č. 1062 I 194. (Svě
z O. do téllO z domu vpuštěna k mocnému uzíl'árrÍ byla,
domí I' lé pl'i mczi paní Katcl'inou Sixtovou z MileSovky,
pl'i
tom sem nebylo a toh~. ~elll n;,vidcl, 1I,eZ vidě! ~em z~
p. Janem Theodorem z Ottrsdorfu a p. Janem z Jizbice,
p. Jan z O. dal dum bonU a neeo v nem slal'ell, nez
měš(any Star. a Nov. Měst. Pr., jakozto pOluellicí a ponevím kOlllU k ruce, ~obč-li, ci komu jinému. Téz ze
ručníky a opatrovníky od p, Jana Ottndorfa z Ottndolfu
o tom I'ím, ze jest pán IlIllj odjel odsud před morelll a
a Kntci'iny Ollndorfové z Ottrsdorfu, obou manzclul', II to
tam zustával az p. Jan i pí. Katd:ina oba llllll:eli. Potom
Ilad Zuzanou, AI7.bčtou a Johannou, sirolky nezlcldýllli,
phjedouce sem do Prahy po smrti jejich zde zustál·á. Ph
i spravedlivostí jim po jmenovaných manzclích, rod'iCích
Hanu, hly" jest byl l'ublikol'CÍn, ze jest pán pl:i lom byl
jich náleZející z jedné a uroz. p. Volcll'ichcm Lchnarem
a že jest tOIllU nic nel-íka!. -- lIIarkyta, Andresa Fr)'še
z Kouby i na místě Adama Lehnara odtud z Kouby,
manzclka: Já scm ocl našeho pána nic ne~lyšela ani od
bratra jeho Ict nemajfcího, z strany druhé. Act. fcr. III.
paní, aby rněli ten dum prodati, nez ,'iděla sem, zc jest pan
post Dominicam Oculi.) AlZběta, Pelra BOl'llldera manOlllldorf dal bohli, kd)'z jcst náš p:'Ín IIjel d) Slanýho. _
želka, svědcila lak to : Pl'edkem tu stl:edu po SI'. Petru a
Jan j(ašparín zedník: Jednoho easu, neZ nevím, kdy jest
Pavlu pi:išla sem k panf Annč, p. Volcli-icha L. z K.
to bylo, asi šesl neb sedm neděl pl:ed SI'. Václavem, neman7.elce, ji žádajíce za pl-ímhl\'u ku pánu, aby se pl'lpamatuji se dobl'e, poslal pro mne p. Jan O. a paní Káca,
mluvila, byla-li by věc možniÍ, aby pán nechal toho dOlllu
man7.elka jeho. I kd)'z scm pl'i;;c1 k nflll, zádali mnc,
za 1000 k. nl. n že chce manzel miij spolu sc mnou 5UO
abych s nÍmi šel do nějakého domu u zlaté husy proti
zavdati a druhejch 500 ve dvou lelech, po flld tl'etfm
Stodolc. Kdyz smc talll šli, oználllili mi, ze sou len dlllll
stu v jednom roce dodati, tak ze by byl splacenej za
koupili. A potom prosil Illne, abych mu poyěd,d, zae by
těch 1000 k. m. Ona pak pí. Anna mně na 10 odpovčd
ten dLllu stál. Pral'il, ze jej koupil draho. POtOIll SClll se
dala, coz jejího Inožn)rho, ze to ráda u(~inÍ, nez že o tom
ho ptal, co jest za něj dal, pravil, ze za 10)0 tolaru I' a
ilobl:e ví, ze pán jcjí se velice zai'ekl, ze ho nechce dáti
ze má zavdat 400 a ze po 200 na roky má platiti. A to
za 1000 kop m. A já sem proti tomu l'ekla zase, zc jest
několiháte, ne jednou 10 i'eld i paní Katdina. Potom
se tJ';/, lnůj lnanžel zarekl, ze ani penčz více dáti nechce.
kdyz scm já tam jiz dělal po několika dnech pro mne
Proti tomu pí. Anna l:ekla, že mají kupců neniclw dosti
poslal. Kdyz sem tam phiiel k dělnfkuom svejm, plal sem
na něj, zc jiniÍce vícejí dávajf za něj, nelli jest jej pustil
se jich, kdc by byl pan hospodál:. Oni mi oznámili, ze
manželu mimu. Však já pro zvyklost s U1anzelelll sl'im
jcst talll naproti u p. šI'agra svýho, Potom po druhý taky
sem panf p,'ece prosila, aby pi'ece páua prosila, 1110 hl-Ii
kllyz formani vozili stěkoví, nechál'ali ho v cestě, tehdy
by co obdržeti. Co s'e pak dotejee toho zarcení p. 1'01selll já tělll kameníklUll domlouval, proč toho kamení nedl'icha Lehnara z K. a Petra, manžela m);ho, zc bych já
chávají y cestě, proc ho llevodundál'ají dáleji, aoy se tudy
již sallla chtěla y tom prostl'cdkovati, aby ta jich zareení
mohlo jeti, tehdy lili uZlliÍrllili, zc tenlo pán hospodál'
obou ch v celosti zustala, ona pak pí. Anna mllč phpovyhlídl z I'okna I'ell a domloul'al jim, aby mu to pl:ed
věděla, ze s pánem chce dostatecně mlul'iti a ze lili d'l
jeho vrata ueldadli, ze má jeti preč. Tak on po něklerým
věděti, na ccm by s pánem vostala. Tchdál. p. J au z Oltlldni pl'ed IIlorCIll ujel a ziistal vně az mczi tím prostl:edkenl
dOl{U seděl s p. Voldl:ichem a kratochvíl měli, nevllll
smrli P. Bllh račil povolati p. Jalla Olllldorfa a pf. Katev karty-Ii cili vrcheaby. Na zejtU pak ve ctvrtek po SI'.
!'inu, man7.clku jeho. Potom v po snF'ti jejich pl'ijel do
Petru a Pavlu poslala sem děl'ecku SI'OU ku paní a vzkáPrahy a tu zustál',í. - Pavel Skl'éta Sotnovský z LiÍvohc:
zala sem sťastnej dobrej den a mou povolnou sluzbu a ze
Toliko to sem od p. Voldl:icha L. z K. slyšel, když sem
ji prosím, aby za zlý neměli, ze ku paní posf16m a jí se
se ho ptal, jestli jcst ten dlull prodal, on mi za odpověd
ptáti dám, jestli jsou s pánem mluvili 1'0 to, vo čd SCIIl
dal, ze jest toho oumyslu hyl takový dum prodati p. Ottnpaní prosila, fl na celU sou s pánenl ,"oslnU, aby Tni dali
dorfovi, kdyby ho P. Duh od smrli uchovati ráci! a ze
znáti. Paní mi pak zase vzká7.ula,
se naděje, že pí.
jest se trh státi mt;l, kdyby p. Voldhch L. byl zase
Kalehna a p. Jan z Otlndorfu chtějí do toho trhu l'stOUz Slaného p!'ijel, ale že jest on oumyslu neb)'1 jelllu p.
piti a zc mne prosí, abych za zli neměla. Ten pátek po
Oltndolfovi takovi dum za 1000 k. pustiti. Zc hy pak
sv. Petru a Pavlu phšla nebozka pÍ. I\:ate:L-ina k nám do
pí. Katcl-ina O. s p, Janem O, do téhoz domu puštčna
UDInu a tu mne prosHa, abych se na ní nehně"ala, ze tCll
k mocnému uZívání, jako svého vlastního, byla, o tom
dům ujala, pOllěvad7. jsme sc nelllohli srovnati v trhu a
nic nedn!. Nd to se pamatuji, ze sem jednoho casu s p.
tu abych. se nestarala vo nic, 1'0 žádnej byt, pokudz libost
Janem z O. I' tOIll dOlnu byl, tu jest mi p. Jan okazol'al,
manžela mýho a má jest, abychme tu byli, ze ona se neco jest bohti a zase stavěti dal II lnně vozn,'lmil, ze jest
slrojf y tom dome bejti, ze ona od paní matky, dokUlI
do pěti set I' něm prosUl\'ěl. Kdyz sem se ho ptal, zae
ziva, nemíní se stěhovali, lec' by ji právě z domu vyncsli.
jesl tcn dum koupil, On mi 10 za odpověd dal, zc ještě
Co se pak dotejče trim jejich mezi llIanzely a panem
mezi nillli dokollalej trh se ucstal, llcl, ze se on s p. VolVold!-ichem, zae sou tcn dum koupili ncb nekoupili, ph
dl'ichem, iivagrelll svým, o ten dům dobi:e srovná, ze p.
tom SCJll nelJyla a to mi poyědolllO nic nellí. ~ Jan, VseVoldhch chce 1100 a I'on že dává lisÍc, Toho casu jest
teckovsk); z lI-linie svědčil: Toho sem pOl'ědom, kdyz pan
p. VoldLch I' Praze ncbyl, ncž I' Slaným. Když sme tam
Petr tafltekr kupoI'al ten dum u zlaté h",')' od pána mého,
byli, d,í1cji o tom dobrou vědomost mám. ze jest p. \'01p. Voldl-icha L. z K., ze jest lili panf má kázala, abych
di'teh, kdy se rána moroni v Praze rozmahala, clo Sladošel k paní Alzběle talltekerový a jí abych o tOUl oznán)iJlO jd jminulýho léta 99. a tam Zllslclval, az p. Jau O.
mil, ze p. Jan Otlndorf ten dum ujíti chce za tČell 1100
i pí. J\atehna z tohoto sv čta prostl'etlkelll smrti vykroeili.
k. nl. Pak jestli jest jej IIjal konecni;, já o tom nel'ÍlII,
J'otomlle po smrti jich obou zase do měst Prazských pl'ije!.
ph Irhu scm nebyl, taky sem toho od pána 81');110 nikda
Ze by pak toho <'asu, kdy7. kš aft neb. pí. Katel-in)' O.
neslyšel. A jak loho dokláclajÍ, že by pf. Katel-ina Ottnna právě leZcI a potolllne publikován byl, scm do Mčst
dorfová jej ocl pána mého za 1000 k. m, koupiti ml'la a
Prazskýcll pl'ijeli fl o tOIll \'ědc;li měl, zádné včdomosti
400 ze jest na n{j zavdati m~la, po ch'ou stech roellího
nemám, Jau Sand)'oll z Kruznova: P. Voldl'ich z K.
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některého času na podzim byl odsud z Prahy odjel a .P~
lomně pl:iievši zase něklerého casu pl'i vánodeh léta jll;'-

nulého zcie ziistád.' Petr Pornlcss, J. Mll C. tl'l~ksasllv
tafeldel,er, svědCil: Ncjprvé sem byl v trhu a ;ht,el ~em
ty dva dOlily koupiti v pl-íbytkll p. pryll1asa., Chtel, sen;t
dát za ty domy 1000 lolaruo, p,;t set za;datl ~. druh)' ;h'c
,tě ve dl'oll Ieleeh a p. Voleli'ich nech lel nez jede,lla:le
set tolarll\'. V tom sme se rozešli. Dn;I;~11O neb lrcUho
dne po té smlouvě u p. prylllasa pf. h,aca, p. Jall~ O.
lIlalJzell.a, ke mllě pl-išla a ptala se 1Il1le, p~rovnah:11 SiliC
se o tcn trh? Odpověděl sem: neporovnah, Ileb )est
Volcll'ich chtěl míli 1100 tolaruo a já sem neeh~el VI~~
dáti llel. 1000 tolarllO. K toml~ jest l:ckla pf. ~(áca: T Mll~
Petl'c muj p. Jan ty domy Ujal v 1100 tolaruo. Na t)
slova' ií prosím a vinšujf jí mnohého iitc;slí k lOl;:U, a bl
mi pIli lela napl'ed dala věděli, kdy bych se me1 .. vystehovali. Na lo jest i:ekla pí. Káca, abych se sp,ok~jll; p~
kud se mně a IÍlunželce lHé líbí, lllállle v dotne ~usta\'a~l)
Ilcb ona není té vllle, ab)' se do kterého z týchz domLlv
lněla stěhovati. Toliko ze cllt,ějí své víno ta~ll vyše~l!{Uv~tt
II že lllttZC bejti,
se nenicko zase sroyname 1\ JH Y:lm
tl' domy prodám. Ale pl:i trhu sem ncbyl.,
.
19. 1601. R/l1lOp. Č. 1029 j. 61.. My Rudolf
druhý oe. oznamuj cm tímlo ,lisl;.m, Z? preslde,nt a raddy
naše k apelacíll1 zNzcné ", te, pn ~l:ZI Jan~~n rhe~~lol~ln
z Ottrsdorfu a Janem z Jlzblce,,- ~e~ Kalel!llou SIX;O\ o~
z Milcšovky porucllíky a poruclllcl slrolk~lv po J:t1l0\ I
z Ottendorfu a Kateřině z OttrsdorfLl manzelích z jedné
VoldJ-ichem Lehnarem z Kouby i Ila mí"tě Adama L. z K.,
bratra jeho let nemajícího, z strany druh,é" co se ko~:
pCIlÍ domu od starodávna »u ~laté I~usy«, rec,en~ho P:'~ 1
Stodole ldícího a zádosti v km hy mestske vloz:m d~t) c~,
ten ortel 4. Decembris 1600 uCiněný napravuJí: y Aekollvěk se 7.,\dného poznamenání trhu, kter):z by nehly KaOlte ldorfová z Ottrsdorfu 8 Voldhehem Lehnnrem
t v:·
ellna
I
'.
Š k v
t" V 1
7, Kouhy o ten dUOI11 ucinila, nenacház,í, v a, ;e
yz ,.. 0:
dhch někdy Jana z Ottendorfu, mc mene Ka,tcllIl)
z Otťrsdorfu, manzelku jeho, dosti dlouhý, cas v drzenf ~
uzívánf lakového d01l1U zanechal a Vida, ze I'ocl~e hbost~
a YllOlc své v něnl na svůj groš staví a spravujl, kamelU
i jillé pot,'eby k stavení pod o,kna a. vrat~, druhé,h,o domu
jeho Voldheha skládá, tomu Jest !llC nedkal, dZ pot~m
'v tuto pominulou ránu baM morovou ,a ne dlouho po nem
i nadepsaná Katcl'ina z Ollrsdorf,,~ JlIanz~lka Jeho, z t,~hot,o
svčla povoláni jsou.
Kddto táz Katenll,a kšaft ,;lclllJla,
, . slovy (O
I 1Ozl\'.
." Še, jes
. tl'l
I)),y
Jiz ,
t);Z dum ))ro
toho patl'll)'ml
nedostatek zdraví iejího v zápis kneh mestskych ;l\'ed,en
bejti nemohl tehtiy Zuzaně, AlZbčtě a Johanne, Jakol.to
dftkám svilll' vlasl ním a~)y ;' knil~y Illěs}sk~ zap~,~,~~ b y.1.
Kterýi.to kšafl k ztvrzem svelll,u pllšel. Z teeh pllClll tdkov); trh toho domu se ztvrzuJe.
' ' ) ' ' ')('
r
:20. Hl03, 7. května. Rl/llOp. c. ~113 j. ~ .13, l\atehna Sixto"" z lili], šovky, Jan Theodor z Ollrslorfu ~ ~an
Litolllěl-ick)~ z Jizbice, jakaHa porucnÍci Zuzany, ~lzl~~t~
a Johanny, dítek po nehly J"novi z Oltnd~rfu a !\.atenlle
z Ollrstorfu pozllstalých, koupili k ruce týmz lhl~""1l duo~1l
II zlaté husy l'ccený od Vo\dheha "Lellllara l. l\.. za fl /5
k. C. Zápis lento na mfste Voldncha L, v. nedostatku
zdravl, postavenc'I 10 J Utl, \'".f3~,.l ec\lol'sl-);
c
"- z j\lil1le v)'konal.
Acl. fer. lIlI. post Flonam. ",)

y.

ze

R. ~1627, dnc 19. zát-f Anna, Zuzana a AILI"ta,
seslry z' Ottndorfu dvo dom)' své u zlaté hus?, posloup ly
jsou P. Janovi Arnoštovi Pla~ejsovi : I'lattnstejr:o., (R,I~lI~j~,
i'. :!1l4 t: 363.) Rozepre o dUIll z I'. I D;)b ollStt Ild
jest I' C"as. pl-. star. č. r. 1906.
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Číslo 12. st. 6!J6 b. (vzadu).

J. 1434.
Rl/IlO!,. f:. :!10:! f 315. Stephanus
sarlor de Alta Mula et Margul'etha emerunt do~num post
pandas sitnatum in acic pen es cloll1um ]ohauws ~stern~
bersky frenificis illllnediat~ coutl:a domum ?rbam fremfieis erga Johannelll Lipsky frelllficem pro XLlIII s.
2. 1446 8. květnl\, RI/ko}'. č. 90 f 111. Stephunu5
de Alta Muta' cl Mllrgaretha resignavit domum post pandas in acic penes domum Johannis S~lermbersk)' 1I111llediatc nec non vineam Dorothce, nate lpsorum,. et AllC1J ee
[Ce lny] lIIarito, genero ipsorum. Acl. dle Statllsla!.
3. 1470, 17. línora, Rl/llOp, Č. 2105 f 289. Paulus,
hospes prclorii, et \-Vanka emen~nt d?mum !ll h~uSll1,ark
pencs domum Pauli Sstemberg III aCle aput DOlothe,lIn,
relictam Andree Celny, pro CX s. Acl. ,abbato posl VaIcntini.
4. 147tl 24. b':ellla. Rl/kol'. č. 2119 j. S. 14. Ve
jméno bozie 'ameu. Já Pavel, měií.těnín Star, 1\'1. Pro a
nekdy téhož města rychtál' c:c. naJP.rvé dU,OlIl Im~oj .a
kotci ehlebnými, v němž bydllll1, v~n~ce ta ke mé, jednu,
kleráž na horách Radlickieh mezi VlIIleeml Pavla, vnuka
Bradáčova z jedné a Tl-ibfncol'lí z Malé Strany z drul:é
strany lelÍ, a druhú od Jakuba Blešky hípemí u ~(artus
ldící - s chmelniCÍ tudrcZ llemto !,šaflem mym po smrti mé odka7.uji panic Va!'lce, I.,:anzelce mé m,llé - :
PotOIl1 pak téz manze1ce mé rozkazujl, aby k 8\' . .Mlkulášl
lIa poll'chy kostela tudici vydala V k. gr., Jánovl, bra~nl
mému XX gr., jelllužto také těch XIII, k. gr." kterézto
mi Thomau, kupec z Perna, dluzen jest, odkaZUJI - . Act.
fer. ll1. posl Pentbeeost.

G. 1481,26. června. Rl/llOp. č. 94 I.f. 32 .. Wanka,
conthora1is olilll Pauli iudicis, lllUle vero J ucol)] Mosar,
resiglla\'it domull1 suam marito suo. Ael. fer. UT. posl
Johannis B.

G. 1482, 13. února. RI/ko/,. Č, 2106j.102. Johanne,
Slansky cl Barbara emerunt domum a?Jalem post p~'et?
rilllll ol'm Pauli iudicis penes dOlllulll Sslelllberk flelllli.ls
erg a Jacobulll ~,Iolar et V\'ank~ll1 pl:O .LXX s. prag. llIlIlUS
XXX gr. Act. fer. lIIT. ante 'alentm!.
.
,
7. 14!JI, 23. února. TO/lllé.i f 3?9. Thon:as 1lI~1l:
tOl' elllit domum inter domos \Venceslal I-Iamerl1lk et \ ll!
Sstemberk a J olrnnnc Slansky pro XXXlIIl S. prag. Acl.
in vig. MHthei ap.
8. 14!J5, 27. Nina, Rulwp. č. 2101 f. 93. Sac~r.103
J ohanncs Coralis elllil domUlll post pal,rd.as pan,Uln Ill~~~
10lllos Dorothee reliete dilll 'Venceshu llIs11tons, et \ Itl
l
. sitam
, a Thollla sSlllay d
' pro "XL V s .I)rag
Sstemberk
cno
'.
Acl. in vig. Silllonis et Jude.
9. 1498. 1!J, Njnn. Ta///li.~. Sace;'dos Johannes Coralis resignavit OLllllC illS suutl1, quoel Cl ad domu~n superiorelll 'luolllodolibet pertinet, Thome ssmaycleno. Acl.
fcr. \'I. post Gal1i.
,",
,
10. 1499, :29. května. Tal/llcz (.168. Swatoss 1r;lka
cllltcllalor ct ľlorothca el:1el'llnt d?l11um rost pretonu~n
inter dOlllos Johannis, lilII SeVerllll, et 'll! Sstelllbelk
sitam a Tlrollla ssmayderio pro XXXVII S. prag. Hoc nolantcr acliuncto, <juandocunque Thomas pecul1las lraberet
et illalll dOll1um versa vicc habere vell~t, tun~, SwatosslUs
acccpta sllmma il1am jpsall~ d~nulnl elde.lll ,I h,?n~e 1l10X
cOlldcscendere debet. Act, 111 vlg. Corpons Chllst!.

11. 14!J9, 23, ZaJl. TOIll/éž f. 116, Sacerdos JoIrannes Kornl cmil dOlllUIl1 a SwalosslO Trnka .. cultellatore pro XLV s. prag. Ael. fer. II. post MaunCll.
20*
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,1517! 17, línora.' Rl/kop, l. 1128 II
'
, té pn m'ZI Dorotlllí od H ' K
"
j. F. 3,
Janem Korálem a Václav olrI ,I utny s Jedné, knězem
em
kdez jest je ona D. orota v,e1ll'I I 'tkl
:~, slrany druhé,
' 1I1111 a z o 10 Zle j' e u V' 1
H rl
I I<l, poznala ni:kler)' st t l ' !
, acs ava
I "
a e, svuoJ jest v \'l
'
meze Jana Korála jakozto truhl, S" "
pll ~llJnostl
stalku více b)'lo a tollo sve""'l
)]. "é d koltry a Zle lollo
1'1 a ne )Ozcc Eleně
V]'
•
1en statek ji jest v ruce
r X
\.
/ a pOllCVa( z
1
/
ne, esel) Zle na VIce s
t /ľ
? lce a pta, co je koli statku jc'ího
E l " " e P:I 1
Je lcn u nich u vobou
'
.J,
po
elle zustalo, zie
L
"
,
a za nHm vostal zá I," , t I
aul' jl vcrmí ruku otevl'ieli a J'ej'l' 1 1 I '1 "djlC.' o 10,
1 P t'
t omu nadepsaní kll čz Jan ' "lT' I s a e, a l)' vrát
(11 I.'I' 1'01
,
a , ac av Hrbel
"
taBlU dob:Hc vyrozulllěti nel I
.
C In UVll, Zle
to, co jc sobč menovala al~J~ 10,1\, ~o Je, loho stal ku mimo
Tu Olla Dorollla slyšecí 'o,í ~i~;~(~~h, k, C;',llI,U odpo,vicdati,
oni o tOUl tak dobHe TV 1/
.•1koVll ncc mlUVIla, zie
ule když chtí, abych lJJen~~~alľa c~ je toh? ~tatku jako ja,
lozí šatuov, ctyi'i truhl)'
á' ť\,~ltO}lO etyn ;ta, dl'allácle
brn);ch Tu o ' I ' J' p, s S llllny a dvanaele \Zic stl'í"
Il1 mez
an u Hrbek st " t
I"
pravlli zie o té , ' " ,
,
OJ1C OlJJu O( plral! a
)
,cel nIC nevcdí m l / ' "
Eleny statek zůslalý jest ten
.
UVl ce, Zle po smrti
rady jest panuóm I lá
popsán a to POPSálll SClll do
t
za poručník)' Z\'Oll'la o, ,no! v áklerémz ona nebolka nás
a co Je II m k l'
,., 'I
'
tonlU SIlIC ucini1i dosti
I (
o 1 sven a a porucila,
žádný podle prá\'a nehi' ,1~le lO Je t~m,u se, úízení jejímu
phšel, páni ráčili slÍ tOl~s~" ~i kdyz Jesl ;"s p dle práva
loho tak Sllle "1'1'
'I
"I su ,moc datl a my vedle
co náleZalo a ~,"ľél ~ je',nOlllu kazclélllu to dávali, komu
~',
,..
mz SplSU Dorothě od Hor' 1 ,I '
o d knzan neJak); kotlícel
1
I á
,..
) J) Jest
, "
' a en oe n s pnJ ',la P t
ctynech nebo pěti I e t l l
' ,
o om po
ního a stojée dobro ee ", po ma!a nás do soudu komorslálo za čt),,! lét
vOlne, od puhonu pustila a to opčt
II
a, A eoz slÍ koli p II
Aleny šafovali a z tol
t:
v",
,?' e ' lvu'I"e ncbozky
,
"
10 s dtku ellllh "1
'I'
vedon1ie a rozl /,,/ / á v
•
'
"e Sll o CHll 1 vedle
wzam jl ne purgmlstro
'
ukázali svědomí i kšafthu
t'
ya -' ~l 'pan~l.ov a nato
bylo k soudu komornímu Po ;;.\eIlJ, kj;rez jesl jllll vydáno
'r

"

dala a I,ravila b)' on l'
omu ,- orotha zase mluvili
,
a orun ľozUB}(~~la \ t l ' . '
kolky s ní jíti m " v' b
" , ze a cov)'ml 1'0nila, ale tohu seajl;JeZl~ lálY se bbyla v té \:eci jinac ochrán"" a, a y lento JS I "
'I
nud t(m zapomcmíti tchdáZ I 1 ,,' ' t ' . a me~ llIe se
CCCC o víc slatl'
V]"I' 'l)z jes Je napomll1ala, ze
,
, :cu nevece '1 al
ot
Q některé své věci u Hrbk~' .. ~
Olll ~c, toh~ uptadi
pravil, ze jest Hrbek
\ ~de\ Sl, kdez 1 knez Korál
jiz k tomu I "
p~s muoj do Nornberka prodal a
s Joleh'l 'íc' c l~lCell1~nl,l~z se nczntl, tobo lni pH; a pl:ve
eiějíc ',1. n~ Jeh~ recI tín~ sell] prodlévala vždy se nanenl~lll~~e .on~;. llnne Isprnvedhvc :lciní a toho se docickati
1 pllS oup' a sem s
'
"t I
jest věc s"ěr:icná a st tl
~. 1111:11 ope {soudu, a zÍc
jezto oni se ho : m'
,~, Ul Zle Jest II nehozky nechala,
doliču'íc
a 'e
,l,
OCl:~ I, Olla neví jak, .toho s"ědolllíIll
j
I
J plOkazUjlC,
Zase k lO".lU kněz J'llJ a V' ,1
I-I I'b Cr
mluvIl
zie
'vv.
'
,
,
nes a"
věhla-l"
.,'
0111 o svenení z"dném nic nevedí a
, 1 je Jl co neboz
Al v
I
to vÍnlc zic J' e t I 't c~
cne) to JO lny llCZlJi.Í.me než
,
:
S
CVl anCI zapsaná
zie j' t
..
kVllOl'ala ze ," I
",.
es olla Jl AlellU
sme I "~ ;, : se 10 ~ my také co Sllle kOlnU dali' z loho
"
,CI 1 0\ d!ll a llejSllle-I! ode \'šecll'
'"
zadu)' nenavracuje neb
\ , , , ) J l oto se 11,\ llQS
pokázali tu kvilanci T o sm~ UClll I! vsemu dosli " llalo
lOl'aná a j' t I 't ' ,u ona orotha mluvila, zie jest In'ies 'Vl ovana z 50 I
It
trefí, zie jest mělo b '["l
60 '~P, ,el a;, ~: la k\oilancí
takol'lí 'I l'ádné I 't ) í z,
<op, nazyl'aJlc tu kvitancí
"
'Vl allC mají hýti l,ečelc ' l l ' I ' ,
to I10 ukazuje a Václav
,'"
,lle a " ]U 'z rád
tancí, );ie jest \'t
' ,muz )eJl, tu sl~Je odpíral té hipl'cd I)án)' st'l Pll, Oll! Ija~, Zll' byl, all! V rarll' télo kdy
,
fl
am u meh a z lěcl
' ] 'I
'
toho pověděli neSl'
n':'
I oure, III nlOI' z.irlný
mluvt: I , ' " , III ve ")'l~ll '.' vysokými sIo y )' proti lomu
, , zpl<1ve se poddw"je lé' "
,
hrdlo saditi proti ln',' J' "
Z 1 zena JCllO cllliec
{CZl
anoVI, zie to) co?' proti nt~mll

,p,

r

S7J,

Mill/Ilasi,

1, V I/ličce prali

11l1uvÍ a Heči postranní !Jl:j JOlllÍllá "
•
nimi Tu
' I ,. J I " Zle sou ly byly mezi
,
om mcz an 'I Hrbel
t' 1
vili žie J'iž
" , 'I "
, pro lomu mluvili a pra,
Y 1 odvody ll"am Vazl
"'t mate
'
měli k I
"PIO\O(
,
b)'ehme
lanclvym sluvuom I11luv't"
~
I
v',
"
v tomto místě
1 \, ~
1 a zase
JaHetl, Zle to
koli (lan
"n~~ '~lil, lle~ podle loho obojího pl'i jakéznás i ~Iruht~\~~~ll~ll ,~ panl) spr~."edli:'osti ráU zustal'ili
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Mililllasi,

jich strýceného bratra Víta, syna ncbozce Řehoi:c meClerc,
nic nedbal, jim k němu choditi a pl'ihlédati nedal a že
by on Víl kdyz by pohodle podlé potl'cby své jmčl a
kdyby dobrými byl opatl'en lékah, s pomocí BOlí najíti,
k rozumu pl'ijíti mohl, phtolll ,Iotýcíc, že by statek téhož
Víta, .lrycence jich, scházel, mizel a hynul pod zpráI'Ú
jeho Bohuslava Legála, tak ze domové slÍ opušlčni, vinice
zlakomcn)' a ze z jeho vinic na jiné, ne jeho vinice,
h+ovie se nosí, ticm sytí zalobu za\'icrajíc, ze se jim
zdá, poněvadž porucellstvie netrvá ncz do let SYl'utCích u
sirolek lcn léta má dospělá, ze on jil k lomu poručenství
žádného práva nemá, žádajíce pana purgmi~tra a pánuov
podle phbuznosti, aby i sirolek i jeho statek jim jako
strycencóm a nujblizším po meči pl'álelóm vydán byl u
ze již jinl spravedlivt'jic ta zpráva fl poruccllstyic pHslušic
a ze sirotka tak chtie opatrovati a pilni býlÍ, aby on za·e
ještě s pomocí Bozí mohl k rozumu pl'ijíti a st alek ze lak
ehlie i'éditi a opatrovati, nelolilw aby v své váze stál a
ho neubývalo, ale kazdého roku aby ho nětco phbylo.
Proti tomu Bohuslav Legát mluvč skrze pl'ielclc svého
zádal najprv, aby clcn byl kšall nebozky panic Benigny a
výpo\'ěcY, ktení); stala se jcst někdy týmz strunám skrze
Adama z Bysthce od pana purgmistra a rady za ortel ji
pokládaje, zádaje potom phlom obém zachodn býti a
pravic, což se dorouov dotýce, neopravoval-li sem, ale
budu opravovati, než coz se vinic dotýcc odpicraje) ze
sem potl'ebně jc ddyeky dělal a ze upral'nčjsie R mnohem vzdělanějšie slÍ) neZli kcly pl'ed jeho zplávu byly, doHádaje se v tom l'ergmistra i kazdého, kloz horlÍm rozumie,
aby jimi ta věc ohledána byla, lla konci prose, aby kšafty
a ortely hýbáno nebylo, Tu pan purglllÍslr a páni vyslyšev"e zalobu a odpor, II pilne pm'ázivše jich s oblÍ strun
pl'e Iíčenie a l'eCí obapolních a nahlédše \' právo své,
kteréž jcst lakové, pl'álelé pHbuzní k statku sÍrotciemu
pl'ihlédati mají a vidCli-li by, ze porucníei, ph nčm nedobře šafujf, mají lo na pU'cZné pállY vznésti a oni phseZnf páni mají lo podle Boha fl spravedlnosti slÍdili a
opall'ili, i takto o lom svým ortclcm vypovídají a mezi
stranallli nalézají. Najprve coz sc Víla sirolka dotýce, pončvadž az dosavad k ror-umu jest ncpl-išel a oni pUOYOdové, pIátelé phbuzní, Illnejí a pravic, ze by to bylo skrze
nedbanlivost a nepilnost Bohuslava Legála a zc o lo chtie
péci fl starost mieti) ahy on s pOlllocíBoZí je~tě rozulllunabýti
mohl skrze radu a léky llllídrých liclí, aby Bohuslav Legát
z takového o sobě domněnie mohl vysvobozen býli a oni
domysl svuoj o sobě, pravý-Ii bude cili nic, nby na konce zVč
děli, on Bohuslav Leg,it toho sirotka aby jim bratl'ím a puovodóm vydal poněku,1 clo vuole panské a oni brati'ie a
strýeenci aby také zase všeho zlého domněnie s druhé
slrany zniknlÍli II ujíti mohli pl'ijnllíce sirotka nemají ho
II sebe dOlna cIlovati) llez v jeho nčkterélH domě, v kterémz se jim ,lépe zdáli a videti bude a lpají jemu spolu
s Bohuslavem Legátem věrného a hodného sluzebníka,
kterýž bl' ho hlédal a jemu slLilil, zjednati a všecky po'tl'eby sirolku i jcho sluzcllllíku z slatku a duochod,lO\'
jeho mají vychiny býli a ehozenie i phhlédánic k sirotku
Bohuslavovi Legálovi aneb jinim phHel6m od nich puovodnov hájeno a brállello býti ncmá, Co), se pak opra"y
domuov dot)'ce, pon~l'adz Bohuslav Leg:it v svých sloviech
a l'eceeh podvolil se jest, neopravoval-li jest, ale chcc opravovali, ty ahy opravil bcz Ille~ki.lnic na ty ddochudy a
pl'íjmy sirotcic, kteréz jest tuto minul:\ léla, v I,terých),
stl dOl116vé sešly, lc sobě p:hjímal. Nel, coz se puk zprávy
dalšic slatku sirotcieho a <luoehodllol' hudlÍcícli vscel, pl'ijíluánie dot)íce, poně adz Oll Bohuslav Legát seznal se,
ze minulých a prvních lct nic j~sl sirolku nepl'ichoval pro
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nelÍrodná léta a oni brall'ie pra\'iece, ze by stalek

%vláště viničný hynul, pl'ihekají, ze jej chtie l'éditi, opa-

·trovati a tak ujisttti ze ho bude pl'ibývali roku kúdého
a neubývali, zádajíee, aby páni podle práva a 'pravedlnosli
to rácili opathti a on Bohuslav laké pi'e< to pl'ese všecko
podle s\'či'enie sobě a prvll c ústnie v)rpovědi ),ádá zuchován býti, protoz aby se všemu dosti a spravedlivě
stalo, on Bohuslav Legál jednoho staršieho z brath a
z puovoduov aby k sobě v lu zprávu pHjal a spolu ten
stalek al y zpra"ovala potl'ebnč a slušně, Pokli by on Bohuslav Lcgát sám chtěl zprávce stalku sirotcieho býli,
aby potom jiná o lo a noní opet nesnáz nebyla a pan
purgmislr a páni, kleU), podle na se vzne,eného od pl'átel tu věc opatřiti povinni slÍ, aby pulomnč o lo od
zádného nikterakz hyndrováni, honěni a viněni nebyli,
k ruce sirotcie uruce ten stalek lidllli dobrými a hodnými,
kteHz by nezávadného jměnie měli tolikéz zac sirotCi
statek slojí, v tom pak dá-Ii Buoh Vítovi k rozumu jakému a ku p:\lllěti nčjaké pl'ijíti, bude moci statek ,vuój
jako mčštčnín PraZsk)' dáti kOllluz chlicli bude. Pakli by
ho Buol; v jeho nellllÍdrostti s lohoto svela bez zdravé
paměti pojal, klož koli bude chtieli k tOlllU ,tatkn jeho
jaklí phbuznost aneb právo po jeho smrti mieti, právo
k lomu potom zádnému se nezavírá, Aetulll ct diffinitum
f. 4, anle Ozwaldi anno domini Iv[OCCCCClo, Sigismundo
Holecz magistro civium exislcnte,
1515, 17, bl'ezna, RlIllOp, i', 1128 ll, f D, 17.
Kdy), po smrli nebožtíka Bohuslava Legála tu syn jeho
Jan cht,,) jest míli právo k správě statku Víta i jeho samého podlé svého otce poHzení, lu Omll'ej soukenník
jemu jest odpíral toho a pravic, zie by jemu po pHbuzenstd ta správce náleZela lépc, Pan purgmistr pak a páni
llašli jSll ortclcnl sv)ím, ),ie žádnélllu z nich ta správa
podlé těch jich feU ne!H\ldí, neZ lie pan purgmislr a
p,ini jej Víta jako jiného měštčnína i jeho statck opall'ili
mají a správa nad ním nad Vítem i nad statkem jeho zie
chtí toho uslanoviti, kteréhoz by Zllali,
by mohl
k lepšímu statku jeho yítova i jeho samého býti, Jako;/,
pak rozvazujíce to se v~í pihlOStí) acl~oli našli jSl1) ze
v mčstě lomto jest dr:íhně lidí rozolllllých i dobrých a
některé i phbuzné, jeZto lé spr:ÍYč hoditi by se poněkud
mohli, ule najvajše lakO\'é správč, ze by se hodili mohl
Jan Legát usoudili jSlÍ a 10 z pHcin těch, ze Vít jsa Clovčk
ne dobrého rozomu nezvyklajm sol>ě lidem jest lězký
u odporn)', ale jemu Janovi Legálovi Zl];\vna jest zvyldaj
a on Jan LegM vá,ně jeho znaje ví, jak a pokud jej krotiti a jelllu uhoveti llIUOŽ. A druhé též z dávna )'ie svědom
jest statku jeho Vítova a zná i "í jeho dllehody i nedostatky, jdto jiní lidé toho neznají a v lom jSlÍ nezvyklí
a ndli by zvykli jelllu Vítovi i jeho slalku, mohlo by se
něco i ph osobě i ph statku jeho Vítově pl'ihoditi, jeHo
by se Rkodon lÍjmy zdraví jeho Vítovu b)'lo, A protoz
aby toho nebylo a z pl'ícin phedcpsaných u k tomu i z té,
kdyby více správcí bylo, nezli jeden, mohlo by b)'li
nčkdy 111czi nimi o nčco rozdvojení a skrze to rozdvojení
potom slatku ulllenšení, i jemu Janovi Legáto\'i samému
správu stalku jeho Vítova i jeho samého JslÍ porucili
dolud, dokmJi by něco lepšího jeho Víta a jeho stalku
nenašli II llc"ěděli i ticlllto zápiscm poruucejí. 'Tcn všalc,
aby on Jan Lcgát jemu Vítovi slatek jeho tak urucil a
ujistil, jakz olec jeho nehoztík Hohuslav Legát byl jest
urucil a ujislil podlé prvníhu ortelc a nálezu panského,
lak ab)' slatek jel<o Vílóv on Jan vzděleival a opalroval
jako jiní hospod:íh dobl'í de-lají sl'é st alky !\ opatrují.
L\ to ujiMt'.:[IÍ konccllL' aby se slalo od dnešního dllC ve
dní Ilcdělcch pol'iad sbčhlých, Také pro bu(h\cí pamět
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z rozkázání pamkého tolo l' est !ll'isl'Il"eIIO
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die} v s,latku Katrušillu s jcjím dielělem a ld znsč
pomlllall maJI, aby k tem vinicem kazdého rohl dolle'd I
J~Jle ,'hcle s,dcl~~1 )aJlOv);mi lIlá micli prav)' di cl v slalku
.Jl[ Ic se
. (e
1'1 a l'I I IUCl'u. Act. sabbato anle Lclarc. ii)
I
a,
J'l11?1 u,. l,ak zc jlZ Jcdcn chcJ a jedcn slatck Oblí má bili .
'.. 14. 152~. !J. l,vělIW. Rllkop. C. 2110 t: 92. Ka.
A .lstI! zc ,by Bl:oh ucuuhoval plTe Jana svrulmpsaného
teuna Rousova z Pelronc kOllllih sobe" a .'
t"
"
z ,toholO SI'cla. snIlI, lehda ten veSkeren slatek má spadI
' 1 ' 0 Slili' I JeJI
pn padl
na pana Jana z Vnízkova , .S)'1111 j'eJ'I'll (J, (UOol
I
null .n" K,~trll~l. ~ na děti na rovu); diel pln)'m právem.
1a l)'
" '
.
CIICI za kotCI chlebll)'mi mezi dom)' Ma ěJ'e III 'í"
~ald,
br I d;'tl Juho zcnli'cJi, tehdy n\! ni li na dietě
'll \I'l S ·1
eCle a
Ile " )' I a . lelll )crka od \'Íla IllcCíi'e za LX k.
. A-t
JCjl,c llIa to vsedmo phpadlllíli mocnč, A zasč téz také
Cer lIJ
l Sl . I .
pl.
C.
.
. pos
allls al. - R. 1527 kvituje Ann'l m ',ll'
~llllrcla-h ;JY prvc ;":"cllllpsaná, [(alruše, tehda ten vdkcrcn
-Víta rnecí.i<e.
"
anzt.' {cl
statek lna spadnutl na téhoz j'ma a n" Ic"t'
,
1"
(
•
l
I na rOv11y
},G. 1528, 4. kvělna. lálllldi f 259. Adam Hol;
(Icl., PaklI by i dietě jejie pn'e ullll'clo, tehda na svrchušellker .a Anlla koupili duom leZící v osadě 1dil 1" I)'
pSaJ~eho J~na a na děti jeho má to všechno pl'ipadlllíti
Z'l I· l i l I ' .
v
cu a,s <e
',. ,o CI Cle J~,yml podle domu Vincenta Spatláka od Ka.
p~l;ym pr~v~m. i\ v to aby jim zádni nesahal ani pl'ckazcl ob)'ceJcm iza'l I ;
. I '
tenn)' Rousove z Petrovic a Jana ROllsa .
'/'1 .
r
• ,"
v ' II )}?:;
..D a'I e JH
{OZ
s\rrchupsani Jan
. "1
í:
l<l1:<O\a, syna
JCJllO, za XXXV k. gr. pl'. Act. die Floriani.
I' ~;Ilc ,s.I,e lIlalJzelky pnJlma k sobě paní Mal'átkovu se
25.-května. Rl/ko'jJ . C.....?111J'. -?' L'3. H anu>')'
VSllll Jej
slatk~l.n I tu ji,tlÍ Jilku, má jí u sebe poctivě
Fl 16. 1632,' \
,~jlu~ncr koupI! sobe duom leZící mezi dom)' Vincenlem
ullOV:lll az d~. J:JI,C smrtipol~:'lUu a oděvL! jí dobivaje a
Sp"l!nkclll a ~l ~ádecktí bakalál-em oboslranně od Aduma
~akoz na"pO?,II'U zcnL! slušle JI opatl'llje a chovajc. A jestli
Holeho za LXX k. m. bel 1/, k. gr. e. Acl. die Urbani.
zc ~JY laz, Jllka pro nčkteraké hodllé pl'íčiny do smrti
1.7. 1533, 18. zál'í, l:lIllldi
S7. Adam Hol'
ST 1;1ll1J zbyt! ,nc:nohla, l:bda al~y jí z svého statku v)'dali
a l~llIla koupili duom od Hanušc' Elpugnera za XL (,
X~. k. a s telUl .ab)' uCllula, Jakoz sě jí najpodobnějic
k. c. Acl. ler. V. pust Lampcrtull!.
zdalI iJ:I(~:. PaklI b)' s nimi do smrli zb)'la tchda len
stat~k JeJl, vcškercn má ph s\'l'chupsaném Jan~vi zuostali
z ' 18. 1 G35, 15. l~dlla, lálJ1ldž I 93. Mistr Voldl':ch
I ~\~~~l)' kO~lpll sobe dl~OIIl od Adama Hol)'ho za
pJ.I~YIll ~n:vem. ,a v lo nemá jemu sahali izád,,)' pl'ieteJ
u
'2 k., c. Acl. fer. \ I. púst Outavum Epiphan.
JeJI ooyc,~Jem Iz;idn)'m, nebo láz Jilka dala jest a vzdala
duou; S\'Oj, kolec svój i jin)' I'eškcren statek svój svrchu,
19. 1608.,
Rl/llOl'. L' 324 f 404. Nájemníci
psanelllu JanovI. Aut. fer. II. anle Purif.
'
I' ouou domech, letl' DOl'llless lafeldecker Leonhart \Vehr
reglstralor ph al~cJa.ci a Michal Lel;lperť krejčí.
'
4.50. Poslqualll
" 1437, 7. Ujna. Rl/kop. Č. 2099
(Spojeno s domcm c. 23.)
J?hallnCs dlCtus Sstcrmbel'sk)' frenifex ~ssulllpserat ad se
JJtkam, dlCtam J'vIarzalkova, cum facultate ipsius proscribel:do s7' quod .vc1lct cam circa se fovere de victu el
all1lCtu el, . quamd,ll: com es vita fuerlt in humanis, praviČíslo 22.
cl,cuclo! tal~ condlclorlc l10tantcr exprcssa, si lnansio et
clľ~a Ipsum Ilon apparerct fore congrua, (jllOd XX s. dei
bClet ,CI dare, sed 'luod posuit varios defcctus, propleľ
14:29 23. bl·ema. Rl/kop. č. 2099 I: 282. In
call'a, <juc vcrlcbalur inler Ollllnarum, bras'eatorem dc
~uod sepluS mlel' Ipsa'" el cundem Johannelll lilis mate;\h,~ l~arte, ex lllla, lestalllentarium olím Johallnis Sslern- J,Ut vertcbatul', c~ tune dOlnini ~ per sentenciam ipsolCLSk) , el Allllalll rehclalll cillsdel1l Johallnis parte ex
Itllll -- pronunccJavel'lmt: Ex 'luo prcfata Marzatkova non
altel a Pl', textu bOllo rum per dielum Johannem derclictorulll
pTo~esl cum lllll~ .nomiuato Johanue manere, 'luod ipsc
pro qmbus bonis ipse Olhmal'us iUI11 nominatam 1\1111an;
XX s. de vel:dl.clOnc dOlllll S de( (i _. Act. fer. II. aute
d,em s. DyOlllSll.
Impetebal, ex lu~lC predicle ambc parte s arbitrio prud~n
llllll vlrorum, ndchcet J'vlalie Smolarz Tume dc AI'
L 147'.,17. lislopadu. Rl/liD}. ,'.210.5
301.
part,:, Wcnccslai Holec ct Jacobi Str;lad ad I,oc CU:I:
Katllenlla, rdlCta Johannis frenificis dicti Sstembel"; sponle
OlllllWlOda poleslatc parte ex utra'luc elcutorulll ct dcpubOlHl(j1~e. dehberaclOnc resignavil onlllc cl tolaJc ~;s suum
uod
tato! um s[[J~l cOllplanalt et compositi tolaliter sic vidcliuet
'1
:Ih ad domum cl ad omnem substanciam prcdicd
quod prechcta '\nlla debct 1'1'0 paupcribus' duo slami",:
VU'I .Slll competJt, 1'aulo, tilio suo - istis adiunctis condiCIOll1bus, quod IllCIl10ratus Paulus eUtll Ursula Uxore Sila
r'llJ~ll Cl/lcrc et distruhuere cl decelll libl'as cere pro
u~nlnc ad e.ccleslal:l compararc pro anillla predicti mariti
prefat~1ll [(atherin~m honoľitice fOI'cre pro;niscril ViC;I;
SUl el hou lam cnedualitcl' prefata Anlla fecil et ipse
ct Hllll(,~U con~rll1s ,CHm curanclo usque ipsius mortem.
Othmarus Anllalll Ilon debct - impetere
Ac'
Que 'lUldem h ... lhenna pro Illansioue sua habitaculum
fer. lIU. anle PascJle.
.
.
ten.erc >debet, lil 'luo lllmc Illanet, lllortem ad us'lue suam.
.' . i"
~~35, ~1. lcdna. Rl/IlO}. i'. 20[19 429. Slala Ubl SI lauhun s.uprad clum priusclu'"ll Katherinam, malrem
s.,e Jest prnt~lsl<u ~mllÍl'a o ll1:lIlzels~vo s\'alé 1~lezi opatl'llilll
sUaln, VIla contll~gat decedere, Ursula - supcrstite, tunc
J,mclll uzdal em Slermbersk)'lll z Jedné a 1< t ,.,
1 '
P?st morlclll Vll'l SUl eadelll Ursula XX s. gr. dare tene, l'
d I -'
-,'
<
a l'U:-lI Y( OVll
IlIluľ "sepctaete
Kathcl'ine iu duobus alllll'S
I'la l
z s ~an)
ru le skrze ulllluvcc k tOlllll z vobú stramí V)"
I". r r
, ,
'<
,HUlen,
dan)'ml takov'ltO' ,
J
.. , .
nt eCldlll IIls XX s. habltls a sllj1l'adicta Ursula foveatnl'
,
<
,,< " ze
au JIZ Jmenovan)' ten veskcren
st~lek. ,ktery~ lila nel; mieti bude, nic sobě nepozuosh.
lllodo et forma supenol'i ad tellJpora suc \'Íle. Act. fer.
","J:' , jlnlo~lll I:~;Í ft, p!'iklridá k. svrcllupsallé Katru~i a léz
lIlI. anle Salus populi. Ursula, I'anli frcnificis dicli
Z<lSC Kaln~se d~lel'erecc"ri phlozili má a phldá(hí k lélJluz
Sstclnberg. l~xor rcsign<1\'il ins SUUlll
ad que\'is
J ~nO\'l S\'O) veskercn ."talek, kterj'ž ln<Í a lllieti 11luoze
bona .. manlo suo. Act. eod. dic.
ll[C
nepozuostaVllJ'íc
A 'Ial'
I'
'
'" 1474, 3. Ujna. Rl/IlO}'. i'. 2U04
C. 1. UrsuJa
d"t'
K
,. .
'
: <Oz svrcmpsalJ)' Jan má dl'"
e I a
atruse Jedllo, i de(í těch dvé Janov)'ch mají mieti
(jllol:da.llJ fiha. Andrec Rod et eonthoralis' <jllondam Pauli
fl'elJllicIS dlctl Ss.temberk, fassa est se lcneri in XV s.
i" TOl""no,t loholo Yíla vc zpnidcll s hl'~zdicl o
.
DOI?thce J~lslltrlcl,. fJuondallJ uonthorali Slrupin, in <juo
ČClJ); h
V't
.. I
.
.
( U UZlIa·
;1~I)Jlo ohllgat sd)J CClISUIll SUUHl in vinen Slin iIl 1l10lltc
c s lem, nHlJlle Clil dOlllu loholo, jest toliko h),polésní.
Zlzkov. Aet. fcr. II. ante Francisci.

SU.

Mifll1ld ..~i.

I, V llličce }roli su. Mikllltisi.

pl:~V)'
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14!J0, 20. duhna. Rl/llOl'. č. 94 I. f. 80. Vilus
Sslcmbcrk fassus cst se tencri in XII s. prag. dcbiti Johanni Hnat sSllla)'dcrio cl Durolhce. Act. fcl'. IlI. anlc
Georgii.
1490, 12. Hjna. RI/liui'. ,'. 94 J. f. 81. Vilus
SstellJiJerk eum Ursula fassi slml se lcncri XXVIII
s.
prag. dehiti Thomc de Dohrocwvic ct Dorolhce de Kladno,
cOlllhorali ipsius. Act. fcr. III. ante Galli.
.
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2. 1492, 12. listopadu. Rl/kop. č. 2107 f. 2.:;. De
mandato dominorull1 Thomas de Dohroczovic induclus
est ad ll1edietalem domus Vili Sstemhcrk, 'luc domus
situata esl in tel' domos J ohannis Strupin et Thome
ssmayderii utrin'lue in debito XXVnl!" S. prag. Act. fer.
II. posl Martini.
3. 1493, 5. li-t9padu. Rl/lIo}'. Č. 2107 f. 32. Thomus de Dobroczo\'ic resigna\'Ít illam medietalcm domus
Vili Sstemberk. in quam esl iurc inducllls, Johanni Ssmayderio ct Dorothec - . Acl. sabbato dic Apolonic. - Pel'
amicabilell1 conconliall1 Johannes ssma)'dcrius tulit XXVII
S. pl'ag. o Vito S. pro ilIa mcdictate domus candem·
quc medietalem dOlllUS eiu~dem - viee versa resigna"it - .
Acl. fel'. III. antc Lconal'di.
4. 1493, G. listopadu. Rl/llOi'. I. 94 J. f. 105. Vilus
Ss. cum Ursula fassi sunl se tencri in XXXII s. pmg.
Georgio Zajieczek clc Chrzenic cl has obligant in ilIa
medietale dOll1US SU~, qua1l1 JohaIlnes ;;;smay(lerius a Thoma
de Dool'oczovic cmil. Act. fer. III. anlc Leonardi.
,~:
1506, 10. tlnora. Rl/hop. c:. 1128 II.
A. 9.
V lé ph, kdcž K~tdina S)'korod, poručnícc Jil'íka Zajícka,
vinila jest Víla Stclllberka, že na ten zápis o dluh, Idel');
jest v knihách zapsán ncbozlíko\'Í Jil'íkol'i Zajieckol'i, jcMě
tiz Vít byl dluzcn XXIW!2 k. a k lomu ze by byl zvláštč
dlulcn to, co jest v rcgistrrich téhoz 7ajícka zapsáno.
Proli lomu Vít S. odpověděl, ze jesl na tčch LXVI k.
knihami zapsanich dal ncboZtíkovi Zajicekovi XXXVIII k.
a čubu mCí hl'betoní v šesti kopách a čepici kunní za
II k. a na to jest vedl svědomie. Po smrli pak Jiříka Z.
ze jest dal samé Sykorce na ten dluh kuoťl za Xll!2 k.
a lh kopy hotové. Tu p. purgmistr s pnn)' v)'sl)'>ievše
zalobu, odpor i svědomie z oblí stran a toho všeho s pilností podživše, ortelcm, Sl'im takto o lom vyhekajf a
nalézají: Poněvad!; Vít S. to jest provedl podlé prál'a
několíkerim svědomím, ze jest dal nebo JiHkovi Z. na těch
LXVI k. XXXVIII k. a k tomu cuhu za VI k. a čcpiui IUlllní
za II kopě, aby tčch XXXVllI k. i tčch VIII k. za cullu
a za cepici b)'lo na těch LXyI k. porazeno. A jakol se
k lomll pl'iznala, ze od Víla S. po smrli Zajíckov'; phjala
kuon za XIl!9 k. a III k. hotol'ich penez, že l)' dány
b)'ly Jaroiiol'i san)'tl'llíkOI:i, to téZ ab)' bylo z té slHnmy
v)'razeno a Vl!2 k. Víl S. jí aby dal ve d\'lí ncdělech.
Act. die Scolaslice,
1507, 15. prosince. RlIliOp. č. 1/28 I. I 61.
Y lé p:h, kelez Anna, kněze Václava, někdy opata Slovanského, sestra, ,·inila jest Víla Šlcmberka, slarého l')'chtál'c,
ze dVlÍ set zl. a ze XXli gr. lll. a pečeti stHcbrné pra.
věcí, ze by jí jc vzal ta dob)', kdy!; jest ji do I'čzenie
panského s muzcm jcjím vzal dokládajíce se v, lom sezlHlnie ncboztíka I< ašpara, pacholk,a léhož Víta S. a paměti panské. Proli tomu on Vít S. shze pl'ietclc svého
pravil odpieraje, zc jcst jí nikdy nic nevzal a zc toho
ncpl'ovede, ncž on ncboztík Kašpar ze jest jí byl I'zal
bez jeho vědomie bez jednoho padesálc zlatich a XV k.
lll. a pl'ed ním že jest to zatajil.
A polom, kd)'ž jcst
o nich z\'ěděl, ze jest jelllu je lepru\' vzal fl na La vystavil Petra Babku píSHI:C n Bal'to~e, pacholka svého, s\'ě-
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domie. Pravě dále, pouč"adi. jest una \~ ei'olozstvi vzata,
ab)' toho jelllu páni pt'áli, lak jako,: j'lí jinim rychlál'óm
pl'icvali. Tu pan pllrgmislr a páni \')'slyšavšc žalobu a
odpor a jich z oblí slran pl'ic líecnie i sl'ědomic i taklo
lom v)'povicdají: Pončvadž ona Anna neb)'la jest OLlslí·
zena k zádné popravl; podle pniva lohoto mesla, nemčlo
jcst jí nic bl'lÍno biti od zádného, ale poně\'adl, jesl vzato
v skutku od nie bez jcdnoho padesáte zl. uhcr. a XV k.
m., tak jakož on Vít sám i jeho svčdomie seZlJ<Ívá; ly
napl'ed aby on jí Vít dal zase a zlíplna zaplatil do ,11'1\
ncdělí pol'ad zbčhlich podle p1'<ÍI'a. Nd cOz se pak svě
domic jejieho lJebozlíka Kašpara dotiče. kleriz na tom
jesl u'nl'cl a svú duší to zapccetil, ze je,t jí vzato viece
neZ U;ch bez jednoho padesatc zl. uh. a XV k. m. od
něho od Víta, ehcc.li ou Vít proti tomu svědku cist biti
a s\'uoj slatek zauhovati s svčdky s svimi, i ab)' to zpravili lak, jakol rozkázáno bude, ze jcst jí nic vicce nevzalo, neZ těch bez jcdnoho padesále zl. uh. a XV k. m.
a ze oni o vicce o nicclllz nevědie. A udní-li to, ona
na lom pl'cslali má. l'akli b)' ncchtěl ueiniti toho. tehlly
nad lčch padesáte oez jednoho zl. a XV k. m. bude jí
tiem povinen, což jest on ncboztík [(aspar oznámil pl'ed
knězem J anell1, far6}em od sv. Hnf.tala, a jin)tllli lidnlÍ
dobr)'mi a to též ve dl'lÍ ncdělí pol'ad zběhl);ch, podlc
práva. Act. fcl'. V. ante Andree. - Jakoz jesl Víl S. mel
pHsahati vedlc ortele sHclJllieho i ona fl nna, sestra knčze
Yáclava, z lé phsa!t)' téhol Víta propuslila jcst. Acl. fer.
III!. post Lucie a. 1507.
i"
1515, 23. srpna, Rl/kop. i'. 1128 ll. I D. 20.
V té při mezi Jaku);elll \'rtillní, mčštěnfnelll NOI' M. 1'1'.,
z jedné a Vítem Slernoergem z slran)' druhé, tu kdd
jest jej I'inil a na nčho skrze svého pl'ílelc svého žaloval
jako na naha, mordél'e sylla jeho, kdci pod l'ádem a
právem bez přícin)' a vin)' nešlechetně a neprávě jemu
jeho s)'na Valentu zamordoval, keld maje oul'ad r)'chlářski
pl'i sobě, ktoz b)' takoVlí I'ěe uci"iti chlěl, lO podlé léhož
ouřadu napravovati b)' měl. I eehoz jest jin)'m brániti
povinen byl, toho se sám dopuslil, neb zmocnivše se jeho
nebozlíka lesák od něho vzal a majc jej v své moci lak
ho bil a pral, uz z něho duši vyhnal a v satlavě uml'íli
jako pes musil. JeZlo, kd)'z jesl jeho mel v moci své, toho jest
jemu ucillili neměl, neZ ze jest musila nějaká nelibosl
pl'iedjíli a ji tepna na něm vyplnil. I protoz práva lla
nčho zádá jako na mordéře. Proti tomu Vít stoje odpíral,
skrze pNtele svého a takto pravil, zc jakoz jest naň za·
loval Jakub V. skrze phtele svého, že b)' vrah b)'l U s)'na
jeho oeze vší hodné pl'fein)' zamordoval i pl'idali že neneprá"ě a nešlechetne, i poněvadz sou ta slova v té žalobě prozalována, žádá Vít toho, ab)' naI1 provedena byla.
Proti tornu Jakub V. skrze pHtele svého pověděl, ze jcmu
na to próvoc!u není poti'ieba zádného, poněvadž jesl se
skutck stal, zdá se jcmu, že jest za dosti próvodu a jestli
ze jest lo s pHeinlÍ II spl'lÍvnč uciuiti nemohl, Oll Vít ať
to pokazuje, llež Vrtílkovi sc nevidí, ab)' to správné
ueinil, že ho zamonloval a on umřcl jako hovado. Proli
tomu od Víta pHlel lllluvil: poněvadl p1'es skutck jin)'mi
věcmi jeho dotikají a nah žalují, že sou povinni to nah
všecko provoditi. Zase k tomu mluvil od Jakuba V. pl·ítel:
pončvad, pak provozovati má, ta přic i svědomie pn'é
SOli sl)'šána za pl'edešlé rad)', zádajíe, ab)' jim ctěna byJa
a táz svědomí pokazovnli. Dál on Jakub mlu\'ě podlé
svědkuov svich skrze Pl·ítcle svého pravi1, ze jesl s)'n
jcho zamordován ncprrivč a ncšleehetně, jakoz jest proza10vaJ, toho tiem dovozuje, ze Skltlek lo ukazuje, ze je
zamordován. A ze jeho neprávě zamordoval sa rychtárem,
že jest ho Ileměl zamordovali, pončl'ad" jest ohl"ljce pniva
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1. V 1/1ihť pral i sv. Jfill1/ldú.

1. V Idič'cť prali

Sll,

Mil1111dši,

hyl. ,Pak. co se děje mimo híd a pní\'O, 10 jesl ne~lc
a 7,U,sl~~1ie obecného Vít Šlernberg, toho casu rychtál:
Jest se ~lcch~lllě r,achova! sv)~m l1cctu)'llI a
podle
r)'chlál'ského
110C'111'1 10 .sec
'J"Utll pncs
v'
"
,. t'I
I . ' ;uradu svého
.
<
eas
.bczccln)
-' T 111 _Jazykem,
' _to svedkové tvrdí ' J",I-oz'
" , J'st
,e s'1 yse
u ~~en;' a,s b1:an,': cho;ellie ,hájil II toho, jak), jemu p, purgmiJe "';"', ~ a to v!;ccko, . co2 jest pro),alond, pnJ\'odí I' skutku
slIc~n "pally I I:S~ obCI porllceno a rozkázáno b)'lo, ostl-íhal
I v reCI fl P1'?toz Hall práva zridá jako na lllordéi<ie. V tOl1l
hlez 1;:lk nebozllk Valelltin Vrtílka I' tom nocním seděn' '
~)~\~Hl P~ll'~~ll1Slľa a I:,~~llÚV za opatrCllÍ .prosÍ. Proti tomu
s branllesl nale7,en a I)oslízien a J'sa 0,1 \T,'ta S\ tel I"
I t "Ie
SI edonll \ It skrzc pnlele svého odlJíraJ'e 1)!'Uvil ze 'I '
.
"
"
lt <lZ ryc 1 are
e t
v
'1'
\.
'
, ' Ja <0z
skrz~, posly Jeho napome,nut, od toho J'est neI)I:iestal a o '
J v~,. nan proza uvano, ze Jest vrah, Illonlé-t: a
ho bez
V't"
I I I"
",
"
, n
;
".,
C J( '~z l')'chtm, .Ielllu Valentovi y, ani jiným svépr~c1i!r ~alllo,rdo\'al nc~lcchetllč fl Jlcprávě, jedcll ani druh;
ani" tncU
svcdkol'é se nesl'Ol'n'ívaj'í
a z'I',III"
' I
)
"uI~ a takov~ ~\Tobod)' proti zápo"ědi obecllÍ y tom llZÍ"
,<
<
J'
.J
Z IlIC 1 ncscznava, by ho Vít 7,amordoval lec Iw to v~ccl
'I'
~'all n~d?p~lStd, ncZ toho hájil a y 10111 kdyz jest Vít Š.
, " II
I 'I'
".
'
.I
"
co Jet llim
Jelll:' 1 J'Uylll ,takol'ého sedání dopuslili nechlěl Oll VaIInc
" IHl
ISI ee zem cite I Ilrovcstl kler)'), I' le"llz' J'al'
< co 1 on
lentlll
V, dal , Jest
k tom!! IJ!'ícillu , z'e
.. plO
.' I'1 pravu
r
J) I, a tollkez pnestupnJ/c pallského a obecníllo'
't,"
.
\
' Ic oeII )OJl
1
ll"I'
"
?,Uos <ln I.
~e Jest. skulecne pus tavil, a jakoz svědomí seznává ze jest
. ~xo,r C ~1Il Ut ~ svebo, tak Jakz panem purgmÍslrenl a pány
I hralll
dobyl a, hauliv)'mi
slov)' dOlil'
, 1'1
I I" ohcl ulozcno bylo, pokud sedati llIaJ'í a [] ,1, '
~
.
1 llvaJe
a a 'v tom Ll
nec/ort'
t
,.
,
' s ZJlanl
takove
puotce" zc •Jest
Oll Yalenlin Vol
"'t
S\ " 1,yc I1 t""
. 1 lIl, o II vec salll osobtÍ sVlí. ani s Vrtílkol')'
t"
t
r ,. "
v.
•
e
1
a
arIe
.
"ál'
"
"
clIlI ~ Z, l nym nJc Jest clnHi nemE;} Hel. to Id
' III s)nem
': I
), "c,as), z sveta, sesel, I pro ty a takové jeho Valentíuol'y
s él
. I ' ť . I
v
'
co za omal II
p~'~cllly ,ou Víl S" ty casy rychtál'em jsa olei jeho aui
," ~o, P ',Ol, I ,~e,~ svcdko:-é jemu, k Iepšímll sou, neb
l,nbu~IlYIII .JelJ~ pl-<1Ic1uolll takol'lÍ pokutlÍ j;,ko jiný mordéř
S~t,nl. ,to, :seznava.Jl, ,ze sou 1l1l1ll0 ulození panské a obecní
II I'ra~~dlll!~' v~nell nellí, ale vedle prril:a Víl Š. ihned
uClmlJ, ze po zvonellí na píl.'O phsli " s braní J' 't t
"
1"1
. "
, , ez o omll
ol
zprllVltl
lila I)rís I'
t l ' I ,.
',ecll! cas nes OUZI II 7,apoveclieno bylo, A na t~ ukazol"ll
,
. <,
. a lUl a { Ja cz p, pu1'gIllistrem a pán'
Z,plllOSl1 pn;vII Jelllu bude nalezello, lie jest toho neuciu{l
~Ved?Illí pl'~ve podlé sveJkŮ\t SV)íclJ, ze jesl se tak zach{)v~1
tJ~lI II lako,l'ym umyslem alli pro zridmí jimí a Sl'lÍ zvláštní
Jak
'. Icer
"I ca
' JemuI' pany a obcí ulozeno b)'lo . Poslal
, , 'all y :-;ell
I'ec, aby tlJn a takovým jeho, \'alenlÍn'l \T l'e' . I 't'. .
pIVU Ilc\~vala, a to, co2 je cínii, neduiI od osoby s\'é
'I ,,'
,
"
, ,
"
, J Za.l1 I " Zd~no~" Ol dll, lIez COz Jest kolll'ck se jemu y tom pl:ihodilo
ale z, ~u~'adu. Potom posílal druhé i tl'ietí a když se podlé
rozkazaJlI
Jeho
zachovali
'
I.
ze .Jest z toh~ ~ z té pi'Ícill)' pl:islo, ze jest veclle lÍl'ad~
"
I \
, nechtěli ) musil se IC llIfll
ta ( za"veho to coz Jemu 1)1'"18,1 ll:->e
' Io a OlI o I)ce po1'uceno
'
c I10va t I, Ja ,7, I11U poruceno bylo A I' tom I I ,..
'I
b '10
II
'I
"",
.
, {( yz JIm Vll e
opatrovati a z"slavovati chle!, Act fer Y
t B '[I '
Hel a, uas o se pn l1ich ] druhé zie stí braií mčli A t l
lOlllCi.
.
" a n e Ul 10I' takol'é jich sl'édili jim pI-iel:aziti chlě z oUI'-a'l
eén o
,
.
"
' , l U sv l10
a, on se !.:,I~ll1 protll'J! a nau braui dobyl a Je tomu ke
Podle ortele lIadepsaného V~l Š. pl-ísahu tuto podeI'scm,u pnclIlu dal, mlul'" neslušná slol'a, kdyz ho clo
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kamenem k jeho žádosti a potřcbě, kterýz stojí okolo
XII k. m. a len jest zaslayjl ve tl:ech kopách m.

G. 15~D, 2D. cerl'ence. R/lkop. č. 2110;: 309.
Jan bakalář Mladežka a Anna koupili duom leUcí mezi
domy Dernaška krajčího a Holýho šenkl'ře od Moclesta
z Pokiitejna za 100 kop, praž. Ph tom toto jest o7,1lámeno,
ze Uršila, matka jmenovaného p. l\Iodesta, y tom dOlllě
hyt sl'uoj míti až do smrti v pokoji prostl:edním a
jednu komoru má Illíti. Act. die Marthe hospite.

m,"

r

7. 1543, 3. zM'í. Rl/kop, Č, 2111
355. Z rozkázání pánu6v soudcí zmocněn jest Mieh~l Karyk z Řezna
domu Jana j'yJládezky pro XXXllII'h k. méně 5 gr. C,
Act. fer, II. post Trans!. s. Wenc.
Michal Karyk
7, Bl:ezna oznámil: J akoz má dluh LXVIII k. a L gr. m,
na domu Jana MladeZky a pro tajž dluh právem donlll
toho jest zmocněn, tu všecku spravedlnost postoupil
Kašparovi Winterovi. Act. fer. ll, post Egidium,
S, 1546, 27. bl'ezna, Rl/kop. é. 2117 ;: 86, Lidmila
Mcglanlol'á koupila duom od Kašpara IVintera za
CXXX k. Č, Act. sabbato post Anunc, M. V,

D, 154D, 2S. listopadu, Ta/J/též J. 195, Michal
Uhr. on mečíl: a Kateřina koupili duom - od panny Anny,
dcery lIeb. Lidmily Meglantové za CLXXX k. Č, Act.
fer. V. post Katharinam.

10. 1567, 16, l'íjna. RI/ko}. č. 2118 ;: 178. Kateřina, někdy Michala Ulmona a již Martina Kuliška mečíl:e
manželka, vulala jest duom a krám pod rathouzem manželu svému. Act, die s. Galli,

ll, 15D2, 4, května. Rl/kop. Č, 2112 J. 379. Jan
Ret! a Salomena koupili duom v osadě sv, Miknlášc vedle
dOlllu někdy doktora Adama Lehnara z Kouby od Zdenka
Brodského z Tl'ebochova, mě3těnína Nov. M, Pr., a Lidmily, manželky jeho, za 300 k, Č. Ph tom od Zdenka a
Lidmily o7,námenn, kdež ona Lidmila s pl'edešlým manzclem svým, Martinem Kuli~em rnecířem, syna jménem
Jana zplodila a tejz Jan v)'bral'še se z tohoto královstvÍ.
byl-li by žil' ocl mnoha let nic se O něm není, pro tož
navrátil-li by se I' budúcíeh casích Jan, syn Lidmily, a,
o svou spravedlnost k Janovi Retlovi neh dědicum jeho
hleděl a na tom domu ji míti chtěl, že oni manželé Zdenek s Lidmilou Jana - ve všem zastoupiti i zastati - se
chlějí a to na domu svém na Konském trhu ležícím
od staro'dávna u Norce řeceném pojistiti. Act. die FloriallÍ.

12. 1607, 1S. listopadu. Rl/lIoj. č. 1174 f. 249,
(Popis statku Jana Retle z Drna,) V sobothu po památce
sv. Martina stal se popis statku po někdy Janovi Retlovi
pozuostalého 'I' přítomuosti pana Baltazara z Slonovic appatykál:e a pana Petra Droseua radních, pl:itom Lukáše Taneera a Jana Lounského, poručníkuv od pana purgmistra
pánuoy naHzených: Pl'ednč duom zaplacený naproti Stodole I' osadě SI', Mikuláše I' Starém Měslě Pražském ležící
a z téhož domu vzato jest dítkám jeho Samuelovi a Zuzanč, synu a dceři po uěnl pozuostalým, z poručení pana
purgmistra pánlll' nětco od šatu6v a jiuejeh věcí Je zádosti Rozin)' Valyšovy kovál'ky, báby jich, naproti bráně
Nové I' Noyém .I'vIěstě Prazském bydlící, jmenovitě toto:
Pl'edně podušek dětiuskejch jedenáete toti);: tři prach ovl'
a osm pernatejch, Sukničky dvě zelcný moellejrol'ý, tU
barehanový, mantlícek hřebíckovl' barvy tyk)'tovej s laloky
podšitej, Druhý mantlíček borakový hřebíckové barvy
tolikéz podšitcj, kabátek a galliotky pacholátku zeleni
mochejrový, pláštčk soukennej, černej, pacholetcí. Tl:i kosilky dětinský, dva náčelnícky. V domě I'ejš psaným ve
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sklepě I' dole I' síni toto se našlo: V malé truhlici vykládané šest širokejch tolladll', šedesátník jeden, puol tollarllv širokejch pčt, groš R ouškem jcdcn, groš litý jeden
a druhý benátský jeden; grošíčkuv stl-íbrných sedm na
díle s oušky I' papírku jednom a I' druhém dva tollm'y
iiiroký, jeden šedcsátník, groš litý jcden a druhý též benátský, dukát)' tl'i, groše tl:i, jeden z nich s ouškem pozlaccnl', to se naeháú vše I' jednl' škatulce malovaný,
V též truhlici do velké truhly složcné vycleno ua tolal:ích
širokejch jedno sto bez nádal'ku, mezi nimi některé poloutolaři, dva za tolar počítajíc, sedm dukátllv, tři tolary
a čtl'l'tý p07,laecnl' s ouškem, pas st['(brnl' s pozlacenl'mi
zámky; zub fasovaný I' stl'íbl:e, pas druhl' ne',elký stHbrný annpanlovým dílem též s poz1accnl'mi zámky, Imoflíčkuv čtrnáct" stl:íbrn)'ch, sekret zlatej jeden s tUl'kusem,
prsteukllV 7,latejch šest maličkejch, páter- jeden s drobnými korálky a zrn)' stříbrnými, grošuv stl'íbrnejch dl'amecillna na díle s srdečky, halcpan! na p'a s záponkami
šesti stl'íbrnými, lži ce stl'íbrnl' th, lo vše do škatule
ouzký slozeno, grošíčkuv s oušky stříbrných osm na díle
pozlacen)'ch, srdéčka sll'íbrnl' dvě, zoubek I' stHb,'e jeden
fasovaný II Iwliks drobncjch kodlkllv, koflíky I'ysoký stHbrný dva, jeden do druhého ycl"hející široký, koflíčky
menší dva vše stHbrný. V jedny krabici drobné dětinské
věci na pátel'e, I' též truhlici jistoty některé neb šuldpryfy, první od Ambrožc Hořovského na thdceti šest
kop mišenských svědčící, datum jí léta tisícého šestistého
šestého, Druhá od Pal'la Zahol'anského z Vorlíka, měště,
nína Nového -Měsla PraZského, na summll jedno sto osm,
desále pět tollaruv celejch rázu a císla Jich milostí císal'ul'
l'ímsk)'ch II kurfirštuv Saskl'ch, da'tum jí léta šestnáctistého tl:etího, stříbrný pásek s váčkem, I' němž JSOll dva
prsténk)' zlatý, groš jeden pozlaeenl' a dudek jedcn, Punt
jeden se zlatl'lll krumplováním, roucha jedna vyšívaná
s ro.dlcnýnlÍ barvami, štll11k jeden 11lužský s šlnelcell1,
čepcc zlatý jeden a pentlík perlov)' 1.
V druhé truhle
I'elký šaty tyto: Mantlík mochejrov)' králíky podšitej,
manlHk clupltyk)'tový podbl:išky popeličími podšitej, mantlík
letní clupltyk)'tol'cj plátncm podšitej. šlofpele moehejrovcj
starej, šamlatová sukně suknem podšitá, sukně hřebícková
dupllykytová plátnem podšitá, kabátec pacho1etcí prostcj
soukcnnej, eejcha plátěnná jedna, vobojky mUZský ctyh,
rukávce ženský, ručník jedeu, ubrus jeden clmnaškovýtll
dílenl cvilillkový, zivíHek dmnaškový jeden, zivůtek druhý
duplt)'kytovl' hl:ebíckový, kolarek hedbavnej starý zimní,
putnička stará muehejruvá králíky podšitý, suknička zelená mochejrov," dětinská, V témž sklepě luože jedno
pod nebesy zelený a druh)' lužko dětinský s ml'ížkami.
V jedny truhlici pod voknem: měděniee mosawý H-i.
1lI0zdfl' jeden větší s palicí a druh)' menší též s paličkou,
mantHček moehejrovej stal ej, rucníky dva prostl' a ně
které hadry starý dětinský, kabálek a galii oty dětinsk)'
zelený, pár puncošek dětinskejch. Postýlka jcdna lVIistra
Dan)'ele Adama z Veleslavína, tl'i vOboje6ky dětinskl',
cejšk)' dvě, truhlička švadlíl:sld jedna, Na luzku dětinském
dva kousky šatuov pernatých, truhlice prázdný tři. V svět
nici lUlhol'c luožko pod nebes)' s firhankem, stoly dva,
štok starý, za nímž se děti uCívaly, kolibka jedna, ručník
a polšlál' kozenej, suknicka soukenná 1, haftánek 1, poduška 1, š,-ák starej jcden a dvě futra, V truhlici v)'tahovací pod stolem někter6 běžné listy a Škart)'. \'anička
v kamnách meděná, V kuchyni roznl' čtyři včlší, mcnší,
rošty dva, kotel prací jeden, kotlíky k rybám val'ení
cty:h, vohHvacllo Inědčný jedno, hrnec 111ědčný na
I'ohništi k vody vohl'ívání. Na mazhauze před světnicí:
Kožená stolicc jedna, slolcek malej jeden, mandl jeden
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k mandlování šatu6v, almara jedna prázdná, vanička jedna,
v almal'e všelijaké haraburdí od všelijakých prostých dě
drobnejch věcí dětinskejch do pytlíkU nětco slozeno a
tinských knížek a papíruv. Nahol'e v světnici malovaný
šátkuov na díle strhanejch, mají-li se dítkám vydati na
nádobí cínového: Mls cínovejch na l-imse osmnácte vět
rozmyšlení ještě mezi poručníky pozuostává, rouch větších
ších mcnších, umývadlo velký jedno, dl'ě pouzdra talíl'uv,
menších na díle barvami vyšívanich rozličn)imi tl:inácte.
hladkejch taHNiv ]4, žejdlíkuv cínovejch ]2, konvic vět
V truhle velký vykládaný: 1 plášť soukennej neboztíka
ších menších pět, mís větších mcnších ] 1 a na díle stas aksamitOVÝmi Hídly, druhý, plášť šamlatový s předky
rejch 15, umývadlo jedno, konvička stará I, konev stará
aksamitovými dosti obšírnými. Sarcpelc tykytovej červenej
ztlučená velká], umývadlo zavěšený I, dčbánek hlínčnej 1,
drnhý damaškovi fialové barvy, t!'etí šarnlatovej černej,
s víkem, stul jeden velkej zelenej, židle dvě zelený masukně dupltykytová popelatý bany, mantJík dupltykytol'Ý
lovaný, stolček jeden čenenej, instrument zelenej jeden.
s spratky napl'ed popelicemi podšitej, mantlík karmazínovej
pe)'ina na pudě jedna a poduška v sovku s peHn, zrcadlo
podbl:išky podšitej a s janaty napl'ed, sukně mochejrová
velký jedno, almara u dveří k umývadlu vykládaná. V kojedna, mantlíček knnavacovej s aksamitovými pi:edky, komol'e llahol'e luože pod nebesy troje a na nich pehn
líšek dětinskej, dupltykytovej, km'kule aksamitová s šmelsedm, polštál'uv šest, dva kožený polštál'e, cejcha jedna
covým štorčem, klobouk ženskej širokej. V jiné truhle
prostá, poduštiček maličkejch dětinskejch osm, vše ty šaty
též šaty vinutý: cejch včtších menších osmnácte, prostě
ložní jsou bez povlečení. Madrací jedna, dvě prostěradla
radla dvě, jedno z nich s mřížemi, nbrusuv pět, ručníky
s mhžemi, voštip jeden za dvel'mi, kordy tl'i za luožem,
čtyři, eejšky maličký dětinski ctyři, šátky na díle vyšívaný
majestát jeden na pargaméně latinským jazykem psaný
ctyfi, V jiné truhle, šaty cllOdící nebožtíka, harckap dapod pečetí velikou Jeho Milosti Císal'ské s erbem illumirnaškovej s karmazínol'ými rukávy, gallioty černý damašnovaný. Effigies malovaná nebožky manželky jeho pokový, dupltykytový rukávy červený, ksas čenenej souslední. Contrfekt synáčka jeho jeden, Hodiny bitcf s bukenej, šamlatový gallioty a barchanovej kabát starej, šaty
díčem za pět zlatejch podle oznámení koupený, trychtý!' chodící
nebožtíka všední. Item ručnicc dlouhá nad luožem.
jeden, Instrument starej jeden oznámil Ambroz Hořovský,
V truhle velký pl'ed světnicí nahoře některé listy běžné,
že jest jeho vlastní, Idavikordium jedno nevelký: conterškarty a mnohé llaraburdí poznamenání nehodné. Naproti
fect jeden nebožky Lidmily manželky jeho prostl:ední,
v truhle bílý s pl:ihradami nemálo kněh drobncjch dětin
doloman soukennej jeden liškami podšitej, čepice sousk)ich k prodaji dětem neválaných složeno rozličnejch,
kenná jedna podšitá. V šrejptyši: páteř korálový s st\'íbrV kancelál-i našlo se kněh in folio: Biblí latinská jedna
nými zrny, s grošmi osmn,kti a jab!fckem dratovým pov ccrvené kuži, Postylla německá Simonis Pauli, Postylla
zlaceným, Váček aksamitový červený prázdll)i, čepce zlatý
německá,.
Andreae Celichii, Syrach německý Kašpara Hedva, pentJík perlový jeden, korunka prostá s granátkem
leryna, Zivota Krystoffa díl první český, PostylIa německá
a s perlami, pás stNbrný armpantovým dílem 1, páteř
Habermana, Promptuarium německy, Hystorie německy
korálový s stl:íbrným grošem a na něm obraz neboltíka
o národu českým, Rechenbuch a poean psaný, Poslylla
Jana Albína, jabJícko stNbl'llý pozlacený, zoubek v stl'fbl:e
super E~angelia Brencii, PostylIa Martina Luthera ně
faSOvan)i, V témž šrejptyši více nalezeno v šuplatích dva
mecká, Zivot Krysta Pána český, Tractát o prorocích
obrázky v škatulkách za sklem v jednom neboztíka effiMartini Llltheri nemecký, Formulář německý jeden, Knížka
gies a v druhém nebožky Anny, dcery jeho, Poznamenání
stará ceská Kvidona, Písní starých českých pnní díl,
na cedulce, co Anně děvečce na službu vydáno jest:
Compendium latinský jedno, Catechismus latinský. Kněh
1, Cedule l:ezané mezi p. panem z Stermbergka co od
vesměs
rozličnejch in qum'to 23, knížek in octavo vesměs
ucení paéholete smluveno jest. 2, Poznamenání co měl
73, Sylva Quadrilinquis jedna pars, Knieha Jesusa SyrachA,
SUlllmy hotové nebožtík na onen čas a co dluhuv pozuo- . Dictionarium latinsky, Historia lHathesii nbuecká, dva kusy
stál'alo. 3, Cedule l'ezané mezi panem Cetcnskim a podI' zpusob Vidymus na pargameně od nebožtíka napsaný
daným jeho za cvičení, při tom dvě figurky na ddtkách.
v celich kuoZích, Lontna 1 a cythara 1, Euclidis Sphaera 1,
4, Některé supplikací jeho a kšaft neboltíka. 5. Vejtah
Grammaticalia němcclnl. Truhlicka maličká zelená švadz register co nebolUk panu Eustachyusovi Bettenglovi za
Iynkám. Nahoře v komol'e zadní pod krol'em: Satuov
věct krámské pozuostal. 6, Kšaft druhý nebOltíka otevl:ený. ložních na pudě a na bidle tl'inácte kusuov větších, men7. Suldpryf od Valentina Pyclunana a Lidmily, manzelky
ších, V druhé komol'e naprotější OSIll kusuv též lozních
jeho, témuž ncbožtíkovi Janovi Retlovi uciněný na tl:i sta
šatuoy bez povlečení, postylky dl,ě prázdný, truhlice do
kop mišenskich svědčící s placením na svatého Jih Davozu čemý dl'ě, pruba jedna v rámu za luozcm, V protum v SObOt/lli po pamMce narození blallOslavené Panny
stl:ednl komol:e jedna, koll ar nebožtíka všední soukenný,
Marye létha Páně tisícého šestistého sedmého, Při tom
V almal'e všclijakich papírliV a listuv běžných nemálo,
sekret zlatý nebožtíka, 8. Smlouvy svadební nebožtíka
kobylka v též komore, tabulc Hidlicová I' rámci k pos manželkou jeho. Dále list zacllOvací jeho z města Brna,
znamenáváni, košile plátěnný nebožtíka tl:i stalJ vetchi a
podle kteréhož jest mu městského práva uděleno, Přitom
ty jsou rozdány, puncochy harasový dl'oje starý. Item
majestát někdy Jana lrymbergera a dva conterfekty Jana
oznámil Amln'ol Hořovský, ze má za sebou (II něhož neRetlera a manželky jeho pnnější. 9, Cedule l:ezané mezi
boZtík uml'cl) pcl'inku v půl t!'etí pule, plášť soukeunej
panem Janem Zygkmundem Knoblochem od uccní pajeden, kabát barchallovej jeden, klobouk šh'okej nedobrej
choletc co měl dMi. Itcm v pulpitě v vrchní přihrádce
a kožíšek nebo plyšek; k tomu co na pohl'eb neboztík
patronuv na papíl'ích vybodenfch i nevybodených ouhrndal jemu, z toho, kdež náležeti bude, že počet uciní, Item
kcm našlo se šedesáte kusů v a tN vejše, Početních grošuv
paní Rozyna, bába syrotkuv, u níž v Opatrování zuostávají,
nemnoho, Kolek jeden měděnf malý, v kníZkách nětco
oznámila v pl'ítomnosti, ze vyplatila armpanth pozlacený
zlata v tabulkách, V komol'c nahol:e psané v jedny truhle
a sukničku damaškovou u židovky v desíti kopách mišennašlo se šatuov vinutejch. Cejch větších menších sedmnácte
skich, ty peníze kdyz se jí odvedou, také ona to zase
kUSllOI', prostěradla dl'ě, ubrus jeden, rucníky dva cvisyrotkum odvésti chce. Actum, u.t supra,
linkový. Cejšek vesměs malcjch dětinskejch sedm, feI-tucllllv
13. 1609, 6, záN, RltllOp, č. 2232 j. 430. V outerý
šest, patuchy tl'i, rukavce nedobrf Osmery, vobojek 1,
den Narození P. M, stalo se porovnání mezi Lukášem
Tancerelll a Janem Sviecal:em, jinak Lounským, porucníky
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I. Tf lil ičce proti sv. Milwldši.

1. Tf llličce proti sv. Mikuláši.

jednu chvíli ráno pH vás v světnici v síni růzlovlas6 seděla a to nejednou synu 11léll1U do vás sobě senl stězo
vala. V torn pak syn lllllj se ozval a několikráte pěknými

hannem Cassmberg, Simonem balistatorem Nicolaum de
foro fcni, Petrum \Voxam, Pctrum Litolllie:'7,icky, Matram
Clementis, Jacobum Album, Jacobum Niemcc, l\Iauricium
sartorcm, Johannem Kusec, cohabilatorcs Novc Civ. sicut
impetitores et obviatores empcionis predicte pren~mina
torum coniugum parte vertente ex altera lalem ultimatam
et finalem fecimus pronuncciavimus sentenciam diffinitivam,
mandantes dictis Johanni et Simoni cetcrisquc eorum compctitoribus, qualenus ab Imiusmodi impcticione - supersedeant - . Act. [er. VI. anle Pente cost.
'" 1436, 13. ledna. Rl/lwp. č. 2099 f 415.
Ursula, nata Jilkonis slanarz, fassa est se percepisse V s.
ab Anna, relicta eiusdem Jillwnis, noverca super sua iUis
X s. e!dem per prefatum Jilkonem, patrem SUUlll, lestamenta~t,ter legatas. Act. fcr. VI. in octava Epiph. Ta//.dez
420. Ursula~. n~ta Jilkonis saliste, et Philippu<,
maľltus elUS - . Ta/llfez J. 444. Nicolaus, filius olilll Jilkonis slanarz - .
1. 143S, 26. čevna Rulwp. i'. 90 f 20. Procopius, natus Mi~erkonis,. et DorOthea emerunt pro se,
Johanne, nato ohm Petľl coloratoris, dOlllum dictam ad
galium sitam in parrochia s. Nicolai inter domos Johannis
Ssternberský frellificis ex una et orphanorulll Strupini
parte ab altera crga Adam cerdonem et Annam relietam
Jilkonis, pro XL s. Act. fer. V. antc s. Petri cl Pauli ap.
2. 1446, 2S. května. Tamtéž f 133. Hannus
Alczomar emit domull1 - penes domum Strupini ex una
et Joh. Ssternbersky parte ex ultera crga Pl'ocopium mercatorem de Nova Domo, pro XL s. Act. sabbato post
Ascens. d.
3. 1450, 4. kvčtna. Ta III též ť. 192. Johannes
Strupin e~nit domum inter domos Nicoiai Strupini cx una
et Johanms Ssternbersky parte ex altera crga Johannem
Elczemer mercatorem pro XXX s. Act. [er.· II. post Philippi et J acobi.
~i~ 1466, 18. srpna. RlIllOp. Č. 2141 f. 33. Kdyz
Dorota, někdy Strupinova manžclka, vinila -jest Tobiáše
kupce a ženu jeho Maruši, že by něco šlojíl'uov jcjich
vedle svich nějakému Matesovi z Krakova spolu na jarmarce v Vratislavi 7,a CLY zl. uh. prodavše uvěl'ili, pravÍc
~e jest. k tomu trhu a svěření vuole sl'é nepl'idala, neb
Jcst s tlem Matesem známosti žádné neměla aniž ještě
má podnes. Proti nÍžto manželé předcpsaní rcjstry ruktí
jcjí psanými i jiným svědomím provodili jsú, že v těch
šloJířích prodanich byl jest mezi nimi spolek a že by
k lomu trhu a svěl'ení vuoli S\'li tam v Vratislavi dala.
Opatrní Václav pergmistr a Jan Holub, měštané Stal'. M.
Pr., ubrmané - , takto - jstí vypověděli: aby věřitelé
~vr?huprave~f v~ickni společně toho dluhu již pravcného
Jakzto spolecníC1 ze spolka a jednostajným nákladem dobývali a když dobyt bude, tehdy jakož jest Tobiáš s žemi
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slovy ho napomínal: medlc ncdávejtc mátel-i mé v hrdlo
lží, praštím vás tím žejdlíkem. A já k tomu sem se
ozvala: 11ll'tj 111ilý p. misti:e, i to senl salna do vás nejcdnou slyšela mluviti, že sejmouc klobouk s hlavy l'íkáte:
má milá Lidmilo, dcjž jí P. Btth blahoslavené vzkl-íšení.
A já sem 7,ase proti tomu i'ekla: Dá jí P. Btth takové
vzlcHšcl1í, jako jinýnl k .... 111 a on proli tanIu i::ekl,
v hrdlo lZe, kdo praví, i vy. V tom slilovavši se "ynu
mémtt a nemohše dále tak mnoho v hrdlo lží poslouchali,
hodil k nčmu tím žejdlíkem. Tehdy vstavše z záslolí l'ekla
scm k synu mému, aby se spokojil a k p. mistru sem
šla a vza \rši šat v víně sem jej v01l10Cila a votřela sem
ho nic jiného ncvidÍc, toliko kůze že prorazcna byla.
A lak sem to spokojila.
Rl/kop. č .. 2232 f 378.
L. P. 160S v pátek den stolování sv. Pc tra stala se
smlouva mezi slov. mistrem Ondl'cjem J\I. Z. a Pavlcm
I-I adem z Pr. a o výtržnosl nál'ku cti porovnání a
pro vynahrazení nákladu na lékařství on Pavel jemu
Ondl'ejovi se uvolil óO k. m. dáti.

ze

'i'

161S, 3. cenencc. Rl/kop. č. 2179 I. f. 194.
Jakož jest p. mistr Ondl'ej MJlrchio Zdárský z -Dal'ína
tíl'ad porybenski ocl pátku sv. Simona a Judy ap. 1. 1616
až do pnní neděle adl'entllí 1. 1617, lo jest za óD ncdělí spravoval a spravuje i z takové spr::1\'y své pocet náležilý ucinil - . Act. fer. III. post Petri cl Pauli.

Číslo 21.
(Volejnil,ovsl,ý dltllt.)
iF
1414, 14. červencc. Rukop. č. 2102 f 44. Testamenlarii Kacze, relicte Petri de Ponte, rcsignavcruut XII
s. c. Petro dc Praga institori pro et loco parcionis bonorum olim Procopii, filii iamclicti Petri, videlicet X s.
supcr domo olim Nicolai Cornauer, II s. super domo ad
claves. Act. in vig. s. l\Iargarethc.

li'
1425, 12. zM·í. RullOp. Č. 2099 t: 161. Pcr
domino s - cOnclUSUll1 est in lnateria disse;1sionis inter
Sigismundum institorem de Pontc ct Dorolheam, conthoralem eiusdem, prctcxtu XLlIII s. per Bcdrzichollclll de
Rziedhosst dictis coniugibus obligatarum, prout tcnor littcre
sigil10 impresso diclorulll conillgulll plcnius elucidat, el
duorlllll cingulorum dieti Bcdrzichonis in vadio obligalorum
ct cidem a dictis coniugibus ad ficleles manus tcmporc distmbii castri Pragensis creditorum parte cx una l\{argarethalll, conthoralem Bedrzichonis, asserentem se habere
cingulos supradictos, parte vertente ex altera, mandantcs
dlCle Margarcthc, quia sufficicnter, coram dictis dominis
per tesles fidedignos, quod ad manus fideles cli cli Bcdrzichonis sunt repositi, est decluclum, qualenus dicta Margareta diclis coniugibus - cillgulos infra hinc et dua,
scptimallas reslituat. Act. fer. lIlI. post N"li\'. M.
i;;
1426, 22. břer,na Tall/lé~ t: 182 a Č. 1992 (;2.
Nos magistcr civium, consules et s~abini Mai. Cil'. -Prag.

r

recogu()scimus univcrsis, quiH iuxta dcposicionelll consilii

predecessoris inter Sigismundulll de Ponte institorem ct
Dorotheam, conthoralem cius, tamqumn emptores vinee a

Pavlikone de Ujczd, nato SVHchonis, partc ex tma et Jo-

1:

SVll

něco viece na ten spolek peněz SV)Tch přidal, z tčch

doby tich peněz má sobě napl'ed XIX k. bcz XV gr.
Act. fer. II. post Assumpc.
vzíti a ostatkem sě rozdcliti M. V.
4. 1479, 1. kvčtna. RI/liop. č. 2119 ť. T. 5. Ve
jméno božie amcn. J" Dorota, nčkdy Jana Strupína dobré
paměti manželka,měštka Stal'. M. Pr., vyznávám tiemto
listem etc., že ackoli z clopuštěnie božieho etc., takže
ciním a ustanovuji umčlého mistra Jana Albi lékal'c
mtíclré a opatrné lidi Jil-íka od puol kola, Michala Herbst~
kupce a Víta z d~mu Kbelského, Starého města nadcpsaného Prazského mešťany, ph'ilely mé milé, a zvláštně prayé
a mocné porucníky všeho statku mého, iirnzto nad
jiné lidi Vě:Ulll l'íplně, ze toto tHé pornčcl1stvi~ a rozkáz:lnie vedle vuole u tílllysla mého zhedie a zpósobic,

J. Tf uličce proti sv. Mikuláši.
každému, což komu odkazuji, vydach\ce, jakož dole tuto
jest vypsáno: Najprvé Janovi, pHbuznému a přieteli mému,
kterýž se mmí obývá, odkazuji duom muoj, v němž bydlím,
se vším sVfchkenl u s hospodáb,lvínl i se vším, col, y nem
jest, bucHo od peněz, klenoluov, od zbožic kupeckého
i ode všeho jiného, což lllUOŽ nalezeno a j~nellováno
býti, aby on ke všemu měl plné právo bez každého člo~
věka všeliké pi'ekážky a odpornosti. Chtěcí tomu, aby t)f Ž
Jan vydal z toho :Majdaleně a Reginč, dčtem Anniným,
podruhyně tHé, dvě peHl:ě s cýchami barchanoy)'mi, dva
polštáře, dvě podušky, ctyry prostěradla, mís cínových
kovaných ~esl, 111isky 111alé ctyry, dvě konve, Iněděnici
umývací jednu a drulní malú lazební. Pak z dluhuov mně
povinných, kteréž nadepsaní poručníci mají s již psaným
Janem spolu vyupomínají a vybení, odkazuji nadepsaným
dělem, lotiž Majdalcně XXX zl. uhcrských, Regině X zl.
uh. a Václavkovi, bratru jich X zl. uh. Tak jestli že by
výš dotcen" Anně, mátci'i jich, zdálo sě a nahodilo domek
kúpiti, aby iic těch L zl. bylo vydáno, kterážto s manzclem svým aby to týmž dělem svým ujistila a zapsala
na tom zákupu do let jich rozumu došlých. A jestlize by
kterého z týchž dětí P. Buoh pi'ed lety dospělými od
smrti neuchoval, aby to spadlo z jednoho na druhého.
Pakli by všech tré dělí těch let rozumných nedojchíc zemřelo, aby ty zlalé nebo pellieze vydány byly v moc a
v ruce poručníkóm i Janovi a to na roky rozdielné, vždy
v roce po Xti k. gr. až do té sununy Lti zl. uh. vyplněnie konečného a oni jc dále obraťte ve jméno božie
na skutky milosrdné. ll. mistru Jírovi, fanlři u M .. Boží
v Týně, odkazuji X k. gr. a kněZím téhož mistra i Zák6m
do školy tudiež druhých X k. H. mistru :Martinovi v kolleji
Všech Svalých X k. gr.; it. knězi Janovi, faráři Slánskému, X k. gr., it. mistru Janovi Albiemu, lékal'i a porucníku nadepsanému, za jeho věnní práci, kteníZ sc mllli
měl od mnoha let, koflík pozlacený dvojitý a prsten
k tomu jeden. n. knihy, kteréž mám, mistru Martinovi
výš psanému poručiem, aby jc rozdal lidem bohabojným
podle své opatrnosti. lt. Janovi Vrabcovi. přietcli mému,
y,ahrádku mlÍ na Malé Straně na Piesku ležící a k tomu
X k. gr. ll. Dorotě, dceři Víta Kbelského, [lorllčníka
nadepsaného, X k. a k tomu blány sokolové; it. panně
Dorotě peřinku spodní, kteráž jest o jedné cíšc, a drulll\
cýchu uby jie ktipili, dvě prostčradlce a k tomu 111 k.
gr. ll. o Václava sirotka, kteréhož chovám, aby porucníci
péči měli ve všech potl'ebách a jej k l'emeslu dadtic
i připraviec, kdyžby k let6m přišcl, dali jcmu X k:. ll.
Taně služebníci mé, blány podbHškové nové fl sukm hara80vti černú s dltihými rukávy nad její mzdu, tak však,
trvala-li by se mm\. Pa!cii by odešla, tehda jedině samu
mzdu aby jie dali. H. Simonovi, bratru Jana svrchupsaného, týž Jan sám aby kúpil dvě krávě a lmon nebo dva
k jcho živnosti. ll. Katel'ině, sestl'e téhož Jana, blány
nové a kozích zajetU a Ir tanIU sukni za dvě kopě ,gr.
Také týž Jan aby otce svého i s mallni svú k sobě pl'ijma
jich poctivě chovul až do své nebo jich smrti. lt. panie
Uršile Štemberkové klok mlloj sukna Astrdamského a dluh,
ktcrýž mi jest dlužna všecken jie odpúštiem i tcn, kterýž
na vinici mám, a k tomu aby jie dáno bylo X k. gr.
ll. Vávrovi l'ezníku, kmotru mému v nadepsaném Stal'.
M. bydlejicienHl zápis a dluh, kterýž, na domku jeho zapsán mám, mocně propúŠtiem. H. Simek krajcí v Sedlčanech, kterýž mi dlu%cn a povinen jest, aby dal z toho
Janovi svrchupsanénm XX k. gr. Pakli by uciniti nechte!,
tchdy aby lýž Jan z toho ucinil, což chce, jako z svého
vlastnieho. lt. tcn dluh, kterýmzto povinen jest kotlář
v již psaných Súlleanech, Janovi nadepsanému mocně
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také porúčiem a odkazuji k učinční s tiem jako s jeho
vlastním. ll. Jakub ChUJ'ousa od černého jelene dlužcn mi
jest s manželkú svtí XC k. bez I k., o kterézto sč jest
smluvil se mnú Pl'ed mislrem Jini nadcpsaným a Jil'íkem
kozišníkcm tak že týž dluh platiti má na roky rozdielné.
Jemužto i Jeho manželce tuto činím v tom milost, že jim
XL k. bez jedné odpt\štiem a L k. aby vydali porucník6111. ll. k fařc sv. Mikuláše aby kúpen byl plal
dědičný za sto kop gr. a z toho aby bylo na žúky do
školy dvě k. a ostatek na kněžic vydáváno. ll. k sv. Jindřichu na Nov. M. šedesát zl. uh., aby také za ně plat
hyl kúpcn na víno k božie službě. lt. dluhy, kterýmiž
bych já komuzkolivěk byla povinna, ježto by mohly podle
Hdu a obyceje i práva lohoto města pokázány biti, uc já
jich nepamatuji, vuole má jest, aby ty a takové poručníci
moji 7,aplatili z mého stalku. Také dluhové, kterýmiž jsú
mi lidé povinni jakož registra má Jana častopsaného písaře a pl'ietele 'mého rulni psaná ukazují, kddbykolivčk
optáni byli, aby dáni a zaplaceni byli v ruce pontčník6m
a polovici Janovi častopsanému. Naposledy oznamuji, žc
mám blány kuní Khelského v osmi zl. uh. fl paní Lukšová dlužna mi jest XI k. XLIII gr. A na lo mám koník.
AcL sabbato ante Stanislai.
5. 14S1.
Rl/llOp. č. 2103 f. 160. Johannes
in sti tOl' de Slana, Strupin dictus, publicavit domum SUUln
propc s. Nicolaum inter domos J ohannis Sstembcrsky et
Nicolui Strupin utrinque situatam, quamquidcm domum
habet tcstamento legatan a Dorothea Strupinka, cognata
sua.
"' 1491, 12. Njna. Rl/kop. č: 2106 f. 310.. Stala
se jest smltiva mczi Erazymcrn Olffem z strany Jedné a
Janem StrupÍnem z strany druhé o ten žlab, o který~
mezi seblÍ nesnázi měli, a to taková, ze Erazyrn vVolff
má žlab udělati vešken vc zdi své z kamene Zehrovského
na svuoj náklad a ten vyvésti až na ulici, polom pak pošikem vésti až na strúhu a jestli že by budtícně kdy se
co pokazilo, mají to oni anebo jich buchící ze spolka na
jeden groš opravovati. Item také mají mieti jcden každý
v kuchyni své plechcm dicry zahrazené, probité dierkallli
nevelikými, aby tam nižádná hrubá věc zacházeti nemohla
pro zacpánie žlabu toho ve zdi polozcného. Acl. fer. Hll.
ante Galli.
6. 1497, lS. zarl. RI/lwp. č. 94 I. f. 142.
Johannes Slrupin cum Dorothea fassi sunt se leneri in
XV s. prag. V\Tenceslao cingulalori el hanc summam
scribunt super domo sua, quam inhabitant, sita prope
ecclesium s. Nicolai penes dornum Erasimi \Volph. Act.
fer. II. post Lamperti.
7. 1500, 22. srpna. Rl/kop. č. 94 II. J: 166.
Johanncs diclus Strupin fassus cst, quia obligatur L k m.
debiti domill<' magistro civium et consílio, quas soh'crc
debct, když by jcmu bylo dáno od týchž pánuov ctnt
léta napl'ed věděti a těch L kop zapisujc na domu svém vlastniem, \ němž bydlí - . Act. sabbato ante Bartholomci.
S. 1510, 11. bl'ezna. RI/lwp. č. 2108 f. 52. Když
po smrti nebožtíka Jana Strllpína pl'ipovětlníci, ktdíž jsti
pl'ípovědi k domu i k jinému stalku téhož Jana StrllpÍna
měli, ktel'Ížto statky své za něho jStl dali, častokrál jsti
pány slarali, aby oni k svým statkóm pl'ijíti mohli, kdci
také p. purgmistr a páni na tom domu XXV k. gr. zapsáno knihami mají. I poněvadž ona Kateřina Strupínová
jsúc k tomu častoknít napomínána, chceli v tom domu
ostati, napřcd dluh obecní pánuom a potom i jinil1l vě
l'itcl6m aby dala a zaplatila ancb se s nimi umluvila, dávajíc jí k tomu casy prostranně a poněvadž pak toho
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ucin!ti nec!ltěla. ~ dotnu pl~odati zanedbávala, poručili jsti
pánom ouredlllkum z šesti pánuov, aby ten duotu Jana
Strupína prodali. I prodali jstí jej Bcrnartovi krajčicmu a
Anně, manzelce jeho, za LXXV k. pr. Act. ll. pro festo
Grcgorii.
9. 1548, 20. srpna. RllllOp. Č. 2117 j. 146. Václav, písař p"i Madě porybném, a Barbora koupili duom
ldící meú domy JiNka Heberpergera a Lidmily Meglantové od Bcrnarta l3ernáška a Anny za CL k. č. Však to
jest také vymínčno od téhož Bernarta a Anny, že tu
v tom do ně mají byt svuoj míli do tří let. Act. fcr. II.
post Assumpc. 1\L Virg.
10. 1572, 18. bl'czna. RllllOp. Č. 2120 j. 127. Ve
jméno sl'at6 a nerozdílné Trojicc amen. Já Václav jinak
Y.olejník; mčštěnín Star. M. Pl'. - toto pořízení :né cl11fm: St.~tek všcck?n. - Lidmile, pastorkyni svý, dávám
a odkaZUJI - . Jenz Jcst dán - v outerý post Laetare.
ll. 1576, 8. prosince. Tamtéž j. 174. Ve jméno
etc. - Lidmila, pozuostalá dcera po někdy Barbol'e Volejníkol'ic a někrly Václava porybného otčima jsoucí v nemoci postavena ucinila jest kšaft - oznámivši p,'ednč žc
Jil'fkovi Unrllrovi kožišníkovi, synu Kašpara Uurura k~ziš
níka a zeti p. Izaiáše, jinak Zachariáše od rejských jablck
odkazuje duotn svuoj i vinici - . Stalo se v sobotu po
sv. Mikuláši.
12. ] 582, 13. záN. RllllOp. Č. 2205 j. 22. (Kšaft
Tihka Unrlll'U z Taurnpergku.) Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice amen. Jil'ík Uurur z Taurnpergku, mčštěnín
St. M. P., jsa v nedostatku zdraví svého postavcn Zigkmunda Zoubka z domu Kunúčovic a pana Pavlu 'Slří
brsl;ého u?,da"e, pánuov radl~ích od pana purgkmistra
na zádosl jeho vyslaných, vuoh svou poslední a konečnou
oznámi~ takovou: že duom svuoj řeč~ný Volejuíkov8ký
~.,osadc s,:,' MIkuláše v St. M. P. mezI domy Jozefa ko·
zlsníka s jedné a někdy Martina mecíře z strany druhé
ležfcí, item vinici čtyl'i strychy míry držící v Kartousích
se vš~m k ní. příslušenstvím, se všemi svrchky II nábytky
od ~lek<ly Lldnllly pozuostalé dcery po Barbol'e Volej níkonc odkázancj, tak jakž lýž kšaft to vše v sobě šíře
obsahuje a zavírá, k tomu peníze hotové klínoty workafy a jiné všecky svrchky a nábylky - 'summou 'všecko
všudy po své smrti a prve nic odkuzuje a mocně dává
K~tel'iněJ manzclce své, Vondl'ejovi, Anně, ZuzRnně a LidIllIle, detem svým, ua rovný mezi ně podíl s nápadem
z umrlél~o na živého pozuostalého. Z toho aby Kašparovi
?urur?vl z Taurnpergku otci jeho vydala Kalcl'ina, manzelka Jeho, XXti kop miš., vinaři, aby dobrým hospodál'em
byl, IV kopy miš. Obzl'1áštně Ondl-ejovi synu svému odkazujc tulich stříbrný, chodící své šaty všecky, zl;roje,
kordy a coz k tomu více náleží, ručnice, to aby jemu dochováno bylo. Jestliže by pak pán Bi'th všcmohticí KateHnu manželku jeho áneb dítky jeho všecky dříve neZli
by let dospělých došli, z tohoto světa pojíli ráčil' tehdy
výš dotčený duom i s tou vinicí aby na pana l\:ašpara
Unrura z Taul'llpergku otce, Dorotu a Esteru jeho sestry
~'ov:lým ,dílem pl'ipadl, však mezi tím časen;, přišla-li b):
Jaka potreb~.na Kateb;lU, m~nželku jeho, neb dítky jeho,
tehdy Katenna, manzelka jeho, bude moci buď duom
neb vinici prodati bez pl'el,úžky I,aždého clověka a
sobě tudy pomoci. Dále oznámil, co sou jemu dlužni lidé
a on za,s: lidem, o tom jest Kateřině manžclce své oznámil
a P?ru~~l,. aby.. z?upomí.najíc dluhy jemu povinné, dhlhy
ty, Jlmlz Je,l JlIlym pOVlIlen, zaplatila. Nad tím pak nade
vším slatkem i nad dětmi svimi činí mocnou otcovskou
porucnici KateHuu, manželku svou, jí se toho duověl'uje,

že ona dítky jeho a své předně k bázni a poznání pána
Boha našeho povede a statček opatrovati bude a jí lm
pomoci a radě pl'idává pana Kašpara Unrura ot~c a Jana
Holce strejce svého z Taurnpergku, Jana Pi'ála jinak RakovniCkého a Havla IGepelku, jim se toho duově,'uje jakožto lidem dobrým, že oni manželky a dítek radou zdravou, ochranou skutečnou neopustí. Obzvláštně pak jich
~llilo~tí pan.a purgkmistra páuuov v St. 1\'1. P. žádal a prosil
jakozto nejvyšších pánuov porucníkuov, že manželku a
~lítky j~ho v své laskavé. o?hraně míti ráčí. Naposledy
I za to zádal, aby po smrtI jeho statek nebyl inventován
že jest jej i dítky svěřil manželce své a oni budou-li živi'
že j,im khvdy neučiní jakožto věrná matka jich. Stalo s~
ve ctvrtek po památce narození panny Marie léta nc
LXXXII. Stvrzen k žádosti 1\ ateřiny Unnírové v lílerý po
nedčli postní Reminiscere 1. p. 83.
13. 1590, 9. března. Rukop. č. 2230 f. 308. Stala
se smllíva pl'átelská mezi Prokopem Hanyzlem kožišníkcm
spolu s Katel'inou, mauzelkou svou, strany jedné a Havlem
IGepelkou kožišníkem o nápad kšaftu jemu odkázancjm
(sic) od Estery, manželky jeho, též pí. Dorotou Gebhartovou, vdovou po Tobiášovi Gebhartovi, toliž vlastní
sestrou Estery, strany druhé O nápad kšaflu jim odkázanejm (sic) od Jil'íka Unrura z Taurmperka Kašparovi Unrurovi, olci jcho, též Dorotě, Esteře, sestrám svejm,
z strany domu v osadě sv. Mikuláše mezi domy Jozefa
Cedlara kožišníka a Martina někdy mečíre ležící a vinici
v Kartousí~h 4 str. míry ddící, kterýžto duom s vinicí,
slove VoleJníkovský, po Lidmile, dceH Barbory Volejníkovy ~<Šaft~n.' o~!{.ázanejm Jiříkovi Uururovi. Který7to
duom I s vnucí Jmi< Uurur odkázal kšaftem p. Kašparovi
otci svému Dorotě. Estéře, sestrám svejm - . Že pal~
Katel'ina někdy manželka Jihka Ulll'ura živa jsoucí s Prok?I:e~ [H~n'yz.lem] manželem svejm za dotčený duom a
vlmcl uvollh JSOU se spolu Havlovi Křepelkovi, Dorotě
Gebhartové za nápad, kteréhož by o.cekávati jměli,
400 k. m. dáti.
. 14. 1590, 23. května. RllllOp. Č. 2112 f. 339. Budevlll Safiret zlatník a Mandalena koupili duom mezi domy
Jozefa Czeydlara a Martina Kuliška obostranně ležící od
Prokopa Hanyzlc a Kateřiny za 350 k. gr. č. Act. fer.
lIlI. post Cantate.
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Číslo 20.

*

1411, 21. tínora. RllllOp. Č. 993 f. 110 a 114.
Nos Burkard.u~ de Aldenbllrg protul1c magister civium,
Joh~nco Orthm, Czenco pannicida, Sigismnndu,\ Rokcza~Ien .. Marscho Schram, Fridlinus Knssenphenig nc, consules
IUralI, e~ tota communitas Maioris Civitatis Pragensis tenore
presen?lUm rcc~gnoscimus nniversis, quod post mortem
J o1>anl11s Strupplll, conci"is nostri dilecti, de pecunia
orphanorum suorulll, tamquam snpremi tulores, quia intestatus decessit, videlicet Sigislllundi, Barbare, J ankonis,
Margarethe, vVanconis, Mixiconis et Katherine, in potestatcm. l1?strum accep~mus oetingentas LXXX scxag. gr.
pecuma !ll parata et 111 evidentem utilitatelll convertimus
c~vit~ti nostre predicte, nam a personis pluribus in Slesia
Vldehcet Nycz Ungeraten LXta marcas, a Petro Hesler
d," }~igI1icz XXXta m~rcas, a Francisco Blltner de Lignicz
XXXta marcas exsolvl oportebat, nos enim dictis personis
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strorum coniuratorum ad hoc de nostro pleno consilio
gravibus nostris impensis cl expensis in dampna nos tra
datorum, de uniyersis perceptis ct distributis censuulll
propria annuatim censuare ct vidcbatur nobi, utilius civiorphanorulll olilll J ohannis Strupin, quos ipse percepit,
tali nostrc et orphanis, ut loco illarum personarum dicti,
prout sibi a nobis commissum fuit, pro pleno suscepilllus.
orphanis minori CUlU iactura cel1SUarelllUS. Quare promiltiQue quidem racio extitit: In primis enim posuit, 'luocl
mus prescntibus bona lide sine dolo quolibct nominc
dictis orphanis post racionem factam COl'am dicto Duchdictarum pecuniarum predictis orphanis annuatim so\vere
cone nec Ilon Johancone Frolich ac prefato \Vcnceslao,
et censuare LXXX oclo s. gr. tam diu, quousque
consulibus, anno d. MCCCCXVn. fer. IlII. proxima po sl
dictis orphanis supradictam pecuniam non solverimus in
festum Assulllpcionis s. Marie V. remansit ipsis orphanis
parte vel in toto. Et si medio tempore quispiam ex dictis
in centum et octoaginta quinqtle s. gr., prout hoc eciam
orphauis ad annos sue legittime etatis pencverit, iUi data
in libro civitatis plenius continctur. Post hoc idem Vitus
sua porcione ipsum concerncnte tantum, quautum sibi
percepit cen sum orphanorum, videlicet XLlllI s. gr. 1'1'0
pro rata sua competierit, absoll'emur in tauto de solutermino s. Galii post hoc immcdiate sequenti, item percione census supradicti. Harulll nostrarum testimonio
cepit censum ipsorulll orphanorum videlicet XLlln s. gr.
lilterarum, quibus maius civilalis uostre sigillulll presenpro tcrmino s. GeOl'ii a. d. MCCCCXVIlJ. Sed ccnsum
tibus cst appensulll. Datum Prage anno d. mi11esilllo
s. GaUi dcnuo sequcnti nondum recepit et ideo ipsum in
CCCCXIO sabbato ante Mathei ap.
racionc presenti non posuit. Item pos\lit, quia tenetur
1417, 18. srpna. Rl/kop. Č. 2099 f. 108. Nos
censum de domo pro duobus annis, quolibet unno unmagister civium et consules et scabini Mai. Civ. I'rag.
decim s. gr., ct sic in toto tenetur orphanis in summa
recognoscimus, quod nos radonem illaI1l, quam fecit Vitus
ducentas cum nonaginta quinque s. gr., de quibus expode Rakovnik in presencia Duchcol1is rimeri, J ohanconis
suit, ut sequitur: Primo enim dedit Anniczcze, dicti JoFrolich ct vVenceslai Straboch, nostrorum coniuratorum,
hannis Strupin lilie, pro porcione sua, que ad ipsam perper nos ad hoc dc pleno consilio datis, de ccnsibus orphavenit post mortem Margarethe, sororis sue, quc deccssit
norum olim Johanl1is Strupin, quos habere dinoscuntur in
aule all110S discrecionis suc, ex ver,\ devolucionc de olnnipretorio civitatis nostre et eciam de censibus domlls,
bus bonis, tam in censibus, quam in domo, qlte dicti
quos ipsc Vitus ipsis orphanis de domo ipsorum pe, solJohannis fuit, ipsam conccrnenlibus quinquaginta tres s.
vere fuit astrictus, pro pleno assumsimus, sic quod ipse
CUlU novem grossis. Item sibi, Vito preclicto, concesserunt
Vitus ultra omnia percepta et distributa mansit ipsis 01'pro sua porcionc sillliliter post dicte Margarethe mortem
phanis adhuc in centum LXXXV s. Act. fer. 1111. post
quinquaginta lres s. gr. ex parte Sigismundi, fratris di etc
Margarethe, qui Sigismundus habens annos legittimc etatis
Assumpc. M. V.
sue dicto Vito porcionem suam in suo ultimo legavit
1417, 11. záN. RllllOp. Č. 992 f. 2. Anna,
testamento. Item posuit, quia Dorothee, lilie sue, post
filia olim Johannis Strupin, nunc Nicolai Pawmhekl COI1mortem Anne, matris eiusdem Dorothee, que CUlll aliis
thoralis, resignavit omne iu" quod ipsam concernit in
pueris suis cUln domo indi visa fuit, cesscrunt dc domo
bonis per dictum patrem suum I elictis, - marito suo.
pro porcione sua due s. gr. CUlU XLV gr. Item posuit
AcL sabbato post Nativ. Marie.
expensis quinque puerorum pro duabus annis, de
'I' 1418, 13. ledna. Rl/kop. Č. 992 f. 8. Nos pro
quolibet puero V s. gr. annuatim, in suam L s. gr. qui
magister civium, consules et scabiui Mai. Civ. Prag., rcduo anni in festo s. Grcgorii proxime vcnturo exspirabunt
cognoscimus, quod inter Annam, liliam olim Johannis
el tunc eciam convcncio domns exspirabit. Item posuil
Strupin, nunc Nicolai dicti Pawl1lheld conthoralem legittipro uno stamine panni pueris et magistro ipsorltm dua s
mal.ll, ex lina, nec non alios pueros di cti Johannis no'ndum
s. gr. minus decem grossis. Item posuit Barbare virgini,
annos legittime ctatis habentcs, cum cousensu et voluntate
privigne sue, pro pcllicio duas s. gr. et sic eril sumllla
nostris pro et racione porcionis bonorum olim Maruscze,
omniul11 distributorulll CLXlI s. cum XXXV gr. lllisque
filie predicti J ohannis, que iuvenis decessit, item racione
defalcatis rcmansit adhuc orphanis obligatus in sumllla
porcionis domus, que ipsam Marusskam concernebat, ite\Il
CXXXlI. s. gr. CUIll XVI gr. Post hoc idem Vitus in preradonc porcionis domus, que matrem ipsius concernebat,
sencia dictorum nostrorum coniuratorulll fccit racionem
quc intestata decessit, et eciam racione census, que de
Barbare virgini, privigue sne, quam ipsam coram eis pro
ipsa domo provenerunt post mortem ipsius Marusscze et
pleno sucepit et dicto Vilo, vitrico suo, reddidit graciarum
ipsam conccrnebant, nec non I'acione domus, quc ipsam
acciones. Sic quod omnibus computatis, videlicet t\lnicis,
Annam in sua porcione concelnebat, talis divisio facta
pellibus seu pelliciis, plumis, teetuds sericeis, lintheamicst, sic videlicet, quod dicte Aune, conthorali Nicolai
nibus, pulvinaribus et cetcris apparamentis de novo comPawmhekl, cesserunt pro parte sua in bonis omnibus preparatis, qne omnia ipsa Barbara, ut ipsa asseruit, in sua
dictis ultra illas centum et triginta duas sexag. gr., quas
habet potestate, cxposnit in summa LXXXVII s. CUlIl uno
prius pcrccpit cum mai·ito StlO, quinquaginta tres s. gr.
gr., que eidem Barbare in sua hereditaria porcione deet undecim grossos. Item Vito Rakonik ex parte Sigisbent defalcari. Act. ipso dic s. Prisce virg.
mundi, lilii cUcti J ohannis Strupin, qui sibi porcionem
1. 1431, 27. ledna. RllllOp. Č. 2099 f. 300.
bonorum suorum legavit, cesserunl eciam pro porcione
Magister civium et domini consulcs Mai. Civ. Prag. al1sua in bonis supradictis ad illas centum et quadraginta
dientes causam vertentem intra Fronam et Luciam, natam
qu)nque s. gr. et quadraginta quinque grosso s , quas prius
eius, ncc non et Johannem, generum diclc Franc, ex
idem Sigismundus percepit, similiter quinquaginta tres s.
una et Johannem ab argenlea stella parle ex altera occagr. et undecim grossos. Insuper filie Viti prefati cesserunt
sione domus quondam Strllpini, pro qua pretaclum Jodue s. gr. et quadraginta quinqlle gr. racione devolucionis
hannem a stellis impetcbant, considerautesque domini
matris sne. Act. fer. V. post Epiph.
prefati obiecta et responsiones utral'lunque parcium in
'" 1419, 18. ledna. Rl/kop. Č. 992 j. 35. Nos
medium productarltm aC eciam lestimonil1m lidedignnm
magister civium, consules et scabini Mai. Civ. Prag. recOper ipsum Johannem dcduclum nec non et proscripciones
gnoscimus, quod racionem i11am, qllam fccit Vitus Rakonyk
in libro civitatis super domo prefata proscriptas, ium
in presencia Duchconis rimer et Wenceslai Straboch, no-
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profi sv. Mikllldši,

něm zuostal} o kterémž neučinil ponezcnie žádného a títn
po něm zuostalá jeho žena Kateřina vlallla i sirotky opatrovala dotud, dokudž jest nadčje nebyla, aby ten statek
umenšován byl. A když pl'áte1é lčch dětí pánóm oznámili

na pclny vznesli, žc by její pHcintí mohl ten statek
\. zavedenie pl:ijíti a dětem by sc mohla újma státi, páni
lakovlí věc nvázívše a jie toliko dvanáctý diel pl'ipově
děvšc ustanovili poručníky nad dětmi i také nad statkem
a podělplÍe se stalo toho slatku a líž porucníci Pavel
kolář, Simon Tlacisvět, Bernášek krajčí dVlí sirotkuov Jana
a Zofky dí1uov za seblí zanechali podlé podflu níže polozeného, kterýž se slovo od slova takto podpisuje. Stal
se podíl 1. lvIDXXI v pátek na sv. Longina mezi sirolky
neboZlíka Vondráloka šmajdél:e a na rovný podiel tčch
dl'lí sirotkuov má se děliti statek tuto popsan);, nebo Kutc!'ina diel XlItý "zala a Dorota diel tl:etí, jako? Slí toho
kvitancí. ll. prostěradel XXIII i s plachtami, dva ubrusy,
II ruloníky, taléhlOv hranatých tenkých XII a mísky hranalé Ull, větších v pouzc!l'e XIII a jiných VI zbytečních.
i\lís větších XI, mís menších VIlU, šalešnich V, kOlll'í
pinelních V, tHžejtlfkové dvě, žejtlíkuov vnn, slánka,
1l10zdiel' i s palicí, s přikrývadlem, druhý malický, kuoň
mědčný, plálna tenkého V kop loket a XXIllI loket,
tlustého plátna XL loket, ručníkuov tlustých XXII loket,
pel'in dobrých pět, a prašná šestá, podušek dobrých VIII,
dětinských peřinek lIlI, podušek dětinskich VII, zbroj
přední, zadní kus, nákolenky, vobojček, plechovice, peklhaubec. ll. klenoluov, pásu ov, koflíku ov tovarystvo za
LXVllI k. m. H, peněz bielých hotových dvě stč XI k.
XXVI gl~ lIlI d., zlatých rajnských XL, zlatich uherských
LXVI. Snajperkuov sto' XL gr, po XVI d. ll. XX šnajperkuo jako dávají sedm na zlatý, H. grošuov o dvou
pi'ezkou XXXVIII gr., štítných po XVI d. XVIII gr., grošuov mieš. VlIlI k, XXI gr., poláčkuov po Vl d. LU,
grošuov krále Jil'ího a vosmilotních sto X gr., grošuov
prazských širokých osm kop XLII gr. bielých, il. miešenských 1l1/2 k, XVII gr., prostých mečových, il. opět
krále Jil:ího a osmilotních VIlI k. gr, XXII gr. pražských
loeských. ll. ša[nmu XXlllI k, XL gr. nI. H. za šmajd
na diel lěm dvěma sirotkuom XL k. m., truhlice zelezná.
DUOln ph sirotcích dvú má zuoslali. Za kozich kuní lalokový poručníci pl:ijali na diel těch sirolkuov IX k. a X gr.
m. a oslatek sobě porazil Petr na diel manzelky své neb
tcn kOlich v XV k. m. ujal.
9. 1539, 9. prosince. Rl/lwp. č. 2134 f 341, Jan
Suxa, syn Ondráčkuov, seznal se, ze jest dluzen L k, č.
p, mistrovi Janovi z Teplenče, ktenížto summu - zapisuje - na domč svém leZícím na rohu pro li sv. Mikuláši
tak a na teÍl zpuosob, že tiž p. mistr má v lémž domu
byt sVllOj míli do roka se vší čeledí sní i jeho všeho
uzívati. Po vyjití pak času, v nčmz vrchní SUlnma již jnlenovan~mu panu mistrovi položena fl zase navrácena filá
b);ti, kdy~by koli strana straně puol léta napřed znáti
dala věděti, buďto že by p. mistr za ním, Janem Suxou,
summy té déle míti necht.čl aneb on Suxa duom aby
7.ase měl, tehdy hned toho puol léta napřed daného on
Jmi Suxa má summu tu položiti a Oll p. mistr zase toho
domu posllípiti povinen bude. Pakli by summa táz od
něho Jnna Suxy jemu p, mistru po vyjití toho puol léta
napl'cd daného položena nebyla, tehdy lýž p. mistr má
a bude míti moc v ten duom právem [se] uvázati, jej
llI'zeti, směnilI, prodali a tu summy své postihmíti najprv
a pl:cde všemi jinými včřiteli. PH lom i to od obojí strany
oZllámeno, což by koli tiz p. mistr z slrany potl:eby na
opravu téhoz domu a v lom Casu, pokudz by v něm
ob);vul, vynalozil a to slušně shledáno hylo, ze on J Ull
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Suxa pl:i kladení summy jislinné jemu p, mistru má zase
to napraviti a zaplatiti. Též jestli by se jaká škoda v témz
domu skrze neopatrnost aneb zoumyslnost celedi téhoz
p. mistra stala a to by ukázáno bylo, lo léž od p. mistra
zase jemu se má zapravili, Coz se pak ",vad Ila témž
domu dotýčc, ty všecky Jan, syn Ondráčkuo, má hned
svésti a splatili, Act. [er. III. post Concep. b, 1\of. V.
10, 1543, 18. června, Rl/llOp. Č, 100 f. 10. Jakož
jest p, miSII' Jan z Tepence zápis jeden i druhý maje na
duom JUlia Topole Idící proti sv. Mikuláši na rohu pro
jislú summu, tak jakž tíž zápisOI'é to v sobě šíl:e ukazují
U zavírají, kdcž pak ještč více týz p, mislr Jan jemu JalIovi Topolovi mimo téz zápisy summy jest pl:ipůjloil, lak
jalcZ list s pokutou učiněný od téhoz Jana Topole I' sobě
obsahuje a on p. mistr Jan podle tichž pokut zadal jest,
aby v ten duom vpušlěn a jeho zmocněn býti mohl. I tu
p. purgmistr a páni - své povolení Slí dáti ráčili, aby
on p. mistr týž duom v summě v listu položené ve tl:ech
slcch a v pěti kopách m. ujal - ~Ia ten zpuosob, budeli
chtíti téhoz domu dále v držení býti dědičnč, on p. mistr
tehdy má městské právo pHjfti. Pakli by v tom roce
práva měslského nepl-ijal dále také p. purgmistr a páni
pl:j uvážení SVé1l1 toho sobě zanechávají, má-li potomně
v ch'žení býti on p, mistr Jan toho domu. Pakli v toin
Casu bude moci tajž duom on p. mistr Jan bud prodati
komu ancb v své sUlllmč postoupiti, že to bude moci
učiniti, Act. fer. II. post Vilum.
ll. 1548, 9, květnu. RlIllOp, č. 100 f. 170. V slřcdu
po sv. Stanislal'u - stala se jesl smltíva a mocná ubrmanská výpověd a to mezi ur. vladykou p. Joachylnem
~. Keslhulu na místě Jana, sirotka po někdy p. Janovi
Svuncarovi z Tepence zuostalého, ujce téhoz p, Joachyma
vlastního, z jedné a ypL Salolncnou vdovou, lnanzelkou
téhoz někdy p. Japa S" i na místě dětí jejich, které" jest
s lýmz p. J anelU S. měla, totižto Maximiliana a Marjál~y
z stran)' drolhé o statek po témž někdy p. Janovi S.
zuostalý a to smltíva a výpověd takováto: Pl:edkem aby
nadepsaná pí. Salomena Janovi sirotku ihned vydala dvě
stě a ,tl:idceti zl. uh. na zlatě a k tomu knihy jeho nčkdy
Jana S. všecky a s lúzc šatno\' na uznání nás - slnluu"cí
a uhrmanu, toliž spodní u svrchní pel'inu, polštál:, podušku
s dvojími povlakami a s dvěma proslěradly a ph tom
jednu sukni lepší, kteráz jest otce jcho Jana byla. A cozkoli oslalck statku jest, lUl čemkoli u kdeby kol i byl
shledán ten všicek ph pí. Salomenč s dětmi jejími
nadepsanými na rovný mezi ně rozdíl zuostati luá. 1\ Oll
Jan sirotck na více se statku otce svého nyní i potom
pIijda k letuotll táhnouti nemel, COl se dalších nápaduO\' dotýcc, jestli by Buoh kterého z nadepsaných dětí
jí pí. Salomeny dhve let jich došlých z tohoto světa povolati rtiloil, že z toho každého má jíti nápad dílu jeho
na pí. Salomellu a druhé děli zivé zuostalé, A pakli b)'
obě tčch dělí nedojdlíce let zeml:eli, tehdy (Hlové jich na
touz pí. Salomenu po nich pl:ijíti a pl-ipadnouti mají
plným právem, A Oll Jan sirotek po "ich ani po pí. Salomeně Zádného nápadu jmíti nemá a oni po nem tolikéž;
lleZ llml:el-li by on Jan dříve let došlých, tehdy jeho díl
a statek, Ictcrýz jemu podle této naši vajpovědi náleží,
má po něm přijíti na llajblizšího jeho pl,ítele bud po
meloi neb po pl:eslici, krom nadepsanich bratra jeho a
sestry. A to proto, poněvadž on po nich n"padu z6dného
neoccldvá, že oni také po něm nápaclll jmíti nemají
žádného. Však poněvadž on Jau sirotek let ještě spravedlivých nemn, p, pllrgmistr a páni mají jemu poručníka
neb porulollíky dáti a zl'ídili a li aneb ten mají jemu
slalek jeho mučili a ten dáti na užitky, aby pachole mčlo
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nač chováno býti. Což se pak listu a majestátu erbovního
liké čtyl'i a pátá menší, šalešné čtyři, pláty dva, taléruov
otce nadepsaných všech dětí dotýče, tolikéž erbu, pečetí
šest, umývadlo cínový s almarou II druhé nalévací, tlaše
ft sekretu i listuov na doktorství neb mistrovství lékařské,
jedna větší a druhá menší, mčdčnic pět, košilí l<luentových
to všecko má ležeti na rallníze v Stal'. l\L Pl'. aí do let
pět, šaršany dva, tesáky th, peHn osm, malé pcl'inky dě
došlých Jana sirotka. A kd)'ž by Ict dospělých došel, má
tinské dvě, polštáhlOV pernalých osm, kozníky dva, poto také všecko jemu v moc jeho jakožto nejstaršímu dě
dušky čtyl'i. Kot1íkuov rybám val'iti pčt, kotlík pro ryby
dici vzdáno býti. Pakli by jeho P. Buoh smrtí v tom,
choditi jeden. rendlíky žclezné tři, kolly prací tl'i a d,'a
než by let došel, uchovati neráčil, tehdy to vše na témž
drayfusy. Na pohřeb sem já z svajch peněz nakládala a
ral111íze léžeti a dochováno býti má, až by pachole druhé,
čeledi platila: najprvé žákuom, knč7ím, chudým a ocl zvolVlaximilian, let došel. Jan z Tepence, syn nebožtíka
nění XII k. m., od místa, kde leží, VI k. m. a od zvomistra Jana z Tepence maje léta dospělá k této smltívě
nění I k. m., za svíce VIII k. m., za štuku kmentu III k.
se jest pl'iznnl. Act. fer. III. ante Omnium SancJ. a. 1554.
Xgr. m. A to jsou vydali Jan, syn jeho, a Vít Holub.
<i' Popis knčh po nebožtíkovi p. Janovi Svanearovi
ll. kuchařce dala sem III k. m., dČI'cčce II k. m. Summa
z Tepence pozuostalých n náležitých Junovi sirotku, synu
všeho vyrlala sem XXXV k. X gr. m.
jeho, a ty jest k sobě pl'ijal k dochování jemu do let
13. 1547, 14. listopadu. RullOp. č. 2117 ! 1/9. Jil'ík
rozumných p. Joachym z Keslhutu, ujec téhož sirotka,
Haberpergal' a Katel'ina koupili dUOln leZící na rohu vedle
v pondělí po sv. Trojici: It. Pandectarius medicine.
domu Bernáška krajCího od p. mistra Jana z Teplence za
Antonius Musa. Gordonius. Dioscorides. Octavius HoraCLll/2 k. gl'. č. tím vším pdvem, jakž jest on p. mistr
tianus. D. Clementis et Cypriani. Theophrustus et AristoJan sám postoupený od Jana Topole, syna Ondračkova
telcs. Arnaldus. Gentilis. H erbarium Theoderici. Chirurgin
mčl. Act. fer. II. post Briccium.
maius. Mesue. Liber Helthani. Chirurgia genllanica.
14. 1555, lG. kvčtna. RullOf. č. 2142 f. 206. My
Dioscorides Ryff. Vitalis, Scribonius elc. Clevclltinus.
purgmislr ft rada Starého Města Pražského známo cinímc
COllsilia d. Bartholomaei Montaguc. AUllotationes in
naším tímto listem obecně pl'ede všemi, kdež ctcn nebo
Aetiulll. Dc locis affecti,. Q. Serenus. Joannis de Vigo
čtucí slyŠiÍn bude, kterak Jil'ík Habrperger, nčkdy soused
Chirurgia. Specululll G"leni. Anathomia. Leollellus. Bernáš, ucinil kšafl a své poslední vuole porucienství v líterý
trutius. Chirurgia Hieronymi germanica. Conciliator mepo svalém Lampertu léta 1Il"VC"LlIIlu u přítomnosti slodicinae. Historia stirpium fuschii. De natura stirpium
vulného Hanuše Adlar", spoluradního našeho, a opatrného
Ruelli. Plinius, natul"alis historia. Avicemia. Hypocrates.
Wolfa konvaře, souseda našeho přísežného, jenz k ziádosti
Joannis Driandri medicina germunica. PostilIa Vitelii.
jeho z našeho povolení fl rozkázání s písal'em naším
Zoar. Itinerarium Hierosolim cum figuris. Consilia Rasis.
k tomu byli jsú vysláni a toho jeho poručienství lakové
Galenus de compositione medieall1entorulll. Chirurgia R)'ff.
pl:ed námi ucinili oznámení. Tak žic on Jiřík Habrperger
Apuleius. Dictionarius. Garioponlus. Ratiocinalis medicatio.
jsa paměti dobré II svobody rozomu zdravého uZívaje
Cataloglls plftlltarum. Nicolai Alexandrini. Alexander Benedi.
vuoli svú poslední oznámil jest před nimi tukoVlíto, zie
Antonii Guayneri Practica. Haly abbas. AIt'xauder Aphrodnom svuoj, v němž bydlí, se všemi svrehky a nábylky
diseus. Hypocratis aliquot opera. Valesius. Oto Brunffcli se vŠÍm a všelijakým hospodál'stl'ÍlTl, a holové péníze,
sius Germanus. Galeni opera. Poggii Florentiniopera.
klenoty, dluhy, kterými jSlí jemu lidé povinovali a podle
Rosa anglica; Praclica Arculani. Calepinus. Herbarium
loho i jiný všicek statek svuoj movitý i nemovitý, na
Otonis Brul)felsii. Thadeus Savoronella. Aegincta. Celius
čiemzby len kol i zrilcžiel, odkazuje a mocně po své smrti
Aurelianus. Constanlinus. MarcelIus. Serapio. ArticeHa.
poroucí. a dává Katel'ině, manžielce své, a jí toho statku
Liber praclicae. Reformationum. Casligutiones pharmacoposvého \'šeho mocnou hospodyni činí, "šak na takol'Ý spuolarum. A jiných knížek menších svázaných mimo tyto XXXII.
sob, aby táž Kalel'ina, manzielka jeho, z loho ze všeho
12. 1548, 22. listopadu. Ta 111 též f. 212. Smltíl'a
statku byla povinna vydati toto. Najpl'l'e Dorotě, dceh
slala se jest, celá a dokonalá mezi Salomenou, někdy
jejich, a to kdyz by k letuóm p!-išla na holov};ch penězích
luh,tra Jana Svancara z Tepence n\~nžclkou, z jedné a
30 kop miš. fl vejpravy za sto kop miš. lak jakž i jinim
pány porucníky sirolkuoy po témž Sl'ancarovi zuostal};ch
sestrám jejím vdaným jesl vydáno. Item OIl<1l'ejovi, synu
zejména l\I"ximiliana a Marjany, z strany drul,é o SUUll111l,
jich, též také kdyz by k letuom přišel puol druhého sta
kterúž jim všem náležela a to taková, ze láž Salomena
kop miš. a to s nápadem s jednoho kterého koli z nich
díl svuoj jest z rudy vyzdvihla a k tomu ,vršky, kteréž
dVlí pl'cd dojitím let spravedlivých skrze smrt sešlého na
níže popsány jSli. Což se pak d íhlO I' tých sirotkuov dodruhého živa pozllstalého. Pakli by také obudvlí pl'ed dotýce, t)' jSlí v radě položeny zejména CCXX k. !ll. a ly
jitím let spravedlivých pan Buoh od smrti neuchoval,
jim, kd)'žby k letuom rozumn};m pl'išli, takto vydávány
tehda dflové jejich pN svrchupsané Katel'ině mátcl'i jejich
býti Illají: Pl'edkem l\Iaximilianovi CXX k. a Matjállě
ab)' 7uostali I'ln);m právem. A též také zase kd)'z b)' koli
C k. !ll. a k lOll1u léž Maljáně Salomena, malka její,
pan Bnoh jí KateNny malky jich od smrti neuchoval a táž
když b)' se vdáti chtěla, za XX kop !ll. výpravy ji V)'Dorota a Ondl-ej živi by zuostali, tchda ten všicek slatek
dati povinna bude. Act. fer. V. post Elisabelhapl.
její na touž Dorotu, Onlll-ejc a k tomu také i lla JIhl"
Popis statku po nčkďy mistru Janovi S,'ancarovi
jánu, sestru jich vdanou, aby přišel a připadl na rovnaj
z Tepence: Najprv peněz CCCCXXXIlIllh k m. KoziclJy
mezi ně všech tré podíl. J estlizie hy pak také tál. KathelišCí dva, jeden šamlatem pošitý a druhaj harasem. Sukně
l'ina, man)ielka jeho, slal' svuoj vdOvský změnila a vdala
hl'ebíčkový bany jedna, il. kabát aksamílový jeden a ferse, lehda pl:cdkelll to, COl jest Dorolě a Ondřejovi, jakž
štatový ,li'uhaj, it. čepice vocasová jedna, il. biret aksasvrchudotcicno, odkázáno a porucieno, jim díly jich aby
mitový jeden a druhi soukený sobolem podšitý. It. povydala fl potom v tom ve všem statku, což by ho koli
ctivice kožené čtver)', punt šar1alovi, plálna dva kl"y
po témz vydání jim díluov jejich zbývalo a pozuostávalo,
XL loket, platna hrubšího dva kusy; cých, prostěradel,
táž Dorota a Ondl'ej tolikéž i svrchupsaná Maryanna
ubrusuov a ručllíkuov větších i menších XLVI kusnov.
vdaná s tOUl Kathel-inou aby rovný díl jměli a o něj
Zámky na skobu tl'i, halaparlna jedna, truhly ct)'l'i (to
všech ctvero na rovu}' díl aby se podělili. Pl'i tom oznámil,
vše v sklepě). Konvic "čtších i menších desct, mísy vežie k záduší a kostelu SI' Mikuláše, fnl'e své, odkazuje a
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po své smrti poroučí desel kop. m~š .. a}y a.by z ;ajpl'l'nč'ších peněz za duom VáclaVOVI plll1Ikan plodán), dálly
a
byl)'.
oznámil,. zle pro
manziclky i dítck svých doz1ad~1 se Jest :a. pOl uC;,,~ky
o )atrných Matouše bradíře a Vlllcence rolsl!llda, pl atel
s~ ;ch milých, věře jim, žie manzielk~ i dítek Jel.,o v pojejich neopustí, ale jim
a pomoc?,
I .. I 'to l)řed llámi vuole posledlll nadepsaneho Jlnka
(. JlC ll,
'"
á'
\dčenÍ , a toho
1-1abrpergera o stalku Jeho \ )'Zn, 11l a ~) s\ e ,
,:' ť
'š ho což se svrchu píše na polvrzem a svedonll pe?,e
;llenší dali sme a rozkázali
k
Haftnímu v pálek po svalém Sta!llsla\'u lela Pane tlSlclilO

~'yplněn)'

Naposled~.

od~r~nu

tl'~báeh

radl~}

bu~:.~u,

Ir'

:,'a~i

pl'ivěsit~

T

l?n~ut?}I,slU

pčtislého padesátélto"pálého.
_ 101 f 106
15
155fí 9. l'lJna. Rllkop. c.
_'.'

Jakož

. est z J'iSlélto p'orucení J. Mli arcikllízetcí v stl'cdu po sv:
J
. ch)'ma
Jcronymovi
skrze uroz, p. p J. ?
a , z Ilradce a" na
.
Hradci, najvyššího kanclél'e krá~. C., ~~~alU?nO panu ~1ll,st' ~
Jakubovi z Varvazova, panu n11slru J1l'lkovl od,.l\lolal u~
a ). Maliášovi Or;,iuso,,; z PUlunb~.~·ka,. kanclél'l. Sl.ar .. l\~:
aby len všechen šmajd po J,nkO\",. J;IabelpClgelO "
,
tl'
poruc11lkuov,
1\1 atou.
pozuos
a y, Ictel')'Z' J'est na zádosl
'
..,
'.' šve
bradýře a Vincence rolšmida, ,od, práv~ zapecelI~, K~t.~lln,ek
manzelce téhoz JiUka, odpecelm a ]í pr~pušllen 1) , ~~
aby ona jím živnosl vísti a dítky c;pal~'ovali, l~lOhla.<v po . e
t I mého J. Mli arciknízclcí porucelll kdyz Jest tyz ~1~laJd
osoby k tomu zl-ízené a pUsdné v
novaných poručníkuov jest. pošacován v osm ~~t ~ d <:
r Vll gr a V. dcn. nI. llllmo furu a cla. I t,1 < ]~. o p
~.
. t
.
,. ť 1 A ona Katenna
ta"t
t'
Purgmistra a pánuov Jes pl opus lel.
. v té SUlUme, Jes
. t 1IJ'ala
a to v pn olUnos
I
kov}; šmaJd
,
.
v
. " \'lI an.
é
p II.' t o
,od
[) purgnustrab'fl
Mm'jany dcer)' JeJI
n.
[Jánuov 'táž Katei-ina jest napumcnuta, aby ona lo k SOl' ~
,... , ťlll se lak živila a toho nemrhala, aby lal eJI
prlJInUC I
' . ,.
, fl om jest
pl'ibývalo neZli ubývalo. A tolrkéz 1. po~·ucn. <ll
oznámeno aby k lomll sami phhlídah a Je~tll ,by co ,;.a
ned~stalk~ ·bylo. na p. purgmistra u pány. casne vznes 'l'
•
v
,. d.;,nv.
"b};tl . Co. se
pa I<
ab)' lo ku náprave
mo II
I o pll,ve
'I;
sUllllUy holových peněz po témz Jll'l~OVI ,I-~. POzuosJla i~t~
dolice, jmenovitě CCC k. m., poncvadz.l o tom .' , I
arcikníželcí jest poručení, aby p. purgn~lstr, a p~m plO
'. t':'
o[)alřili a summu dolcenu
Obl
( Io IIr é SilO
Cl lo t'll,
,
.
. állh
. . . tu,
aby sirotkuom z ní uzitek vycházel. Ac.l. dle fD'~~'~l!. Na
16. 1560, 10. hětna. Rllkop. c. 101 . . . ,',
. t ra a punu
' o v shlo
jisté porncení p. purglllls
( V'sev pošacovalll
'd'"
slatku a domu i šmajdu po někdy Katerme ,~maJ lrCt~
. proti koslelu sv. M,ku
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v
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I m H. šmajd všicek po šacován zu 4JO k.. m., 1. lOL.
.
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.,'
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JIch.
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:,e'·Jslarší ydaná, má hotových p~něz, z rady vyzdvlhnutl
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~
<..,
, I'
I' o oytl
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1. V uličce proti sv. Mik1l1dši.

Milwldši.

~pole:"C

bude Dorotce sestře najmladší díl její
A co se domu
10 jest
'I
O IV'
I t.
"
.
J
,tli
že
b)'
k.dy
od
ne
10
n,, .reje, t' )1'a , la
vyullueno. es
v
t"
..
I
I'
I)'tl'
llIěl '1 ze b)' on v !lem ZIVIIOS I VIS I
JIC I, prol an
ď
"305 I
I b),tem býli nechtěl že len v léz SUllllllC -<.
alle 1
,
I d" Do'rotě aneb i , chlčla-li by
poslupen
L11 a Sl
A ,tarší,
f
Marjánč býti lllá a tak z rodu vycházeti nemá.
cl. cr.

~ '~)l~vin~l

dotýče,

mál
sl' aco\ ,I !.

znamenitě

Vl. pust Stanislaulll.
,
.v ••
."
•
•
17. 1566, 4. línora. Ta/lllcz j. 2~8: J,Ii<oz Jest, -:"
ICLI)'z" b)' len duom od Ondreje Hobrpclgela
vy11l1nenO,
J
. d' b;ti měl aby z rodu neyycházel, Olla Dorota s .~-,
plO
an
}
,
J"'I
T
ngl
IraJcI
ronymelll lvIarvanclll, lllanželen1 svym, a ln c, II v' (:"
ístě druhé scstry Marjány, manzelky sve, !)r.lZnah s~,
na m
..
'1' .
A t postndle Bla>!!.
ze od té yeJllll!1ky - pusll I Jsou. -,. ~., . ??
ef
18. 1 ó66, 4. línora. Rukop .. C. ~11{; j. L~. Jos,
Ce 'lllar kozišník a Dorota kouplh duOlu ,. v osad~: SI.
11 '1'1) ulá'e mezi dOlil)' Václava Volejníka a nckdy Kaopara
I < 'o
l l cr .1 za
Urticella
oboslranně Idící oeI O !llI"reje H
a Hper,
300 k. č. Act. postridie B1asii.
..,.
. ,
1 D. 1607, 17. srpna. RII IlO}'. C. 2113 j. 4~3~. TOv!)láo
Ficker Imichal' a Anna koupili - dLlln. - od :'-lzl~et.Y oSuleroyé, Lidmily Heymonové a Al;ny Flckarove, dedlcuv po
Jozefovi Ccydlarovi, za 75~ k. c~
.. Tob. Fickera viz
20. 1612. 1'OplS pozuslalostl
v Cas. spol. pl'. sl. č. 1906.
V?
149 B I I
21. 1614, 27. cervna. RlIlwl;!' C. ~114 f;
. a,':
,"cin Sapiret a Katel'ina kou)',h dum -- od ,htek po 10
biášovi Fikaroyi za 800 k. C.

Proti sv.

j11iklllá~'i.

Člslo 19.

'i' 14'28, 13. srp1la. RII/IO]'. č. 2099 j. 2.11. I~udI11lila,
relicta Hrzkonis a nigra stella, fassa est se tenen ll! XllI. /, ~.
\Venccslao u Cat'pOlll'b u s , quas sibi.officiales
. . .communltalts
.. I b _
I T)'n 1)1'0 et loco ipsius pecume CIS plO cu!!a .SU) .~
e e in eadem dcputaverunt - . Alf
1)0-t
rate
C. el.. V"
. Tlbllrcll
..
, 'i' 1448 (?)
Ta/lltéž f 1039'. Lu,hmla, .rdlcta
olim Hrzkonis, fassa est, quia l':l\etur VIII s. Maul'lclO r~:
\\'enceslao, fralribus ohm Jacobl Tlavaczek,' - q.uas ~
scribit in vinea sua sila anle va~~am Pan e .P~ltI3. "i cl.
fer. V. ante Purif. Ta/II lez. L~urenclus ~ tll )U"
regl'b us f assus. es t se lenel'i XI s. gr. elsdem
. frfltnbus.
...- t
T
I'~ l 1040. Bernardus de \Velen nomll1e l\-huncll e
,~/II
G~I_:al f"atl'um Tiawaczkonis, dimisit Lud r11ld
laml, ' re',ences
.
H
I'
et Laurencium fihul11 suum, C 1,1.19
lUlUShctam
rz (0111S
.
"]']. s Acl. fer. II. post Tn111t. ,±,±.
modl pecunllS I ) e l O .
.. 210 - j' 4? Jo
1
14fí5 8. července. RlIlwp. C.
j.~:
ha,me~ call1;l~tor cl Dorothea emCl'llllt dOl1lum ad .l1lgram
stellam vocitatam sitam ex opposito domus pleball~.ad I s:
Nicolaum inter do IlOS petri canulatoris ex una et ICO a~
Sl ' . j' l)arte ex altera erga Ludmilam, natalll Olll:' Pault
lupm
, et Ill111C conthoralem Zl
"b rZI'ďI (C
I P o Ion;le, pľo
canulatoris
LXXXVI S. Acl. clie Kiliani.
2
1455
30. července. RlIllOf. č. 2141 f. 137.
V té l;l'i v
panic Brigida, nckdy J ana Jllughcerov~
. 'AlIexc.I·ova z Mostu manzelka, nalkla byla pam
a n)'llle
.'
ÚV
I
téhoz Pwla
Lidmilu dceru někdy Payja kOllV, re, o "10m
,v'
,
"
I
".
I,
',:ec"
eny'
Ider);ž
leží
proti
domu
fararo\'u
>)\l cerllC { v e z e ) « ,
. "1
t rl
od sv. Mikuláše, ze by ten duom nělu~y ,.otce !eJI~ 10 »
.
,
I
l1e"1Iu
11rál'0
má'
Jlezto
LIdmIla
od·
l
a opa po o Cl Ze {:
,
. .í
'.
'ící l)ral'ila ze len duOlu nebožtík Pavel, otec JC]
p,eľa],
v
tl
n' Brigidy
ICUpl
' .[.1 zap,
hlil . P'lni
znamellavšc, ze ma <a pa 22*
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1. Proti sv. Mikuldši.

po smrti otcc jejieho v tom domu s Jmym mUžem seděla
a odtad paní Brigidu vdala a potom i s muzclll svým od
toho domu z města vyšla, vyl'ldi Slí: Paní Brigido, ponhadzs ty matky své, dokavádls v tom domu seděla,
jsúci vdaná a leta mající, llcnaHekala a potom jiz něko
liko Slíkupóv ten dóm sú drhli bez tvého llařiekanie,
pro tož aby panie Lidmily i toho domu v pokoji nechala.
Fcr. lIlI. post Jalwbi ap.
3. 1456.
Rukoj'. Č. 2119
H. 5. Já Janek
konvril', mčštěníll Stal'. lvI. Pro vyznávám tiemto listem etc.
že ackolivěk P. Buoh všemohúcí navštivil mě jcst dosti
luzlní nelllocí, v lliezto lnč hodně jH ocl dávné chvíle
pro mé hřicchy, ale vždy laskavě jako milostivý otcc
treskc, však PI'OtO jeho milosti svaté děkujc pam čti dobré
a ph zdravém jsa rozumu, nevěda co a kterak chíle se
lllmí jeho milost učiniti ráCf a tak ncchtě, což lIa mnč
jest, zbozíc a statku toho, jimžto jeho svatá milost mě
z nesmčrné štědroty své naděliti jest ráčil, k llizádné phcinč sváru a nesnázi pUbuzllým a přát elóm mým nc boli
jiným lidem kterým koli zuostaviti po mé smrti, toto mé
poslednie poručenstvie a konečný úmysl vuole mé o tom
o vš cm zboM a statku mém a po mně zuostalém zl'iedil
sem a zpósobil i Inocí tohoto kšaflu a poručenslvie mého
l'iedím a zpósobuji obyčejem lakovým to : Najprvé a pl'ede
všcmi věcllli učinil sem a ustanovil slovutné lidi Václava,
micstopicsaře des k 7,emských, Jana Věchtíka a Bcrnarta
od Sampsona - pravé poručníky tohoto kšaftu mého a
po;lednieho pornčcnstvie, věl'e jim jakO přritclóm mým
zvláštnÍll1, že panie Dorotě, luanžclce 1l1é milé, ŠtěpállOd,
Silvestrovi tl Kašparo"i, synóm m};m a jejím, v cem by
jich potl'cbovali, radni budú tl pomocnÍ. Potom pak domy
mé, z nichzto jeden u tyáh sloye, y nčmž bydlím, a druhý
u cerné hy čz dl', i jiný všeckeren statek muoj - odkazuji
mocně a dědicky po mé smrti - panic Dorotě a syn6m
myrHl a jejÍlll již jnlenOVan)7Il1 Ir rovnénlu a na rovni
mezi ně rozdiel, tak tomu chtě, aby jil, psaná paní DorOla, manzclka Iná, po lllé sllu'ti ve všenl statku po luně
zuostalém s dětmi praYli a mocmi hospodyní byla, jakož
i nynie jest, a toho i s dětmi poctivě poZívala, je k dobrénlU jich a poctivému veelúc jako jich věrná mátie,
dokudž by koli statku svého neproměnila vdovského.
A v tom neuchoval-li by kterého z synuov mých od smrti
Buoh dl'ievc nežli by k letóm svým rozumným pl-išel,
aby diel jeho na jiné bratry jeho zuostalé i na máteř
phpadl plným právem a tak až do posledního. A také
jestlize by y té miel'e manzclka má uml'cla, di cl její na
zuostalé syny připadni bez zmatku. Pakli by snad táž
Illanzelka má sta\' svuoj vdovský proměnila, tebdy yuolc
má jest i tak ted poniciem, aby porucníci moji dic! její
prav}; zc všcho statku mého jie vydali bcz zmatku~ i všelikých nesnází a děti moji dále vedle jich opatrnosti jimi
opatl-cni bucrte. Dále pak o Johance, dceh Kavínově,
bratra mého, takto poníciem a rozkazuji, aby táz Johanka
podle zápisu knih Stal'. M. Pl'. oděvem i straVlí poctivě,
jukal. nu ní slušie, jsúc opaGena pH dětech [lJ)7ch a
s dětmi mými chována byla, dokudž by sv);ch let rozumných ncdošla. - H. oznamuji, že Bohuslavovi, synu Brikciovu, sesli:enci Ul étllU , dluzen senl XV k. XX gr. a ly
jemu dáti mám na SI'. Havel najprvé pl'íští. lt. za Alzbětu,
sestrú nni, zuostávám ještě III k. bez yěrdullka a ty mám
i slíbil sem plniti osadním kostela sv. Valentína _. Ty
i jiné všecky dluhy, y nichzto já kOll1užkoli povinen
zuostávám, jezto manželka Inú o tanl dool:e "ie i také ač
by ktel'í řádnč podlc práva městského pokázány byly,
chci a tak poníciem, aby každému pčkně zaplaceny byly
z mého statku. ll. na sukno k oděvu chudyfm odkazuji

.r

J. Proti sv. Mikuldši.
VI k. gr., tak aby kazdý rok po mé smrti bylo snlwa
ktípeno 7,a kopu gr. až do yydánie těch šc,ti kop a meú
chudé ve jméno božic za Ulli a mých pl'edších duše rozdáno, kdd sě manželce mé neb poručníkóm mim najlépe bude zdáti. It. na opravcnie kostela sv. ~'likuláše
odkazuji V k., Aniccc, dceh ~[artinově konvál'ově z Králové Hradcc, odkazuji tři kopy, it. Martinovi komorníku,
strejci mému, odkazuji koník tcn, na ktcrémž jezdí, a
k tomu II k. Naposledy pak oznamuji, žc mi osoby dolepsané v těchto dlu~iech spravedlivě jSli povinny: Najprvé
Mikuláš konyál' Zebrácký za domek XXVI k., PctHk,
_Martin, Vít, \'ávra, konv61'i, za III[I/2 cent. čistce, centnél'
po V k., Hanuš konyáJ' ocl Hory za centnél' čistce X k.,
Vít konvál' V k. a VI gr., Petřík IWllvál' ostalého dluhu
za čistec lIlI k. a po druhé na,syém dielu vedle jinich
mistruov LXXV gr., Vaněk Capek kondl' z Klatov
XXXV gr., Jan Opozdil prvnieho dluhu I k. a drulní
jiezdu XXVII gr., Harant starý III k., Jan, syn jeho, I k.
za sukno k kukle, Jan Ziepský lIlI k. XX gr., Jan Ci kule
s bratl'ími IIU k., Věchtík mladý III k. V gl'., Polensk
za staré pivo LXX gr., Ofka Lichucká II k., Václav
Carda starý II1/2 k. Ty všechny dluhy manželce a dětem
mým - porúciem. Dat. anno etc. LVI.
4. 1458, 20. tínora. Rl/liOp. č. 2141
365. Stal
sě jest r07,diel všeho statku po nebožci Janovi kon\:ál-i zuostalého mezi paní Dorottí, manzelktí téhož Jan!ca,
Stěpánem, Silvestrem a ~(ašparcm, s)'ny jcjími i jcho _
a to takov};ho: Najprvé Stěpán, syn nejstarší, za svój dicl
pl'ijal dUOln u črné hvčzdy v osmdesáti a šesti kopách a
střiebl'llých klenotóv za XXIIII kop, summa všeho CX k.
n. k tomu tl'i lžícc bušpanové okované stl'iebrem, it. nádobie cistcového XXVIJ libcr, tl'i lože stlané, jeden ubrus,
jeden ručník a jeden kotel. H. za nádobie "emesla konvál'ského LXXV gr., it. sukni cel'llú s králfkovim kozichem,
stuol najlepší, jednu truhlu a polštál' kožený a XL gr. za
otcovu sukni. n. Silvcstr, syn prostl'ední, za svuoj diel
pl'ijial X k. platu na Zalužanech a jednu kopu platu
I' Zálezlicích, ta!covč však, jestli že by z bOžieho dopuštěnie práva zemská nešla '\. že by jemu Silvestrovi ten
plat nevycházel, tehdy 011 Stěpán, Kašpar, bratl-ie jeho,
i pí. Dorota, matka jich, mají ticm na rovný diel hymiti
a jemu Silvestrovi z svých diclóv vydávati úroky, coz by
mu jich bylo zadrHno a to do budlícieho krále korunovánie. A když by králova milost y zemí b)'l a práva šla,
tehdy on Silvester hlecT platu svého právem zemským a
což by koli jemu Silvestrovi vydali 7, svých dielov toho
platu a on Sil ves tel' takové líroky zadržené právem dobyl,
že jim mú zasě navrátiti každému vedle té summy, což
by právem obrdrZal. n. phjial nádobie čistcového XXVII
lib., tl'i loze stlané, tři lžice stl'iebrcm okované - . H.
Kašparovi, najmlazšiemu synu, za jcho diel duom u tváH,
ten položen v CX k., nádobie cistcového - a paní Dorota, aby s ním v domě zuostala, podle kšaftu jej chovala. - ~t. pí. Dorota za svój diel phjiala tl'i kORY platu
v Soběšovicích, U Vítka XXX kop dluhu, X kop u lZehoře,
u i\Iikuh\še kom'áJ'c VI kop, n Vítka v Simíně Vln kop _.
ll. Johance, dceh Kavínově, L k. na Bohmicícli, pás na
tkanici vlněné (sedm lotuov stl'iebr!l váží), věncek unčový
i perlov;' se čtyl'mi st1'iebrnými zenkliky (položen v poldru7,ie kopě), prstének zlatý s turkusem a dl'llhý stl'iebr!'ý
pozlacený a postel postlanú, totiž dvě pel-ině, spoclní a
svrchní, polštál'e dva, podušky ctyry a ctyry prostěradla,
it. dvě truhle najlcpšie. Act. fer. II. post IllI'ocavit.
G. 1475, 15. prosinc,e. Rl/llOp. é. 2119 f. S. 8.
Ve jméno božic amen. Já Stčpán konvál' - duom muoj
u c'erné hvězdy, y němž bydlfm, a dvuor muoj v BelCi

.r

i podle toho také všeckeren statek muoj -:- dal ~em --::· Dorotě manželce mé milé, Jankovl a MaJdalclle,
pan Ie ,
.•
l' I
A t
dětem 1l1)71l1 a jejím, k rovllélnu meZI ne ľOZ( le u. c.
fer. VI. post Lucic.
6. 1481, 9. července. RlIlwp. ~. 2106 J. 79.
Adalbcrtus alias Vojtiešck aurifaber enllt domum ad n~:
gram stellam titulatam penes domum Strupm et Johan~lls
cantariste lánc inde situalam apud Dorolheam, clllond,lln
Act.
. - re l'lC t all1, p l-o. J .XC s • prag
SlephauI. canulalons
fer. ll. antc s. lvlargarethe.
7. 1488, 19. května. RlIlwp. č. 2106 J. 233. Wenccslaus, dietus Tribussek, ct \Vaclav~ emerunt domum. c~
opposito domus plebani S. Nicolai IIlter do~no~ Erasl,ml
dicti
0 1p h et Johannis canulatons sltam hlllclllde elga
j'l'lathiam alias Matyas~ de Ungelt et Kathennam pIO
C S. prag. Act. fer .. II. post Ascens. cl.
8. 1492 6. února. Rl/kop. č. 2107 f 4. OlIka
de Rtin, relicta olim Samuelis, emit d?mum - a \Venceslao Tribussek pro C s. prag. Act. che Dorothee.
L.
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9. 1503, 11. prosince. Ruli~p., č. 112~ J. f . 4~.
Po smrti nebožky panie Ofky z Ert1l1a, kdyz uldza:~ "
čten jest v radě !daft jcjí zapecetěný a pocl1:. mes~a
•. " , a IC(Iyz' opa tI"eIl .'a sepsa"n
tez '
pame
práva uClllcny
: ~ . statek ;
Ofky, tu p. JiNk z Hrádku, mmclllaJstr na hor~ch Jilo:'.
ských, žádal jest, aby ten lcšaft nebyl tV:'zcn, le;: mu Pl\ ~
jeho věci vydány budú, kteréž jest. mel a ma v dOI~e
nadepsané Ofky, mátel'c své, a kdyz mu se t~ stane, ~~
tepruv proti kšaftu s p. Paylcm, bratrem svym, mluYltl
chcc a ty věci své dal jest sepsané I:a dvú ced~.~cch
z rozkázánie panského. Proti tomu p<.lvIrkuláš ~,Hor~c a
na Pecce, najvyšší písal' královstvie Ccského, 7adal )es~,
aby tcn kšaft tvrzen byl jako ]-ádný ,~ poc~le prava Pľ;šIZ:
A bude-li potom pan Jil'ík l:ol~o. z tech, J~mz ten, nalez;
Haft učiniti, viniti, ze. to JIl1lCtJ bude p;'cd sclll~,a CO?
provede, ze toho má uHti. Proti tomu. c:al.e p. Jmk po;
" ľl že J'iž něktcré věci jemu vydány JSU, Jako lrst hlaYIll
, ce e ' .
. , . . é v ci
nu peníze a Valccovská slnhí.va a praVIe, ze ,~la J111 ve v
jemu potřebie žádného pruovodu není,. nez. t~n, k;.lez
jedno našel žc tu i jiné najíti má, poneyadz nalez t~ch
listuov s jcllO mluvením se jeot trefil. Tu p. pur,gll:,str
,'e OfkvJ} vyzvedevše
sc pány vyslyševše
k.š af t ne I)OZ'Ily P,llll
,
"'l i a na p Pavlovi kudy on k telil klenotom
na p. J,1l1COV /~ v (
•
',I"
' •••
,
': ':'
oba)olních
sepsanynl zvlašte chce pravo ]1l11ell, a le~l v I
"I"
pováživše i takto o tom vypoyídají: P~nevadz p. JlľIk
táhna se ob zvláštně na ty klcnoty v .~vycl? cedulech sepsané, polozené a jmenované mnoho JIC~1 Jest sepsal, p?lozil a jmenoval, jeHo jich nalezeno fl pred rukama ne,~l1e
a k tomu jeho některé,ja!co zákon Rozvoduov n.eb)'ly, a k tem,
kteříž nalezcny jstí, !cudy samotné právo lllletl chce~. ~e:
clruhého bratra jsa tázán pověděl jest, že proto, ze JSU
ty byly věci po bratl'ích phšlé a zc byly p~~uo~taly na
Valečově. A po tom rozdělení a smhívě
pn nem zuo~
staly stí i s zámkem. Na to však té smlúvy neukáz~l, a~ll
se na ni oclvolal a v cedulech podaných mnoho st,oJI, ze
jest bylo otce jeho a jeho samého. A k tomu ~~'e:~ol;lIC
o prstenu s jachantcm seznává, 7e Jest byl ~1'I ynych
klcnoticch, klel-íž po smrti p. Samuele na Valec..O\~e nalczeny a ze toho Casu, lul)'z Slí ty klenoty o,hle.ch",any, .p:
JiHk chtě k tomu prstenu poveděl jest tu, ze ..lest ~llU J?J
neboztík otec jeho dáVIlO dal. A k tomu tez svcdo,mle
seznává, ze jest zase k jiným klenotóm tcn prsten vlozen.
A paní Ofka nebožka ze jest je do Prahy ,vzala. A .~.~k
pro takov::i ncsrovl1ánie a k tomu také, ze on )). ~~nk
. Pld\
-( , Ole"tl'
ze by mu tv
klcnoty samé'llll
jlnslnsely
maje
l,
).
'v
v
a jeho byly i ničímI. neprovedl Jest dostatecne, k tCIII

ze
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klcnotólll v jeho cedulech sepsaných položených a jmenovaných zádného práva nemá zvhíštnieho. Acl. fer. n.
post Concept. b. M. V.
.
,.
-li' _
Tallltéž f. 43. Jakož p. Jihk a p. Pavel, bratr~c
Samuelové z Hrádku, odpicrajíce kš~ftu neb0t:kr pa!lle
Ofk)' z Ertína, máteře své, pravila Jsta sp,?l~cne s..kr~c
". t I
'él
'e klenotové
pliC e e S\ 10, z
. ' kteHž v dome
"Jich
. matere
I'
po smrti nalezeni jSlÍ, ZC Slí jich jim po JICh OtCI ne )~ztíku p. Samuelovi pHslušejíce a"že jes,t on;1 zálhlých".,,'ych
klcnotuov ncměla. A na to ukazah su syedomle" pl I .tom
dále mluvicce, poněvadž nebožka paní O~k~, matIC JIC!I;
kšaftem svým cizie včci jest odlu13ala, Jezto toho by tl
,
'áclall' slÍ I aby ten její !daft tvrzen
ne mu,
z<,
l \ "nebyl.
I
Proti tomu p. Mikuláš z Hol'ic ~1:l'Ze své,'o pnete ~
odpor ucinil takov);: Po ~mrti,. ncboztlka ?; ::;~lllue\~, pl.
Ofka nebozka dráhně let Jcst Zlva byla a zadn} z. lL.\hlO
synuov z nicehehož jie nevinil. Také v nem~cl lezal:
některý týden a zádn;' z ní o nic je~t nemluvil, prave
dále že ti klenotol'é její slÍ byli a Oll! že o_ t~ klcnoty.
ktel'fz jim náldely po jich otci, že slÍ se r07,deIll1. A ~,a t~
také ukázal některé svědomie, Zádaj~ llapo,sl,e~y, ponevadz
tcn Hart jest podle l-ádu a práva mesta ťnsy, u~:y, ~vrzen
byl. Tu p. purgmistr se pány vyslyševsc Jl?!~ ,I e~l obapolné a nahledš: v svě~om~e a .obé t~" pov:lZlYse : takt~
o tom v)'poviedaJí: Ponevadz om P'. Jlllk .a p. p", el Sa,
mueloyé z Hrádku táhnú se po necllelnostI na ty" klenot)
a z toho poněkud, že o všcch klen,otcch
JIC!I ~t?1
zuostali ch a jim pl'islušejících na Valecové"vl;lelI
(SI?},
jakož jich svčdomie seznává a potom o "pna sva ZbOZI,~
dědičná všecka dělili Slí se a k tomu I paní ~Im kéte,
~cstl:e své, i z klenotuov podle kšafln otcc sveh2'. t~k
jakož sú se sami seznali, diel dali Sll, je.~t ror:um~tl, 7;e
by i o klenoty scbe dělni mčli býti, jakoz pak I s.\:edoll1l~
jedno seznává, ze Slí se o všecky klen~ty 1;0 J.I,C}l ,otc~
jim pHslušcjící rozdělili a oni tomu sved,~1l11 IUClmz su
neoc],'edli. I z té z p]-fčiny, aby on p. Jll'lk a ~. \al:~I,
brad-ie najprve 7,a to hned zpravili podl~. práva,. Jakz JllIl
rozkázáno bude, že slÍ se o klenoty po, Jldl OtCI 7.Uostalé
II jim pl-islušejícic nedellli. A kl~yz tO"UClllle" 1',:. purglll~str
se pány k lěm klenot6111 y dome po JIch, maten, ne:JOz~e
)aní Ofce z Ertína ostalým II nalezenym, k ktel}m, se
:,~dielem připovied;jí, bud ke všem neb I: .některy'~"
mají-li spravedlnost, cili nemají a k tomu, ma-II Jich m,ltác Haft tvrzen býti, cili nebýti, právo a ortel na t~
ncci chtějí. Pakli by zpraviti nechtěli, tehdy kf,aftu takovy
jich odpor k tvrzení na pl'dlázku I;ýti n~ma. A ,:a ty
klenoty vieee se také tahmitl nebudu mOcI ;:lkdy:. I ZplUvili sú takto, PHsaháme P. Bohu, J\Jatce BOlle, vselll,,,,,'at;'m že o klcnoty po otci našem zuostalé a mlm pl'lsl~
šejí~ic, kteréž po ln:íteii naší v ~o:ně jeJín~ l1~lezeny SUl
nedělili sme se nikdy. Toho nam dopollwheJ. P. BllOh~
Matka Bozic i všichni světí. - Vedle tohoto nalezu~ kde z
púnóm Samuelóm nalezena jest "]Jrál'a za to, .. ze jSlÍ
OC klenoty po otci jieh ji II pl-islušejfcie sc. nedě,lrlr ~ ~ má:
leh svlÍ nebozkú paní Oflní z Ertína, I pOlleva,dz om
páni Sa:lluelové to jSlí zpravili pl-ísalní ~oc!;e prav:I, 1';
purgmistr se pány takto o tom dále nalezaJI: Ponevacll.
o ty klenoty az dosavad poclielu oe )cst nestalo, ale ,aby
se jiz stal a to takový, aby ti yšichll! klenotové. rozdelen~
bvli na tré a diely dva pán61l1 Samuelóm Imclte a, p~1ll
Ófce ti::ctí. A poněvadž ona nebozka. pan,í ?~~a :-;z Ertll~a
toliko kšaftovala jcst o svém statku, Jak?z JeJI ko"ft Uk,lzuje, a I' témž kšaftu nejmenovala j~st zeJlll~.na ,1:lenotu~\',
i z té pHcin)' témuz kšaftu ten ne"hel,ku. prckazcc nel:I~,
ale muoz a má tvrzen býti, poncvadz Jest podle plal a
,. t a Pľ1:-3).
""Iv
Než pii tom , [)ončvadz panna Ofka let a
mes

PS .
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pOl'ucuíkuov
ph tom Rtatku od b a'b )' sv é ne I)ozky
v
,-,
t I
/
UCl něCI nema a neuchoval-Ii by J'ie P Duoh
" d'
pné i
t' v",
"
n"pa Jest na
,
,
z e pl'lcmy budc-li kdo z přátcl J' "I ľ
kem chtieti I' t'
I
"
v
•
CJIC I Icm SIHtI
v as I, a)y Jej urucil podle práva mčsta aby
ona n~)? ti, ktc.Už by po ní Je němu právo 'měli'· ls\'é
kdc vedch nalézti, Pakli by toho žádny'
'" 'tJ
,I '
tehd
"
'I'
UCII1I I nec Itel
y pal1l Ral111 c Ibc to opatřili Act [ , II
'
cept. B. lvI. V.
'
, C l . . post Con~~)

1504, ~ Rl/llOl'. Č, 94 II, j. 87. D
de Hradku f"SRUS cst quia tulit CCL
" Paulus
I
'
S. gl. prag.
." GCOI'gl
,
o l I C I'I'
JI( cm, C[ualll Slllllmam Ofka de Rt'
predlctorul11 [mtrullI diclo Paulo tesl'llll t I'l m'l mater
A t
II t
' cn a I er cgavit
c.' sa))a o post Corporis Christi. ~ M' ,
"
.
auncllsor ct Ge "
' S I
. mcus, Batthosslu<
, N' I' f ,olglUs
sa Omlln nOl11ll1e tocius parochic
s. /, ICO al, aSSl SUllt se pcrcepissc V s. )ru
' . T' ,
p.cdlfcx d,ctus Fararz ct Andre"s pannife} ,gt:'
,G{OIgIUS
1
nenses, silllililer tulerunt V s. gr. ~
~;, \0 flllCI etocu~ legatas
A'
P
{alU de R
,
"
~
nna vlrgo de Rlin [assa est se
"
plsse "
X .
s g'1., I't • A
'
ellaIv](lua
tulit V s. 'Nicola ' Rpercct, f,
pc'I OflWill eI e I",tm - Icgatas ,
us
c
vl 111
V "~
TI" - ó
Bohuslat~s dc Rlin tulil X s. prag, q~a:;Ofl~lIIlez'R!' '8.
eJ legavlt.
, t a (e . 10.

Sat~lUcl

1506, 15, Ujna. Rl/kop č 2107 f 290
z Vrtba klípil duom leÚcí' pro li I'
,{~n
Svalollllkul::íšckého vedle domu Tana I
"/ Olll~ aJ.le
I
O d ,v
LOnv"IC z Jcdné a
, OI:',U
n racka šlllajdéřc z strany druhé od M'k I'"
ft~:',ckého CZ Hol'ic, najvyssicho písal:e královstvie u t~e
"{ 10, za
k, C, A tCll trh téhož dOlllu st I
,s povolením všie rady z lé pl-íčin' v
d
a, se Je~t
I I" fI ,.
,
), ze na epsany p MI
{u, a,
oncky vyzdvihl J'csl
I
'
t
' něl{t CI "e I{enoty
od p purg
III1S ra a od pánuoy z rad)' Ofce ' H "
,'.VI " '
"
z
OllC, vuucce Jeho
p I cZlcle
a to y J,sté
.'\Ilnmě
l lel' lIZ
"t o SUlnmu I" s tl'l
,
\
,c
SUl11lllU svrchu dutcelllí Z"C duom b I
lá
"t'I"
u, c proe < n on \)
]1\'-1,'1{ ul a.'š UJIS
I Jest - na všem statku SV<ll1
A' l f .
V. ante Galii,
C'
~,
c, er.
I I,

rrroZlla~a

f

, ,12. 1510, 6. dubna. Rl/llOl'. Č. 2108 f 54, BartOSSIUR canulator ct Anna emerunt dornum 'd
"
;tclla:" c~ opposito ecclcsie s. Nicolai inter don~~s ~:,g~I~~~
.{slma) denl "ct ohm J ohannis cantaristc sital11 a J I
- roznata z Vrlb), pro C
o lanne
bros;i.
s. pmg, Act, sabbato post Am1,~2!. 30. dubna, Rl/llOl'. C. 1129 f 55 D ' x
UClIltl Rtavunk na zlatohlay i na toho " al t~,
ker)' te;1
pro dluh svuoj
se mu ly ten jistý Michal zavázal ab)' se ,-' I
I I
y I I·
'"
I I
'
u)'
ne, a
'v:\lllU naJIll, ly by mu z toho ceduli v)'šel ortcl d 't'
potncbll)f
Kd -' . t B "
,y'
os I
1\1' I I '
cz jes
al to, kOIl\'ar obstavil zlatohhy a
" IC I~ a Krobr 1)]'0 dluh svuoj spravcdliv)f 114 ko
k(e ' f'v
jcst Jemu on l\ltchal a Otta za cínové dílo zuost
II):
ccdule Ottovo
dl I
I'
v.,
a I, Ja {ÚZ
~ na
~ 1 O( ucho nelllená to v sobě šíl:j
~. dálc ukaZUJe, Proll tornu Michal Grobr od Jíra'
,e
~~c jc toho zlatohlayu Bartoš obsta"ovati nen~ěl' ~e ,p~'a;'t1,
zle to zlatohlav Oltuov není ani on 'cst . I
" nI )C 10,
:'eZ zic jcst zlatohlav Paul
zle
á' I'I. l T, tonl\! zasc mluveno jest" od B t š
v' muozle pol
, "za
ZIC tento Michal kupUk jcst s Ottou a ,.
Y', 1'~I.o' c,
stalku on od něho bral a zie b l '
,;-IC VCCI (I Jeho
' y I on Jemu dlu)el
I
l cn ,luh
I
sVlí chylrostí na Ottu ':' , I '
,1, a c
na se udělal ce I I'
B
pllel e, en Jest a sam Otta
I
.
l U I a on
artoš mn<-I, zie v té ccd I'
o.!a s l\'IIchalcm sú S" zapsali toho"
,""'1
.u I
nemecl
'"
'
Jim \ Cll, l1eb J('st
. <y psnna, Zle lomu nerozlllněl a,v· .
ved!tvý nebo pravil Michal, ,ie jc 10 zl~;~h{~" dlOU IL't spranyní ab)' t ,'; v
,"
'
,
uov a
, v'
U I ec s pl "va strhl, praví žic je Paul P I 'I
jczto to !lall pokrizati se
,.
y.
1 .
o a CUO\T,
se ku Paul Polál;~vi
I ~,;u;-I,e, zle Jest tak mluvil a s tím
nc I aSI a na to pokázal svčdomí.

'l'v
kon~'ár

~Ialohlav mčl,

spravedliv/'tl~~~)~~~~

f.' .

,~o

Polalju~v ~~i~~c;;~~I~UbOn\:kaeltllo'
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Michal Krobcr mluvil proti těm cedulem i také proti
Darto~o\'ým svěelkám, zic jc on byl toliko za služebnl'l{a
toho casu u Olt), I ,..
"V-

,v t " 'I
" a e zle jlZ není chvíli a Bartoš zie J'e
uce Cllll s Ottu a ne s ním a
I I"

~att~I~~~~:I~~1 n~;~~~h~jc t~~' t)}~{~~ ~~~~~~~tl~~~~Ac~:: r~~~~),~~

stavoyutI nemel ani jeho samého osoh, z a ,o 1 Rv' II o \~
k tOIllU prátah vzal zic t
,.
)~. Jakoz sobe
,,"
o pokaz"ll chce zle Olluov t
z, Ia to II
1 av nem
'
' pl'incsl klel' fžo
. . List o ,I In 'úl c J
c 10IMIlosti
Jest nu zp"íVIl Paul Poláka od J Mt' "do'
I'
~
toho, jestli žie by co tu sešlo zi~ '~í I~ rl'~l, 'I (okládlJe
to pokázati I d "
'
.. \
U Ills (Ou radou
"
c Ice a o tez rady I'I-tnesl list I t , n - ,"I';'
na Jana a nc na Michah'
' {Clyz SI ce CI
opatření
T
'.' pl ose v tom za spravedlivé
. ,
'
u pan purgmlstl' a rada válíce ten st
I Jeho Michaluov odpor a jich S ob!" t'
'" I"í;unk
Bartošo\'o svědomí kr'l J
"
1 S lan pliC eenf,
list eed I "
é', a e ,MtI pana našeho milostivého
u c I'lezan I také list od I' d
B d' I é
všeho s pilno 'lí
'á" š
a y
u IllS, a tollo
..
POl, Z1\'. e, takto o tom n lé"
,
ortelem vypovídají: Poně' d'
B' v a zaj~_ a svym
, 't I,"
11 I
.
I a z on al tos konvár "okúzal
;~:tol:í;~1 a' ~~I:c1~~~~oJ GspI~wedlivý, pro klel'Ýž jest obstavil
a JotlčvacÍž
( ~. ľO c~· a to ce,dutí .. od Otty učiněnou
vl
.
b on Bm toš to jest mluvtl, zle stntek jeho od
~:~~C;J~~~I I~al
~1,~dlRI Grobr a on tomu Michal Grobr
,
~( CplI I ncmohl, nebo i cedule jeho od
Bartoše Jest nan po kázána, i z těch Ne'
B
'
stavunk i na zlatol I '
_
P III on artoš ten
dobl:ie Ulíti
AI 1 av } na.. něho ,?a Michala mohl jest
listem ' f '
,c, ponc.,:ad~, rychtár a rada města Budína
SI) I~' to \) llláv!lJI, zle l'aul Polak a Jil'í!
k' tá v:
krále J. ,~ltl, k své víl-ie sou t
v;" I' .' v
{,~C le, 1
jako dobrilll lidcl
,..", v' o PIIJ!lI, jezto se JIlU toho
Polákuov a ne O n V~II, zle, ten, zlatohla: jcst jeho Paul
, t t
ttUOI, tak jakoz on MIchal Grobr zde
Jes
o I:ozprávěl, a to jest nan provedeno n tak tu vec
~? Sál~~ Jest zpletl a k tomu žie jcst toho dostateeně poc pr, va ;,e?dvedl, aby ještě Ottovým služiebníkcm
nc?o é spo~ecJl]kem ncbyl, nebo v lislu pánuov Budinskýcl~
o Jm nu Jcho nic psáno II položeno není i
tě I
v,,-·
na tom I t I I
"
ZCl pncm
_.
z n Ol avu on Bartoš postihati
'él
II I
Jl1Uo.ZIc ne'l'
v .
S\ 10 (UHl nc,"
z I na nem na 1\hchalovi a protož 'ť ", lá '
se Jcmu Ba 't Š '
'"
\ e pll (, \'a
.
~ O.OV.I prol! nelllU Michalovi za právo tak Lie
OI~ Jest povlllen Jcmu tcn dluh jeho zaplatiti anebo 'Ott
1lllstO sebe "posta
, . anno MVCXXI fu
"I'ili . A Ct
um'111 consIlIO
3 . ante Plllhppl J acobi.
"
.

0;'

,13. 1543, 12. línora. Rl/llOl'. č. 2111 j 35? K š
Urtlcellus z Kopl'ivné Hory I
'I
b' .
~:' a par
'tk
v
(oUpl so e a Anne z H"
(lí
S
a, manzelce ' duom -_ I eZlcl
" , mezI'd omy Jana SUX)'la-a
d A
J ana Š evcc oboslranně za 175 I "
Jana, syna J' eJ'ího A t f ' II "c, o
ntlI' konvál'ky a
, C. el.
,post ScholastJcam.
ii'
1544.
Tamtéž. J I I
á'
Bartoše konváře ~.
a 1 <onv, 1', syn někdy
14." 1562, 26, května. Rl/lIop, č. 2118 f 26 Anna
z v,Hr~df'rstka, vdova po p. Kašparovi Urtice'll~vi . z
ory vzdala jest duom svuoj Idícf prol' [: Kopr,lvne
~llkuláše, v nčmz bydlí, i jmi všicck sta~ek SVIlOJ alevšsa~
cprva po snll'~i své a prve nic a to 1\Iiknlásovi Aťl:
,z HI
delem neb,9zky Al11:y,
l11ce SI
v astnl, manzelky p r s ' " '
,
l\[cnš MP' V' k
I
,ana
Iml\l1C, mcšlčnína
" I .: .' 1. ~~ z to '? ze všeho statku vzdaného ma'í
\) (atl osobám lllze psanym' pl'cdl e
dl
I
J
Kašpara manzela . . 'I
.
{ '~' po e vuo e
p.
b
'
JCJIIO, p. BohuslaVOVI Mazancovi z Fle)'merka; písaři menších dosk zemských 50 I
I I
'
{, 01., p. (O dorOl'I radeášovi Há'kovi z f"
E r
" " J
LiJku 50 k, m., Eufrozíně
I 1111 '~ a, I~,atcrll\e, dcerám Martina K uthena z Sprinsbcrka'
"'lOtr a JeJt!lo, 60 k. m • ~\0ct
' III ,post TrImt.
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ad~štka,

15. 1564, 1~ .. zál:f. Rf/kop, č. 991 l. 211.
toho odporu, ktery Jest J. Mti C. p. rychtil: Jil'ík
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Vedl

ZVlmel~

z Oltrsdor[u na místě a k rutce J. Mli učinil kšaftu někdy
Anny Urtycellové z Hradišlka ve dvou arty kulích v jednom lom, kdež jest summu 177 k. 2 d~ ph lířaduvnajv,
purgkrabslví Pražského na panu Janovi Slo\'ském z Slovic
II na Volešné :JC za příčinou rukojemství, v kterémz se
on pan Jan postavil za p. Jana Ungnoda z SUlleku i s lirokem a škodami na to vzešlými, obdržiela, v druhém pak
arty kuli tomto, jakož na 200 k., kteréž jsou jí Anně povinovati, Ul'. pí, Uršila Ficlumová a Ul'. p. Hynek z Fictum,
rozsudek má léž při lířadu purgkrubství Prazského, klerú,to ubojí' sum mll výš dotčiClllí ona Anna týmž kšaftem
nebo spisem ueiněnýlll právem městským jest odkázala
~Iikulášovi, Alžbětě, Annč a Apoloně, synu a dcerám Jana
Sillll\l1ka měštěnína Menš. 1\,.1, PI', a poručníky také jest
nad tírn udělala téhož J anll Simlmka a doktora Thadcáše
Hájka z Hájku, kteHž jsou podle práva také k tomu obesláni, nebo by oni chtěli na míslě pl:ed dotčiených dětí
jeho Jana i také na místě svém toho spisu užíti, ješto
jest ona Anna z H. 'nebožka neměla a nemohla o takových summách, kterýchž ještě nepřijala, ,Hni při úřadu
najv. purgkhrabství Pražského od p, .Tana Slovského snad
ještě neleží a druhé od paní Uršily Fictumové a p. Hynka
posavad poležieny nejsou, kŘaftern městsk)fm kšaftovati a
říditi a jich tak odkazovati proti jistému zřízení zemskému,
a z té pi'íčiny ten odpor einí, což i pokázali chce, poroučicje se na místě J. Mti C. k spravedlivému od práva
opatl'enf. Proti tomu Jan S. z H, a dr, Thacleaš H. z fL,
nařízení poručníci kšaftu někdy <:\.nny Urtycellové, příteli
svému mluviti jsou dali, zie tomu místa dáti oni nemohou
a nedávají, aby J. Mti C, p, rychtář podlc této příeiny
oznámené, kterouž za podstalnou k vyzdvizicní toho kšaftu
jí Anny z H. v těch artykulfch dvou pokládá, to pokázati a provésti jměl a mohl, nýbrž oni poručníci tak
pravÍ, ,ie táž Anna o takových summách již právem jí
pHsouzených a na žiádných jistotách ani na Iistcch nepozuostávajících a tomuto právu přišlých dobře jést tím
kšaftem pod pcčetí svou a jiných dvou dobrých lidí pečetná na svědomí kšaftovati mohla a lýz kšaft své místo
míti jmá. Kdyby pak tcnto kšaft v lčch dvou artyku1ích
os tati nemphl, tchdy Mikuláš, AlZběla, Anna a Apolona,
děti Jana Simunka z HradiStka, jakožto krevní přátclé nebozky Anny U, z H, ty sUl11my podle milosti krále
Vladislava by obdrZicli nápadcm a jim by naldiely, proLoz ziadají oni porucníei, aby J, Mti C. p. rychlá!' v tom
se proti nim spokojil a tak ten kšafl jakožto pol:ádný
i vysvědeiený pruocltod sv lij jmíli mohl, poroucicjc se
k spravedlivému uvázení. Nato od rychtál'c jest promluveno: Poněvadž porucníci tomu místa nedávají, aby tu
příčinu, kteníž za podstatntí k odporu svému toho spisu
Anny z H. jest polozil, provésti měl, on lo chce provozovati a tu ohi porucníci uslyší, provedc-li či neprovcde,
Nd z strany toho druhého vartykule, že by nápadem ly
summy odkázané dětí Jana Simunka, kdyby kšaft v těch
dvou arty kulích neostal, obdržieti měli, na tcn odpovědi
dávati jim nechce a budou-li chtíti tou cestou a pHeinou
potom jíti, byl-Ii by kšafl v lěch arty kulích zdvizien, dá
se jim na to také odpověd, než on toho pro svou povinnost upustiti nemuozie a O to pokoje dáti, poněvadž
ne sobě ale k ruce J. Mti C. odpor tcn jest vložil a
majíce slrany k pruovoduom od práva jistý čias jmenovaný a na den uloziený stojíce, p. rychtál' jakozto puovod
dal k odporu svému čísti pruovody, pl'edkem kšaft v těch
dvou artykulích, kterýmž odporuje, potom zHzení zemské
Q XXXVIII a Z II i pruovod'y jiné, k lomu promluviti
porueil, ač jsou ty summy na p. Slovském, télna paní Uršilo
Fictumové a p. Hynkovi 200 kop obzyláštně byly <:\.nně
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z Hradištka přisouzeni', jakž tu nálezové JSOl1 ukázáni,
ale kdy" za zivnosti jcjí ncbyly jí dány ani pH líl:adu
purgkhrabstvÍ PI ažského slozicny, ona jest ncměla o tom
kšaftovati právem 11lěstským, pončvadž žiádllý llcllllložie
o listech hlavních anebo o summách na nich svěc1Cících
l'éditi, nemaje mocného listu královského a poručníci neukazují toho, aby nebozka Anna jej jměla, i tak jest tcn
statek na těch summách dvou nepořízcný zuostal a též
summy podle privilegium tohoto města a odoumrtech na
J. I\L C, jsou pl'-ipadly. A zřízcní zemské tu ukázané to
zřetedlnč vyměi'uje, zic listy s pokutami purgkrabč Prazský
souditi má, protož ani jest Anna z Hradišlka o sumlllách
nalislcch hlavních kšaftem lllěstskýlll llemaje listu mocního kšaftovala, eiehož učinili nemohla, tak jsou ty summy
nepol-ízcné a na J, M, C, podlc privilcgium jsou pl-ipadly,
davši arty kul z privilegium o odoumrlcch čísti zia4al, aby
na místě J. Mti byl opatřen. Opčt poručníci Jan Simlmek
a doctor Thadeáš příteli svému promluviti porueili, zie
jsou jcště toho ncslyšeli, aby bylo od p, rychtáře to pokázáno, ,ic jcst nebožka Anna z Hradištka kšaftem nc
tak městským jako pod svou pečietí a jiuých dobrých
lidí na svědomí o těch sUlllmách jí pH Madn purghrabsLví
Pražského přisouzcných kšaftovati neměla. A to zHzcní
zemské aby mělo k této ph jaké podobenství jmíti, toho
nic není. Nebo jsou tito poručníci nikda z listu hlavního
nevinili a na to nenastupovali a tak nepodobná věc jcst
lutO. Dálc pak zřízení zcmské Z II. jest tu čtcno, i v té
pHčině nebozka Anna jest nic nepobloudila a proti tomu
zHzellÍ ncucinila aniž cicho se dopustila anebo v ~ieln
zMešila, alc podlc toho sc zachovala a kdež náldí poháněla i také se dosoudila, I chtěl by pan rychtál: také
toho užíti, jako by nebozka Anna Urtycellova také na
listy hlavní a o takových summách kšaftovala, jeho se
nic k tomu ncpodobá, ncbo kdyby na onen cias on
rychtá!' to do odporu za příčinu vložil, žie jest o listech
hlavních kšaftovala, mohlo by se toho nětco tuto, což
ukazuje, trefovati, ale dolozieno jest v odporu, žie o SUll\mách na listech kšaflovala, i nesrovnává se pruovod jcho
s tím oclporem, nebo jiná věc jest dluh a summa pl'isouzená i také na větším díle již sloziená a položicná a jiná
včc list hlavní, když ještě není z ní vinÍIio ani pH souzeno. Žie nevěH oni, aby měl pan r)'chtář ukázati, zie by
pb tom kša[lu jí Anny jaký nepoh1d byl, a tak když se
prllovod s odpurem ncsrovnává, má spravedlivě ten odpor podle zHzení zemského CXXXI, kteréz císli dali,
zdviZien býti, jakž věN porncníci, zÍe se tak stane, pOllě"adz
tcn pruovod od pana rychtáře o listech se vcde a ne na
sumlllU, Davše pl'ilom eísti nálezy odlíl'adu purgkrabského
mezi Annou někdy z Hradištka a panem Vilímem Mv" Ch kem i jinými, léz deposiCÍ na penízc od pana Jana Slovského složiené, k tOlllU nález mezi ní Annou a paní
Uršilou Fictumovou a panem Hynkem s tím promluvcním,
žie se tu rozumí, žie ty sum my jsou složcné a tak ona
Anna na ty dluhy přisouzené jest kšaflovala a ne o listech,
aby měli býti hlavní anebo s dobrými válemi, !) z té
deposicí také sc to nachází, zie jest pan Jan z Slovic,
sUlllmu ncbozce Anně při Madu pvložil a ona toliko seickání jmíti jmčla, až by so zase navrátil, zie jinou minci
za zlalé jměl vyčísti a tak jest Anna o sumlllč a nc o listu
v tom arty kuli kšaftovala i dobl:c uciniti moltla, ač len
kšaft není městský ncbo pod peeietí její a jiných dvou
dobrých lidí na svědomí jest uciněny a muozc každý tak
podlc zl-ízení zomského uCinitl a svrchky, pcníze léž nábytky i klcnoty, bud oustnč nebo listem odkázati, davše
nR 10 Usti zHzení zemské F. V, VI. té" osmý a devátý,
A bylo-Ii by to tězké a nesl1esitedlné bi'omeno a nedrZí
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artykllle t d
, . . , ay c s I z "a tu
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y ya ,o summách lech, jim;; jest odpor vlozil
s detml Jana Sllnůnka, i není 1)1::e a nelil aJ'I' o ZVl' 'I . . ~~
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,
"vz a ~':JIC!" ,ez zrízení zemské Z Vll. k tomu
Jeste, s,c o to ohlašuJe; a také se tu pl'fbuzcnství od
Pl?ll;lUVltI
porucIl,
vlch
se
jCll1U,
zie,
což
se
tuto
od
0porucllIkuov neprovozuje nebo žiádny'
VI 1
svědciuJ'
" t 1'1
. '\,'
,,, <
s~e( Cl:
nevyrucIlIkuov mluvilo i ukazoyalo daremně, jim maltí platJ!osť
b I
c, nez o I co Jedna zIena, Zle by neJaká Apolon'l
nese, ale 1/J. Mll " C. k dobrému J'est a to'za pItelnou
,,v',
r"
tou
y a sestra, ncbožce Anně a té AI,olon)' dcera tal' A '
a TOlllá'"
I . VI
ce nna
zle ll:,,~ec I se cleho oni púrucníci ddieti !lcbo jednal~
,
':'b' s zle ,})' !mc za manzielku Apolonu, jdto kdyb)'
!}ollšleJlce 0~1 kšaflu chtějí příbuzenstvím nápad obdd.ieti
o }~~1. U~CIJ~lI'I pr? J?yla, lehd)' by jinak je provozovali
d pOlo,m ~pct toho zanechávajíce nastupují na jiné
uká'
me I a Jaky stupen Jegt, kdo otec a kde se rodili DC ale
zayše Jakes dobré vnole, i chtěla-liť jest nebozka' Anna
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těmi dobrými volemi ty slunmy dáti, ncměla jest o nich
ji;; kšaftovati, neZ pl'i týchž dobrých vuoHch toho zanechati, alc kšaftova!,a jest, čiehož uciniti nemohla a Z strany
té deposicí pana Slol'ského toho se nenachází, aby zcela
tu summu slo7iJ, než loliko k vyčtení, aby na něho zatykac neyyšel a paní Voršila Fictumová hned nic neslozila, a tak biti to nemuožie, jakz porucníci chtějí, lo za
holové peníze jmíti i nejsou, nebo co jest již I' lruhle,
to jsou hotové peníze a o tcch se kšaftovati nemud"ie,
ale tyto na listech summy pl-isouzené aby jc nebožka již
doma a u sebe jměla, toho ukáZ:lno oel poručníku Ol' není,
a pro tož když by byla je jměla podle toho zl'ízení zemského, také hy o nich mohla byla kšaftovati, ale žie jest
od pana rychtúre uká~áno zNzení zemské Z V.,'
nemohú Haftovati bez listu mocného Jeho milosti neZ o tčch
větcech, kteréž k městskému práv II náleziejí a o jinich
nic a tak tuto jest sUlllma ta statek pozemski, poněvadž
ho ještě nebozka Anna v svich rukou nejměla a podle
toho ani kšaflovali o něm nelHohla, věří pan rychtál:, žie
v lt;ch ch'ou arty kulích ten Hart její zdl'izien od práva a
ta sum ma jakožto nepoHzená vedle privilegium Jeho milosti přisouzena a pl:ivlastněna bude. S tím sc strany
k spravedlivému uváziení i opatření prál'u porucily, Tu p.
purgkmistr a rada slyševše s(ran)' a jejich mluvení i té
p!'e !íčiení, Hafl Anny z Hradištka, zl'ízení zcmská a zápis
i nálezy, též sl'čdomí a dobré vuole, toho všeho s pilností
i bedlivě pol'ázivše, lake v právo i v privilegium města
nahlédšc, takto o tOIll nalézají II sv);m orlelclll mezi stranami vypovídají: Poněvadž Z kšaftu Anny Urlycellové
z Hradištka pol'ádně ku právu pl:išlého i jinich akluoy
léto pl:e to se jest našlo a vyhledalo, líe jest ona tím
kšaftem sv);m Jana Simllllka odtudž z Hradištka a doktora
Tadeáše Hájka z Hájku poručníky nad dětmi jeho Jana
II statkem svim zHdila a ucinila, aby oni timž dětem,
jilllzto všecko dává, k rnlce summy i ouroley opatrovali,
z nich upomínali i právcm dob);vati a se dosuzovati mohli
~. plntí moc jměli, a ty sum my povinné od pana Jana
Slovského též od paní Uršily Fictulllové a pana Hynčíka
Fictuma lím kšaftem odkázané a k vyzdl'ihoYťÍní poruč
níkuom dané jsou dluhové již pl:isouzení, ne na listech
I,tlavních pozuostávající. Z těch pl'íčin dává se jim Janovi
Simltukovi a doktorovi Thadeášovi poručníkuom proti
J, Mti C. rychtál'i na místě J, Mti za právo tak, zie ten
odpor od J. Mti C. rychtál'e kšaftu někdy Anny Urtycellové uciněni ve dVotl artykulfch o těch sultunách na
osobách viš jmenovanich pH tíl'adll najvyššího purgkrabslví Prazského phsouzenich od práva se zdvihá a t);Ž Haft
v těch dvou arty kulích o takovich summách, jak i v jinich arty kulích ztvrdili rozkáží a jemu moc podle práva
dávají. Act. fer. ó. dic Exaltate Crucis 1564,
16"'. 1564, 16, května. Rukop, č. 2120.f. 9. (Kšaft
Anlly UrtycellOl'é z Hradištlea), My purgmistr a rada St.
M. PI', známo ciníme tímto naším listem obccně přede
všemi, kdd člen nebo ctlící slyMn bude, ze jest pl:ed
námi položen Icšaft někely Anny Z Hradištka, měštky naší
oel slol', Havla Codrusa od Měn)' a Pavla Karla spoluraduích uašich, jenž k žádosti jcjí z prostl'eelku našeho
k uí byli jstí vysláni, a takového jejího porucenstl'Í pl'ed
námi ucinili oznátnenÍ; že ona jstlci paluěti dobré a 1'0ZUlIlU zdral'ého užívaje, když k ní pJ-išli, je přivítala a
z toho jim poděkol'avši kšaft sVllj sepsaný podala a pH tom
oZll,ímila, zc jcst la konečná vuole její o statku jejím,
col. tu sepsáno jest, žádajíc, aby nám ho do rady podali,
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kterýžlo když po její smrti podle práva města tohoto
před námi čten byl, tolo jest I' sobě držel a zavíral, drží
a zal'írá slovo od slova takto: Ve jméno Boží amen. Já
Anna z Hradištka, pozuostalá vdova po někdy Ul'. p. Kašparovi Urtycellovi z KopHvné Hory, ncchtejíc, aby po
mé smrti o statček muj, kterýž koli z božího požehnání
mám, jaké nesnáze a nevole byly a jstící v trestání Božím, však rozumu zdravého a paměti celé a dobré toto
pol:ízení a svou poslední vuoli o svém statečku činím.
Pl'edkem a nejpn'e takového mého stalečku tyto poruč
níky a ochránce čjním, na kterichž scm se toho dožádala, slol'. p. Jana Simunka z Hradištka, měštěnína 1vIenš,
1\1. Pr., švagra mého milého, a vysoce učeného p. doktora
Thadeáše Hájka z Hájku, a jim toho jakožto lidem
dobrim a p!'átelnóm mim milim věřím, že podle této
mé poslední vuole v tom se zachol'ají. A jakož sem list
od pánuov Pražun St. M. PI', na summ\! devět set kop
gr. č. ode mnc jim puojčenú, a též druhi list od pana
purgmistra a rady města 11'10stu na summu 450 k. gr. č.
též ode mne pujcených s dobrou volí dala Mikulášovi,
Alžbětě, Apoloně a Anně, bratru a sestrám vlastním z Hradištka, švagra mého, dětem s někdy paní Annou, prvnčjší
manželkou svou a sestřenicí mou vlastní, zplozeným s tou
viminkou, když by k letuóm rozunlllim p!-išli, aby jeden
kaželi loho vedle znění tichz Estuóv a dobré vuole jim
oele mne pH tom dané užíti i s tím, COl by se jednomu
ka2dému 7, nich elobl:e líbilo, ciniti mohl. Protoz, dokudž
by tak let rozum nich nedošli, nad tím ciním svrchupsané poručníky p, Jana Šimunka z Hradištka, otcc těch
dětí, švagra sl'ého, a p, doktora TI",deášc Hájka z Hájku,
aby oni timž dětem, jimž to vše dávám k ruce takol'é
sumy i ouroky opalrovali, z nich upomínali i právem
dobivati a se dosuzovati mohli a plnú moc měli. Než
když by p, Buoh kterému Z těch clětí k letuóm rOlllmnim a nebo k místu přijíti clal a on ne" ona svého dílu
pozáclal neb pozádala, tehely ihned, což by tak nall spravedlivě summy i z ourokuóv i jinak jeho podflu pl'ijíti
mělo, to
aby jemu ihned vyr.clvihnouc v moc jeho
dáti a vydati pOI'inni byli beze d,í oclpornosti, Item jakož
sem ph ouřadě nejvyššího purgkhrabství Prazského summu
jmenovitě 177 k, gr, 2 d, č. obddela na Ul'. a stat. rytíři p. JanoYÍ Slovském ze Slovic a na Volešné za pří
cinou rukojemství, v kterémž se jest postavil za Ul'. p.
Adama Ungnocla z SUl~eku i s tírokem a škodami na to
vzcšl);mi a on p. Jan Slo\'ski vcdle zádosti své a dOl'olení mého, nemoha pro rychli odjczd po potl'ebách jeho
milosti císal:ské hotové summy dostačiti položiti i základ
jesl mi pH OItI'adu položil, pak lu slllnmu všecku svrchujmenoval1lí, jméncm aneb na místě kteréž ten základ jest
polozcn, odkazuji a dávám též svrchupsanim Mikulášovi,
Alžbětě, Apoloně a Anně z Hradištka na rovni mezi ně
podíl. Item jakož mám list na 5Q k. gr. c. ocl Ul'. p.
Vojtěcha a p. Jana Z Ratšína a na Cejkovicích o tom porucníkuóm a dětem se ,třenice mé svrchuj menoyanim po
roucím, aby jim p. Vojtěchovi a p. JanoYÍ takovi list
vydali a naHátili a z té summy neupomínali, nebo jim
ji dávám a odpouštím a nadto I'ejšcji ještě pro tu lásku
a pl'átelství dobré, kteréz sou s manželem mim p. Kašparem dobré paměti měli, pl'idávám jim timž pánuóm Ratšínuóm clrllhich 50 k, gr.
a poručníkuóm i Mikulášovi,
Alžbětě, Apoloně a Anně, dělem sestl'enice mé, o tom
porouČím, aby jim pánuóm Ratšínuóm v roce po smrti
mé takovtí sllmmu vydali a vyplnili. Item kclcž sem také
zápis o clo mu svém, v kterémz bydlím proti fal'e sv. Mikuláše I' St. M. PI'. knihami Starého Města Pražského
učinila, tcn pl'i tom tak znostayuji.
Než podle vuole II
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]434, ~1. cervna. Rl/kop. č. 2099
posllores nupcIarum iIiter Pet"
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.
N!mssko debet post predictam M ' c~ un. Ula ohannes
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opposito dotis ecclesie s. Nicolai in tel' domos ad nigram
stellam ex una et domum ad ni gram ranam parte ex a1tera
erga Pelrum seratorem Kulhanek pro LVI s. Act. fer.
III. post Martini.
3. 1475, 10. října. Rl/lIoj, č. 2105 f. 361. Johannes
eanulator et Anna emerunt domum aput Hanussium
canulatorcm pro LXXVII s. Act. fer. III. post Dionisii.
4. 1492, 11, února. Rl/kop. č. 2107 f. 4. Gregorius canulator et Dorothea emerunt domum inter domos
vVenceslai Tribussek et Anne relicte ad nigrum ranam,
a Johanne canulatore pro LXX s. prag. Act. sabbato post
Scolastiee.
5. 1495, 5. prosince. Tamtéž. Gregorius canulator
resignavit domum - Johanni canulatori - . Act. sabbato
ante Nicolai.
1509, 22. června. Rllkop. é. 1128 II. j. 149.
Kdež po smrti nebožtíka Jana konl'ářie od sv. Mikuláše
slyšán a čten jest' Haft téhož Jana konl'ářie, tu Martin,
bratr jeho Januov, žádal jest za stvrzienie téhož kšaftu.
Proti tomu Matúš Plešká žiádal na místě manželky své,
aby nebyl tvrzen pravě, zle by se jeho manželce ukrátilo
proti knihám, kdež má zapsáno sto kop grošuov českich.
Zase proti tomu Martin mluvil pravě, že jest on Jan nebožtík, bratr jeho, všecko jí dal a vyplnil kromě 12 kop
grošuov českých' a desíti grošuov též českich a nato
ukázal svědomie a Haft jeho Jana nebožtíka v kterémž
seznává, že jest dlužen švagrovi Pleškovi svému 24 kop
a 20 groší vše míšo Proti tomu Pleška opět pravil, že
jest tak jemu toliko nebožtík dlužen zuostal 24 kop a
20 groší míš., ale to jest na jeho věno a ne na spravedlivost žen)' jeho, kteráž jest vcele knihami a žádné
kvitancí nato nenie. Proti tomu dále bratr odpíraje pravil,
že jest se on k tomu Pleška znal, že by ten dluh vyplněn
byl kromě 24 kop a 20 groší mK a nalo vystavil svě
domie, kteréž seznává, žie Matúš Pleška stoje na místě
manželky své k soudu i mluvil jest vysttípiv z rady tak,
ač bych mohl više sáhmíti podle knih, ale nedaj mi toho
Pán Buoh, než nenie mně ještě dáno 24 kop a 20 grošuov míšenskich i svolil k kšaftu tvrzienie, a s tiem vstúpivše do rady oboji žádali jsú za stvrziení loho kšaftu.
Proti tomu dále mluvila manželka Pleškova, žie jest ona
přitom neb)'la a žie jest k ničemuž nesvolovala žádající,
aby při knihách zachována byla a podle kšaftu aby jí
také učiněno bylo. Tu pan purgmistr a páni oc vyslyševše
kšaft, jich ,'ieci a otpory i svědomie i takto o tom vypovídají: Poněvadž on neboZtík Jan konvá,' v kšaftu svém
položil jest, žie nenie více Pleškovi dlužen nežli 24 kop
a 20 gr. míšo a to jest duší svú zapečetil a natom umřel
a on Mattíš Pleška stoje s mocí od manželky své znal se
sám, že jest ha ten dluh, kteriž jest knihami zapsán, toliko zuostano těch 24 kop a 20 gr. míš., tak jakž svě
domí seznáv,í, a k tomlt přiedsttípiv přied právo žiadal za
stvrzenie téhož kšaftu. I z těch pl-íčin pan purgmistr a
páni té věci přitom, což se kšaftu dotiče nechávají tak,
aby tvrzen byl, a nalézají, žie ten dluh knihami zapsaný
podle seznánie jeho Pleškova jest zaplaceni kromě těch
24 kop a 20 gr. míš. i ty aby jemu byly zaplaceny a
dány podle kšaftu a rozkázánie j eho Jana nebožtíka konvářie z statku jeho,
Actum f. 5. ante Joannis Babtiste
anno 1509.
1509, 13. srpna. Rl/koj. č. 94 II. f. 101. Margaretha, filia Martini de Ss. (nevypsáno) fassa est se percepisse XXXIII s. XX gr. m. a ]'vIatheo Plesska et Martino,
fratre olim J ohannis canulatoris, eommissariis bonorum
eiusdem Johannis, per eundem Johannem legatas. Act. fer.

*

*'

r. Proti sv. lvIikuláši.

179

II. post Tiburcii. Tamtéž f. 101. Wenceslaus, frater
o1im J ohannis canulatoris, fassus est se percepisse XII s.
m. et de vestimentis pro uno lecto.
6. 1511, 15. Njna. Rl/kop. č. 2108 j: 86. Mathias
[Bleška] canulator et Margaretha emerunt - domum a Martino de Sslovic pro LIIII. s. prag. Act. fer. IIlI. in
profesto Galii.
7. 1516, 6. října. Rl/kop. č. 2108 f. 192. Řehoř
konvál: a Barbora koupili duom podlé domu Bartoše konváře a Petra též konváře ležící od Matěje Blešky za SO
k. pl'. Act. fer II. post Francisci.
S. 1513, 1. prosince. Rt/kop. č. 2141 f. 2~3. Stala
se jest smlúva svatebnie mezi paní Barboní a Rehol:em
konvářem a to taková, takže ona B. jmenovala po sobě
jménem v,ěna L k. m. a tomu jest dosti učinila, proti
tomu on Rehoř že ji přijimá na svuoj i do svého všeho
statku takovýmto, obyčejem: Jestli že by jim P. Buoh dal
dietky spolu a Rehoř prvé než B. smrtí byl zachvácen,
aby byla rovná společnice s dětmi v tom ve všem statku.
Pakli by dětí nebylo, tehdy aby byla mocná hospodyně
tak, jakož se před klade, v tom ve všem statku. Act. in
vig. Andree.
9. 1534, 4. srpna. RltllOp. č. 2111 f. 'l9. Jiřík konvář
koupil duom ležící mezi domy Bartoše konváře a Petra
konváře obostranně od Barbory Helmovy za 100 k. č .
15B6. Tamtéž.
Act. fer. III. post Invent Stephani.
Mistr Václav Medek zmocněn jest domu Jiříka konváře
pro gruntoyní peníze zadržalé. - Takož zmocněn jest M.
Václav M. na místě Barbory Helmové, manželky své,
domu - Zikmund Frajskut jest Jiříka konváře zashípi1.
Zase táž Barbora všecko právo na tom domu vzdala Zikmundovi Fr.
10. 1539, 26. srpna. Tamlé!i l 265. Jan Březina
a Barbora koupili duom ležící mezi domy Bartoše konváře
a Petra též konváře obostranně od Zikmunda Frajskuta
za 100 k. č. Act. fer. III. post Bartholomeum.
11. 1555, 27. června. Rltkop. č. 2117 f. 341. Lucie,
nebožtíka Jana Březiny a nyní Jakuba z Opolí manželka,
yzdala jest díl svuoj všecken jí po prvním manželu nále,iti Jakubovi, manželu svému. Act. fer. V. post
Joannem B.
12. 1567, 5. června. Rukop. č. 2121 j: 202. Kdež
jest rozdíl poystal mezi Annou a Havlem, dětmi po Janovi Březinovi, z jedné a Jakubem Březinou, otčimem
jich, z strany druhé o duom po dotčeném Janovi B. pozuostalý a jstíce o to na přátelskú smhívu podáni, stí porovnáni tak, že Jakub BL jmenované Anně a Havlovi,
bratru jejímu, domu toho yedle vVolfa konvál"e ležícího
Act. fer. V. die Bonifacii.
posttípiti jim společně má. (V kvitancích kvituje r. 1567 Jan Havránek a Anna.)
'" 156S, 25. září. Rulwp. č. 2120 j: 66. Ve jméno
sv. a nerozdílné Trojice amen. Já Jakub Březina [švec]
- statček svuoj yodkazuji a dávám dítkám svým:
Payloyi, Martinovi a Dorotě. - Což se pak dotiče Marty,
manželky mé, aby jí z toho statku mého vydáno bylo
věna XXX k, m. a V k. m. jí odkazuji a tím ji odděluji.
Než což se dotýče, poněvadž jest těhotna, jestliže by jí
P. Buoh pomoci ráčil a dítě to zdravé vostalo, tehdy aby
to mělo rovnej díl spolu s jinejmi dítkami mejmi. Pakli
by kterého z dítek mich P. Buoh neuchoval, tehdy s jednoho na druhé aby spadlo. Pakli by všickni zemřeli,
tehdy bratru mému Martinovi Parchyllovi do Vopolí poroučím stateček muoj. Stalo se y sobotu po sv. Matouši.
23*

180

I, Proti sv, lvlikllldši.

I. Proti sv, lvIi!mtdši,
lB.

1575, 8. listop

R"
"
k~láš Suchý švec a Re i;w I I/l~j: c. 2118 f

403, Mi-

z~dušÍ sv. Mikuláše mezf d~m~o~P~I~ ~uom pr?ti kostelu
o ostranně leMcÍ od Havla B" .' e ta etera a Cerné žáby
za 100 k. Č. Act. fer III
letzlpn y a Anny, sestry jeho
"l
. . pos rotasii
'
1602, Rl/kop • 21
'
kulášc Linskýho jinak SuchÝh~',
13 f 279. Dum lIIi·
. 14, 1608. - Rl/llOp C 324 '
VaJecka pokojnice Markyt~ . HI {" 403. V domě Mikuláše
o
v krámě a není alli pod sP:ávou 1O,V~ s (!cerou, Pl'Odá;'á
15. 1612 B "
'
panuv urednÍkuv,
Mikuláš LinskcJ" "'DPIOStlllce. !ťl/kop. C, 2233 j' 133
I"
' .
,
" 010 a m J "
100 k. l~l. Janovi Bílkovi _. a ,~nz?,a I", ze jsou dlužni
domu ,svem, v němž bydlí _
(R
UJIŠťUJI tu summu na
ZastudIl a Dorota m J'
,,' L .' 1627 platí dluh Václav
' ,
, "Pl ve eJnská,).

Císlo 17.
(U černé žáby, u bubnu.)
,1. ,1420, 9. dubna. Rl/Ilo,
pubhcavlt arestando 111
'P. Cd' 2099 f 111. Maress
t .
.
. s, super om H
Ol'!S, lil qua ran a est d . t
o
anussii canulanussius dicto Marssoni epIC a, q~l~m pecuniam idem Hag t
A
pro cerevIsla ap t
a Ul', ct. fer. II. post C d u eum emta oblion uctum Pas che.
B
1421, 27. línora. Ta1//téi
ethleem pubHcavit III
.
. ' ',1~8. Marsso prope
a ran
s" lil qUlbus slbl obr t
a pro cerevisia, Act fer V
Iga Ul' hospes
2. 1422 6 b'
'
, . post Oculi.
"
,.
rczna. Tamté"' f 12
UXOl'! NIColai Slavik raci
.'" "
2. Kuncgundi
com~l~nitati, maiori~ dataOll:stTmtatIs el iuxta decretun~
condlClOne si ct in
t
omus ad ranam suh ist
. . '
quan um orpha .
a
succeSSIVIS temporibu ' ,
III per communitateln
·
t
.r
S
lUl'!
eorulll
. t't
d IC a L\.unegundis d d
les
I uelltur ex tll
e omo cedere l b ' .
ne
·
an t e R enulliscere.
(e et. Act. fer. VI.

*'

r.

~'int; ex tunc presentibus
.
j~etuut maglstrull1 civium et
IUratos consules ut d
h'l'
, a Ol1lllla bo
.
1110 I la et immobilia
Ilabita t I n~ IpSOrul1l coniugum
fato Johanni R ilISt'I'C'
e . la enda ll1inistrcnt pre'
'.
' . lam expedlt
ca~Itah ac eciam dall1pnis et 'il
am pro pecunia totali
luclOuem qualitercunqu
. npensIS propter IlOU· persot
e pelceptorum t
.
e parata pecuuia est li "
I'
,amquam pro proll1ta
lIT
eu so Itum t
e COllsvetum. Act. fer.
. ante N ativ. Christi.

* 14B6, 30. bl'ezna Ta/ll!;;; r.
c~tor publicavit II. s. debiti i / e"., . 374. Syczek mermlttendo causam Johanni a .. n JOIllS Hanussii Hunt C01l1'u
1 ana. Acl. fer VI
t P
, 144B 24 ,,,
T.'
' . an e ascha.
t b
.
'
. rlJna. i/llttéz t 802 "
a atur mter Margaretan
t' .
. . SICut causa tracet Katherinum a rana
\t na am Johanllls Sstirek ex una
quas \"enceslaus, natu~adi~t:x aItera. pretextu X s. gr.,
rethe, conthora/i sue I
't
Kathenne, cidcm Marga,egavI
a 'b't .
runt, quod Katherina debct t-t 1 ln - pronuncciavc_
tacte ~Iargarete ct J anconi an. unll~lOdo VI s. dare preante Slmonis et Judc.
,liho elUS. Act. fer. V.

.., 1449, 9. ledna. Tam!"
ez ,
a opatrné Jana z Němčic a Ja j. ~?8. Skrze slovutné
z strany panie Katruše vd
dna v Belce od cerné ruoz'e
šl'
,
ovy o
'b
.
ac lOvmce a Henrice z t
z~ y, z Jedné, Petra od
,
'
S
ran)'
Jošt
T ost druhé
.
mane
o
XX
k
II
I
.
a
z
b'
K
U lU
z n' I v
.
U 1~truSI. vinil a zápisem k~ih IC IZ to Jes~ týž Jošt paní
mmal, Jest v)'povědieno ab, l~~ěsta. VratIslavského upodluh dala Joštovi III k' » taz ~(~trnše za ten vcšken
l
za zdravého života n~b 'Ila ak Jtesth ze by Katruše. chtěla
co d a'I,tto
'"
,
pnplíštějí k .. "snu' edlné
\. 1JOS t e I'I temuz
Joštovi
post Epiph. d.
JleJlemu sl'edomí. - Act. fer. V.
V'

" " .

(

d'
B. 14B9, 21. ledna. Ruko"
,
· ICtus Hemrle lorifex et Doroth~' c. 90 j. 30. Henricus
lIlter domos Johannis ab a
a emerunt domul11 sital11
canulatoris parte ab 1" urea rana Cx una et Petrzikonis
XXVI'/2 s. Act. fer. I:I~a eI;ga Andreall1 frenificem pro
4. 1440 21'
. an e s. Vmeencii.
d S'
, . cel'\'cnce Ta/l t" ,
e ~bJudea emit pro Dorothc
I ~z j. 55. Petru, pistor
hanllls canulatoris ct
' . a, liha sua, conlllOrali Jo
·
,pue1'ls IjJSO
d
IlIgram ranal11 sitam l'IIt . d
rum
OI11UI11 dictam ad
Cl
omos P t,'k .
ex lma et Katherine relicte J I : IZI on18 canulatoris
ah alte'I a erg a Henricum
'
. parte
H eo' lannls . cand
_
e Iaro1'lS,
Act. 5[cr . V. ,allte ">ane
1\.' . M. mIle lonficem IJro XXX
'" s.
. .14.51, 7. ledna. Ruko
., 9
'
,
nata Petl'! plstoris et Jol
. 'P. c. ,O j. 19b. Dorothea
navit domum _ ad . lanllIS canulatoris conthoralis ' . '
•
c
111granl r
" lCSlglil vlg. Epiph.
anall1 - mRI'ito sUO. - Act.

'" 14B4, 28. prosince
T. t ." ,
c.onthoralis Johannis a rana'
a1// ez j. 365. Katherina
zlttaviensia vini et unu
,fassa est se emisse lIlI vas~
berk dictum, arcium li~~":I~artalbc erga Johannem Roz m
"mm accalal"
ml'n us XL gr. Quam'd
. mm, pro XXX s vere d' "
.
qUl em pecUllIam
. .
.
_
1~'lsIm I~ terminis subscript'
. I?roml~lt persols'-quentlbus, vldeIicet in festo P }~ se .1Il~lCem 1Il1mediate
\'enturo V s., mediam partem ~~1 caClOnls nune proxime
·
6. 145B, 28. prosince p "
..
teorum et mediam partem d g . ssorum bonorum argeuJméno božic amen. J' IJ ,. lil IOf' c, 2119 f. p~ 3. V
.
a etl, pekar . P dV'd'
e
communiter et universaliter e;ea~'lOr~m . bonorum pro tUIlC
-:- ,llaJprvé - učinil sem _ Jn k z 0:1 le, vyznávám
QuadI:age~ime post sequenti s et ~Pt~.dlUm, il. in medio mIieho, pravého a mocného n, a .. k?l1\'árc, zetě mého
advementJ II s., it. in festo Ge 111" I,; Palmarum tandem
sta~k~ mého. _ Ackoli Zuz
u:I~.~ka všeho zbožie a
costes V, in festo s J
b'
orgn. et in festo Pente
~:davana, jsem jiz odb)'1 vša~ne, d?len .mé, kdyz za muž
.
. aco I post
d'
cume, videlicet VII s. et XX ,succe eIl tl residuum peJIC odkazuJ'i _ VI k '
z ml osll a z dobré ' I
op - aby b ,I
d'
.
\ uo e
fata Katherina vasa vac
. gl. Hoc excluso, quod pre
a dva kožená polštál'e lt D ,) ,.o \'y ~no, pel-ina spodní
tine .
.
ua vmum prefatu
_
'
.
.
OlOte
dceh
'k
'v
. nCla Vlceversa dare et' es t't
111 venditum eonma, - odkaluji XVI k
'
me, teruz Janek
ahqllod sibi dare et I' t:t I uere tenetur aut XVI gl' SI'
odkazuji IIl/2 k. _ N
I' - ll. na zvonec do Betleema
S·
es I uere n
-'
.,
apos. ed)' jJak Illes
v t'š v
.1 autem prefatus Joha
On Cl1I al'el'lt, assignare
mezI· 111 Iýnci Svatokřív k;
I. te mé mlýnské
vlte s
nnes concIllderet ll'
.
A t
zs )ml tomu J k .
ue, postquam sublevaret
.
u lIua spiramina
c.
ten
pátek
pl'ed
N'o'
I
an
OVl - oddávám
vym etell1.
.
:andem tenebitur assignare pec."lll am pI:efatam, ex tunc
7. 1454, ID. listopad
Rk"
Il?sam commiserit suble' d' CUl sepedICtus Johannes
colaus
canulator
ZebrakskJ~I.
dic;t
op.
C.
2105
f
30.
NiSlOne' S·
\ an am. Ista sub II ' .
c
. I autenominata K tl .
U erlOl'! exclumum ad nigram ranam'
u~ et EIsska emerunt doe~pleta decederet ab h
lenna. predicta pecunia non
canulatoris ex una et. dlCtall1 sltam illtCIJ domos Petri
elUsdem K t l ·
ac uce, eX1l1de Jol
.
aUl eam ranam
t
. a lerme, presentibus
"
lannes, mantus
L
par e cx aItera erga
J o Ilallnem canulatorcllI
Johanm Roz ll1 berk _
I pron1ltht ealldell1 pecunialn
pro
XlTI' A
.
(R · 1 4?8 kvitují: Domina
perso vere Quo d SI. seeus [ueDo' tl s.
c.t. dle Elisabeth.
pulatons, Stephanus S'I,
10 lea, rehcta Johannis ca, I \ ester et Casp'
, . .Ipsorum).
al, na,1

pO!

t

I. Proti sv. Milwldši.

J, Proti ulici Platnéřské.

8. 1488, 2D. listopadu. R1Ikop. č. 2106 f. 247. Kathcrina de Pctrovic cmit domum in platea canulatorum
dictam ad nigram ranam penes domum '" enceslai a rana
parte una et domum Johannis canulatoris parte ex altera
erga Annam, relictam Nicolai Zebracky canulaloris, pro
XXXV S. prag. Act. sabbato in vig. Andree.
9. 1492,15. bi'ezna. RI//lOp. č. 2107f.8. Kathcrina de Petrovic, residens in Janovic, resignavit domum
suam ad nigram ranam - Anne, relicte Nicolai Zehracky.
Act. fer. V. post Gregorii.
10. 1498, 17. prosince. f.l/kop. č. 94 1. l 154.
Když po smrti nehozky Anny Zebrácké paní Katel-ina,
Toma Strnada manželka, zastavila jest ten kšaft Anny
Žebrácké žádající, aby tvrzen nebyl z té pNčiny, že by
táž Kateřina dala schovati Anně Ž. k verné ruce XXX S.
starých, X s. gr. viedenských a jiných grošuov mečových
!l, míšenských a ona ze hy jí je nevrátila, Majdaléna také
Simková z Nového i'loJ, též pověděla jest, že by jí dala
XXX zl. uh. k věrné ruce schovati, žádající v tom pánuov za opati'enie. Proti tomu Pavel šenkéř, jemuz jest Anna
Žebrácká statek svuoj kšaftem odkázala, odpor jest udělal,
že nebozka Anna Ž. jSllci při dobrém rozumu udělala jest
kšaft o svém statku žádaje, aby ten kšaft tvrzen b)'1. Pan
purgmistr se pány - podali jich na přátely, aby se přá
telsky smluvili: Najprvé aby, kšafl - tvrzen byl a Pavcl
aby z toho statku postúpil tech XL k. m. na Ki'ížkovém
domu na Nov. M. zapsaných Katei'ině StrnadOvé a Majdaleně. Act. fer. II. post Lucie.
11. 1499, 19. Njna. Rl/kop. č. 2107 f. 277. Petrus
canulator et Margareta emerunt domum acialem dictam
ad nigram ranam inter domos lohannis canulatoris et
Wenceslai Zaba a Paulo pincerna pro LXXV S. prag.
Act. sabbato post Luce.
12. 1542, B. února. Rl/kop. č. 2142 f. U. 7. My
purgmistr a rada Stal'. M. Pr. známo činíme naším tímto
listem vuobec přede všemi, kdd čten nebo ctúcÍ sl)'Mn
bude, kterak Markéta konvái'ka, souseda naše, učinila jest
kšaft v pátek den sv. Blažeje - tak že ona - předkem
všech svých gruntuov se všemi svrchky a nábytky - dokonalým a celým hospodářem "Volfa, manzela svého ciní
a témuž Wolfovi tajž všicek statek svuoj porouCí a to
na takový zpuosob, aby - byl povinen vydati - knězi
Ondi'ejovi, synu jejímu XL k. m. - .
13. 1544,5. března. - Rl/llOp. č. 2117f.18. Jan Bilaj
šenkýř a Dorota koupili duom leHcí mezi dom)' u žábuov
a Janem Březinou obostranně od Wolfa konvái'c za LV k.
14. 1584, 26. Njna. Rl/hop. č. 2112 f.187. Mikuláš
Jon kožišník a Marjana koupili duom u černý záby vedle
domu VáclaVa Odháje ležící od Wolfa Zim)' konváře a
Lidmily, nianželky jeho, za 170 k. č. Act. fer. VI. postridie Krispini.
15. ~ 1591, 13. bře7.lla. Rl/llOp. č. 2112 f. 354. Stal
se frejmark o ,domy mezi Markétou, někdy Jiříka Vejvody
a již Jakuba Přelouckýho manželkou, z jedné a Mikulášem
Jonsem kožišníkem z strany druhé takový, ze í'l'larkétapro splaccní dlublll' za neboztíka Jiříka vzešlých posloupila jest domu svého Cbmelovský řečeného - j\Iikulášovi
Jonsovi - , proti tomu Mikuláš Jon postoupil domu svého
u černé- žáby mezi dom)' Václava Odháje a Mikulášc Suchého ševce obostranně lcžícího jmenované Markétě a
Anně, dceři její, s Jiříkem Vejvodou zplozené. Nadto Mikuláš Markétě k tonll! domu 280 k. č. přidati mel. Act.
fcr. 1111. postridie Gregorii p.
16. 1602, 15. ledna. RllllOp. č. 2113 f· 219. Frydrych Rošp sítkař a Alžběta koupili duom u cerné Záby

od Markéty Vejvodovy, jinak Chmelovy, za B20 k. č.
Act. rel'. lIlI. post octav. TriU1u regum.
17. 1608.
Rl/hop. č. 324 f. 403. v domě
Fridricha Rošpa hejtmana pokojník žádný.
" 1615, 6. dubna. Rl/kop. č. 2233f. 269. Frydrych
Rašp sítkař přiznal sc, že jest dlužen 156 k. ln. Zuzaně,
po někdy Janovi Gomolkovi, truhláři zdejším pozllstalé
dcci'i, kteroužto summu jest od města Vratislave z práva
jejich témuž sirotku po Marii Gomolkový, někdy Petra
Cinclela mydlál'e manzelce náležející k sobě přijal a
_ zapisuje na domu sl'ém n černé žáb)' jinak u bubnu.
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a na 111além Jldmestí.
Číslo 14,

(U zelené žáby.)

* 1428, 31. ledna. RlIllop. Č. 2102 f· 285'. Johannes de Tyn, civis Mai. Civ. Prag., resignavit omnia
bona sua Katherine conthorali sue, sub condicione
tali: si dictam Katherinam prius contingeret dissolvi a vita
transitoria quam ipsum Johannem, ex tunc preminata bona
ipsius Johannis debent ad eUIl1 devolvi. lnsuper prcfata
Katherina viceversa dat omnia bona sua marito suo tali
sub condicione, si dictam Katherinall1 contigerit prius
dirrumpi a vita umbratili quam dictull1 Johannem, ex tunc
dehet idem Johannes Ambrosio, Procopio et \Venceslao,
orphanis Nicolai candelatoris, natis eius, de domo ad ranam
dare XXX s. ad equalem divisionem. Act. sabbato ante
Purilic.
>ft
1448, 2. bl:ezna. Jó/hop. č. 90. t: 7 8. ,~Tences·
laus, natus Katherine a rana, legavit Margarete, conthorali sue X S. gr. porcionis sue hereditarie, qnas hahere
dinoscitur circa predictam Katherinam, matrem suam. Act.
sabbato ante Transl. S. "Venc.
1. 1455, 21. i'íjna. Rl/kop. č. 2105 f. 47. Barthon
de Knin emil domum dictam ad auream ranam -- erga Katherinam Zabova pro LX S. - Act. die XI M. V.
2. 1458, 5. srpna. Ruhop. č. 210S f. 89. Bat'ton
de Knin resignavit, si ct in quantum ipsum ab hac luce
migrare contigerit, prout de civitate in expedicionem vult
exire, omnia bona sua - Margarete, conthorali sue. Act. die Osvaldi.
3. 1460, 7. srpna. Rl/llOp. č. 2105 f. 123. Wenceslaus saponista et Margareta emerunt dOl11um ad auream
ranam dictam penes domum Nicolai canulatoris ex lina
et plateoHalp, qua itur in husmark, erga Barthoniull1 de
Knin pro LXVI S. Act. die Donati.
'* 1488.
"Venceslaus a rana.
"1499.
Wenceslaus Zaba.
4. 1500, 21. října.' Ruhop. č. 2107 f. 195. Johannes Bohuporuczen et Elizabeth emerunt domum ad J'anam
dictam penes dOl11l1m Petri canulatoris sitall1 pro XXX s.,
it. vineam CUIl1 torculari, que sita est supra Kossierz, il.
ortum, que situs cst in Parva Parte prope ecclesiam b.
Marie V. in pede pontis penes ortum Johannis dlazicz,
pro L S. prag. erga Annam, relictall1 \"enceslai Zaba.
Act. fer. lIlI. dic XI m. V,
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5. 1504, 3. prosincc. Rt/kop. č. 210? f. 2759. Elizabeth, olim Johannis Krystofori, 11l1llC vel'O Tohannis conthoralis, resignavit - on1llcm substanciam suam _ mm'ito
suo - . Act. fer. IH. ante Barbare.
"' 1505.
Rl/kop.
a rana ct Elizabeth.

č.

2107 f

266.

Johannes

za oddiel jich má přijíti, puol páta sta k. m. _
ante lIJagdalene.

Act. fer.

8. 1526, 10. května. Rt/kop. straltovsk)í f. 217.
My Karel, z boZí milosti kníže Minsterberské, v Slezii
Olešnické a hrabě Glatské etc, krále J. Mti najvyšší
hajtman království Českého a margkrabství Horní Lužice
lantfojth a hajtman knížetství Velikého Hlohova, vyznávámc
tímto listem obecně přede všemi, kdež čten nebo čtouce
slyMn bude, že jsme dlužni urozenému vladyce Janovi
Zábovi, ll1čštěnínu Pražskému a Johanně, manželce j cho i
dědicóll1 pravého a spravedlivého dluhu nám vděk pnojčeného sto kop gr. č. dobrýc.ll sti'íbrných rázu Pražského,
v kteréžto summě týž Jan Zába od nás má v zástavě
červcný zlatohlav, řctiezek z zlatých strun dělaný a tabulku
stl'íbrmí pozlatitú s drahým kamením a s svátostí, kte.
rúžlo summu grošuov máme i dobru naší vění beze lsti
slibujem jim věřitelóm našim nebo jednomu z nich dáti
a zaplatiti na sv. Havla po dání listu tohoto najprve
pi'íštího, anebo ihned konečně ve dvu nedělích po tom
beze všech tírokuov a to beze všeho zmatku a otporu i
dalšieho prodlení všelikého. Pakli bychom jemu té summy
na čas svrchnpsaný nedali, tehdy jemu dáváme plmí moc
tímto listem, aby on ten zlatohlav mohl zase zastaviti
s tou tabulkou buď v Zidech nebo v křesťanech na naši
škodu v té summě, totiž ve stn kopách gr. é., a tu}é
summy sl'é aby mohl dojíti. A když my témuž Janovi Zábovi tu sumll1U svrchupsamí dáme, tehdy on nám má týz
zlatohlav zase dáti a navrátiti, kterýž sme jcmu v té
sUlllmě zastavili i s tou tabulkou beze všeliké škody. Tomu
na svědomí pečcť naši Imížetsku rozkázali jsme k tOllluto
listu přitiskmíti vědomě a dobrovolně. Jenž jcst dán letha
ot narození syna Božího tisícího pětistého šestmezcitmého
ten čtvrtek po svatém Stanislavu. Karolus dux manu
propria.

"' 1508.
Tamtéž. Johannes a rana.
6. 1525, 18. května. Rl/koj. č. 1129 f. 392. Sigmund a Anna vinili Jana od žab, otčíma svého, z nápaduov
po jich bratl'ích. V té při mczi Zigmundcm a Annu, sestní
jeho, nebožtíka Jana od žiáby a Alžběty, Anny dcery
Ziabové dětmi, s jedné a Janem nyní od záby, očimem jich,
s strany druhé. Kdež jest přie mezi stranami dotčenými
znikla o nápad dní dětí Vácslava a Jana přiedepsaných
puovoduov bratl'í, tu kdež těch dvé dětí zemřielo a po
nich dílové jejich vostali, tak jakož smlouva ukazuje Imě
hami městskými učiněná žádající, aby jich pan purgmistr
a páni při jich spravedlivosti nechali a on Jan Zába otčím
díly ty aby vydal podlc též smlouvy tak, jakž se zavázal
a smlouva to ukazuje. Proti tomu Jan od žiaby, olčím jich,
odpíraje pravil, žie ta smlouva ukazuje, zic on děti měl
s nebozktí sní manžielku Alžbětu odbývati, když by k Ictuom přišli, a poněvadž tčch dvě nepl'išlo k letuom, žie
on Zigmund ani paní Anna nápaduov míti nemohou, než
COž jíln náležitého jest a což Iná užíti, žie tOlnu dosti
učiní, nebo ta smlouva se stala o ten statek, ker);ž jich
nebyl, než byl manžielky jcho jakožto dědičky a v tom
se dokládal též smlouvy a pl'i ní žiádal zůstaven býti.
Zase od nich proti tOmu mluveno, žie je statek od báby
jich to byl svěl'iený otci i mátei'i jich a na to jesti kšaft
Anny, báby jich, učiněný ,a O nápadu v něm žiadném nic
položieno není a on Jan Ziába žie toho sobě nemá od
své manžielky vzdání, aby jemu co vzdávala, nebo jí
pl'itom nic nenáldielo a s ní nápad aby jíti měl na děti,
žie je to také býti nemohlo žádajíce toho kš aftu slyšeti
9. 1543, 5. ledna. Rl/kop. č. 2142 f. W. 11. Slov.
a tcn eten jim jest, ph kterémž žiadali, aby zachováni
někdy Jan z Vlkanova a u žáby učinil kšaft v pátek před
byli. Zase k tomu od Jana mluveno, žie z toho kšaftu se
Třemi králi, takže - duom svuoj, v němž bydlf u žáby-,
nalézá, žie je dělí těchto to statek nebyl ncž manželky
it. druhý domek na břehu, ač nedoplaceni, vinici za Horsktí
jeho a ona žie 11lU vzdání učinila prve nezIi tato smlouvu'
bramí - a všecek statek svuoj - odkázal Johance, man.
jest na svém místě postavcna byla, a poněvadž ta smlouva
želce své - .
není lUl jiné učiněna než na to, když by k Ictóm přišli
10. 1548, 4. tínora. Rttkop. č. 2117 f 125. Jan Ha.
ty děti, aby tím, což v sobě ta smlouva ukazuje, odbyti
vránek a Kordule koupili polovici domu u žábuov l'eče.
byli a proto o nápadích tu dnominky není, nebo toho
ného, větší stranu, II všechen duom ležící mezi domy 1'0poti'eba žiádná nebyla. Tu pan purgmistr a páni slyšíce
diekov};ll1 a ob ulieku od Johanny Žábové za 115 k. gr.
žalobu, odpor i také svědomí, v kšafl Anny Ziábové
Což se pak druhé polovice, menší stratiy, téhož domu
i také v smlOlIl'U nahlédše s pilností i v právo města todotýče tu jmenovaná Johanna v své moci sobě pozuostahoto milostné a spasné, toho bedlivě pováživše, takto
vila, aby v ní byt svuoj měla a kdyžkoli tuž drulní po.
o tom nalézají a sv};m orlelem vypovídají: Poněvadž Jan
lovici prodati by chtěla, mimo něho Havránka, dědice a
Žába Zigmundovi, Vácslavovi, Janovi a Anně žiádni těm
budoucí jeho, žádnémn ji prodati nemá. Též jestli že by
dětem příbuzni pi'ítel nebyl a v smlouvě ani v tom l\1anji P. Buoh od smrti neuchoval, ta vuole její jest, aby
žielky jcho vzdání, kteréž jest smlouvu přiedešlo, o nájemu Janovi prodán byl. Act. sabbato post Purif. M. V.
padu duominky není a právo města tohoto ukazuje, žie
nápad jde s přiátel příbuznich na pi'iátely najbližší' a
11. 1561, 12. března. Rl/7wp. č. 2142 f EE. 16.
mimo Zigmunda a Annu žiádného přítele bližšího není
Ve jméno sv. Trojice amen. Já Johanna Žábová z Vlka.
po jich bratl'ích neZ oni, i z té pl'feiny dává se jim za
nova známo einím tímto mým kšaftem _ jakož jsem při
právo tak, zie ten nápad na jiného žiádnéJ10 pi'ijíti neprodaji dOlllu mého, kterýž jsem p. Janovi Havránkovi
mohl a ncmuož podle práva, neZ na Zigmunda a Annu,
prodala, druhé polovice k bytu mému sobě pozůstavila
protož což díluov tčch nn'tvých dětí za ,elní má Jan Žiába,
az do smrti, však s takovou niÍmluvou, že táž polovice
ty jim jest povinen vydati od dncs do dVlí nedělí pol'iad
má po smrti mé témuž p. Janovi ve 110 k. m. se dostati
zběhlých podle práva. Act. Cer. V. post Zotie.
z takovich pcněz - odkazuji k záduší sv. Mikulášc
20 k. !ll. - Stalo se ve stl'edu na sv. Řehoře.
7. ] 525, 20. čer,'ence. Rlllwp. č. 99 t: 202. Kdež
jest Jan od žáby z Vlkanova ujistil díly dětí nebožtíka
12. 1567, 24. května. Rl/kop. č. 2120 f 47'. JáJan
Jana Bohuporueena, též od žáby, že jest Anně a ZigmunHavránek toto - poi'ízení sem učinil: Co se všeho
dovi, dětem jmenovaného Bohoporučena, onJan z Vlkanova
stalku mého - jakožto domu mého, v kterimž bydlím
s Johanu, manželktí SYtí, zuostal všeho toho ještě, což jim
»u zelené žáby", též vinice mé na Srpových Horách
ležící, i s tí!ll kusem, kterýž sem nad touž vinici vyehá.
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. I,'it ly tčch grl'mtí'lv žádná llevole
easích skrze ~o, mezI ~ IZ e 'v knih' amátné tu, kdez
a nedorozumem neposlo, ab)
) ,Pingrosováno býti
Ilá leží. toto naše sousedské porovnban~, t
,; "Itl' Z"/,'
,
]'. "'t
OJI S rana . n
,
mohlo, k lomu ŽC povo Itl mCl e, o Z "10 31 kv. 1619.
dáme. Matouš Vorel a Kašpar Rašp. apsal
.
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"

,t .

'f-

t',

podě~iti

~,:: t;l~Ol~uO;d~~~; sl~a P~i.~ ~'r;~k~O~aždá

hofe,
mají
týce, o
lse
ej);'iJ:ala Vnuky pak nebožtíka Jana
strana svuJ I (s
.
" é
' od
'
kt' ;mž .est kšaftem svým po JISL summe
,ty všecky
rovným
kaza, a ,I.
oko'iti se svolili. Actum et
\ll
lem .vybjl! a sp
J .'die Felieis XV. Januarn anno
conslhull1 f. 3. pOStlI
' G 'io Melantricho
MDLXXll. Magistro eivium Domlllo eOlg
ab Aventino.
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Hav1cmdl:~~~:ns:l:n~;~~~~y v~~~~~~~,m ~,II~

outerý
sv.
telské mezI slo\,. J ane~ll O .' J
, AI 'bětou vdovou po
svého, z jedné a mezI. poct~vo~ pam
~ruhé ~ to takové,
Kryštofovi Emerychovl od zábu strany í AI 'b" tě jménem
' . t
J
O po synu svém pan
z e
z: Jes p. an
.,
bvěnil 200 k. m. Zase proti tomu
vena do dne do loka o
.
, . I obvěnila

I(Í.
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"
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.
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f t
I bere poterit ac quecunque bo
aut in u urum la
.
talia poterint c1esignarc,

~~c;::~n~~~:~~nJ~~~i~~~~~~~,;::~epn~:~d~~~~~I~~
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dum, tellcndum et .,el e I ~lle
. , inl1edimento quo.

prout ipsa sola halJtut, t.cnmt et possedl~cian~ viceversa prerumlibet hominulll pemtus se~legato. . b
sua mobilia
fatus 'Venceslaus Kramer reslgnat Olllllla ona. I' I ' 5e
et immobilia habita aut in futurum h~b?nda, n,lc II plO, _
..
,
u aliis hOlllinibus lUns reselvando pIC
aut anncls SUlS se
.
d habendulll tenendum
fate Katherine, conthorah sue, a
t' t '
bin'd
d
Hoc
tamen 110 A
an CI
et hercditaric pOSSI en um,
' su J .
d' i )rcfati coniuges tenentur llmcze, o
tellecto, quo IpS I .' )refali Spaczkonis, euiIibcl ipsohance ct Agathe, puells I .
, X s et lectisternia,
pro hereditaria porclOne p e l .
't r
plumam et molli J?lulllale,. duo
s 'nos ct sex Illltheamllla.
c. cl.
.
quatuor cu \ ,
.' 992 f' 172. Facta cst divisio _ pro
Viti - R/lllOp. C.
J"
•
II t .' dicti
'. I '-d't ," post mortem Johanms se a OllS
boms lel e I Hl liS
I
t A 'atham
S
,
I dcrclictis inter Anniczkam, Johan (am, e.. g
paczc
(
.
.
I
_
clem
dlvlslOne
quefilias prefati Spackoms, Ita qUO( ex ca

~:~~I:licet

lA)uht'il~al?a ~~I~capp~s~ J~:
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J. Proti ulici Platlléhké.

1. Proti

libet dictarum filiarum debet haberc X
'
farnalii Q ' d
" S. gl. CUJU para.'
fisl:
uamqUJ em pecuniam \Venceslaus vitricus cll'cla
lum
larllm
et K tl .
,
,,
a lCrma, mater earundem cuil'b t
I 'tt'
,
I e.
earllm dum ad Ul
,
. mos egl Imos pervenerunt debent d '
Actum eodem d,e
A' I
, a l e.
nlCz ,a, nata Spaczkonis seHat .
.01'lS,
conthoralis Jacobi Holub freniticis. 1439.
.

~453, 29. sl'j:na.

2.

RlIflOp. č. 2119

r F.

10.

Ve

~mé~IIo "~Zl~, amen. Ja Jau,ek, syn nebožce 'Matiejuov l'e-

ulici Plafllél's;IIJ.

. 10. }554, 17. srpna. Rllko}. č. 2117 l 320 Lid
mlla, manzelka pozuostalá
B t I ě' . '
.
.
. 'l d
. . . , ' ..
po ar o om JOVI kon\'áři vzdala
J es . Uotn 1 ]llly "šlCek statek svuoj _ však t .
"
. eplYa po
smrtI s\'é Jano\'i Bannovi
b"v
' synu sv emu - tak a na ten
zpuoso , ze taJz Jan - má Dorotě sestl'e své kd" ,
'
) z )7
k letuom rozumným přišla vydati !ClO I '
aJ'p,'a, I')'. A;'.t r
.
ler."I I. post' Assnmpt.
M.L V.c. a za L k . e .
",
\ . ll. 1068, 17. listopadu. Rllkop. é. 2118/ 210 Y' I '
Splgkl a Dorota kon 'ľ d R '
. ac a,
kuba .' "k
pl I uom ousovský mezi domy Ja.
, zamccnl a a Havránkovic obost
'
d
. .
Bannovy za 275 I '. A t f
ramIe o Lldllllly
L c,'
c. er. lIlI. ante Elisabeth.
12. 1571, 7. brezna. Rllkop. č. 2118 j" 275 K
drat ~ustr zlatotepec a L' d '1 I
..
.
un·
sovský i'ece'
. d I ml a cauplh duotn nárožní Roustranně d [V" mez! '; ?my Jakuba Knotka a Žábovic oboo \ áclava Spl kle a Doroty za 312 11 k '
Act fer. lIlI. post Transl. "'enc.
2
. c.
--,13. 1598, 13. listopadu. Rl/flOp. Č. 11'l4 I' ?7 Y 't I
RO SI'. MartlllU stalo se
' ,
.. ~. pa e {
Susterol'i zlatot·
pOpsallJ statku po Kundrátovi
I :,' epcI pozuostalého v přítomnost,i p. Cypriána
1 ,a 1 a, lIJ 10 Z rady k tomu
d él
n
:,tarka z Štarkc f .
vy an 10, tez p. Lorence
kozto porucníku~I~lzud a p. "tefan~ Prayna apatykáře, jan 'ch' Pi:ed '
o . P,: pUľgkmlstra a pánuol' núfzey',
ne. Jan! Toblás a Danicl, synol'é Anyzka a Zuzana (cery, Sll otCI po něm p
t lí I' '
~
j' í
' d'l'
""
ozuos a , eta mající i nemalCZI~t\ tnc I nostI spolecne.zuostávající. Dále duom l'ccen)1
u ~"o epcuov pod uzdah v rohu
"
,",
domu limovskýmu ležící zouplna n~pI Oll, Zabovuom a
domu pol'ádně tot 0
x
zap aceny. A v témž
a bílého 't n'
1 se ~aslo: Zlata stříbra, šmelcovaného
,I
'. ez na, .'otov~ postaveného díla, tolikéž cetek
poz aceneJeh a stnbrneJch p t
v
I
od zlata a stl:íbr
Š
'" o omn~ n~"cusíc.h rozličnejch
k
13
a po. acol ano a prevazlllO Jest za 1099
op
gr. m. Klcnotuol' a zlate'c1
"
.
J 1 glOSU?" nCJprve .15
zlatcjch vclkejch řečene'ch'
154 lot 'I" r '
;
J,
lOsenapel, zlateJch uheľskeJch
I'6ž/ 49 f/) I ~~~Sk) zlat~, osm grošuo" zlatcjch s oušky
8'.u, UOl'. Par armpantuol' váŽÍ 13 3/ kOrun
~ a~eJ retez J.cden bHskavým dílem váM 331/ koruni , I !
~·~:tÝ. dII~ul~~i, ,al;n~f".ntový ~robn.ého díla v~ží 103 );h~r:~:},
,"
o I,) ) ,o. Kofllcek Jcden lJUclatcj ozlaccnc'
vazl 8 lotuov a 3 ctvrtce koflík
víl' '
P "
~
váM J' ednu hI-1'1"IU I fl 'k' .. , s pl' "yvadlem pozlaceneJ
,
<O [
Jlll)' též s "1"
dl
cený jeden I'ází 1 hl'. 1 lot a tN \PIHlYl'a cm ~ozla-

cen 10 p.acek dobré pameti, vyznávám _ že aloI j',' I
nemocen Jsem _ vše k
I"
co II e,
'.
. . cop ne a cele právo mé I t e
ml k d,elu a zbozle po témž otci mém pf I " I '. 'er z
..
Z
",
IS usa o Jest odl
<UZUJI ~uzane, scstl'e mé milé S t 't
x I ' ".
měnkú, aby z téhoz dielu mého t ':. I' ,u ovsa, pn·
kostela sv. Linharla a dvě kopě g:'l '.r'l:kšgl.. na dkl~~~ch :10
. il
OVl se aľl uJci
111 é mu, b y Io I'ydáno. A tal é J . S'.t
b
',I.
él
.
'
ana. erm erka pnet I
'd .' e e
m 10 nulého, prosím, aby on I)hl!itiek lllll'
báte
..
nícho mé , l' "
šOJ mo 1)'" ka, c Ilarasovy' I. JIné
v . é
b"
c 10' ICle v. ecko prodal a
e Jm no OZle za mú duši mezi chudé a nu 'I' I'
'
J'"
tl'
'
zne IC I rozdal
enz Jes c an die Decollacionis s. Joh. B.
. .
3. 1464, 13. března. Rltkop č 2119/ w: 2
J:néno. božic .amen. Já Katel:ina Sp;ck~vá ~edľál~,~ ,', ~~
,ám lIemto lIstem, ze - ačkoli z dop 't"
b ,. I') zn,
"
v
us enIe
OZIe 10 nc:"ocna JS,el~ -. ze duom muoj, v němž bydlím, a odle
oho takc 1 s lIem všeckeren jin)1 statel
.
p
sem
V' I
.
'
, muoJ - dala
ac avovl, synu mému milému - T t
'k
m~nitě pl'iměňuji: jestli že by po sn;rti m~ ~érs~ znameho prvé neZ bJ'
"1 b
IOz syna
/ .' t
b d'
se ozem, uoh neuchoval, tehd)' vuole
m.) Jes, a y uom na děti A '''1 '
mých, pi:ipadl bez zmatku _. Act mle~)
JohatnIG,y, dc~.r
",
.
.
. pos
regorn
". 1483.
RlIllOp. č. 94 1. f 51 IV
'
.
. II en.ceslal~s
Ssafrata fassus cst se teneri X s TI o·
tulis
. . .
. I me se aton a tn·
, - quas proscnblt III domo sua, quc psitacis est d .
COl ata. Zaplaceno r. 1486.
e
4.. 149?, 7. ledna. Rllkop. č. 210'! f. 75
~yselmce cnut pro se, Johanne cultellatore marÚo Jana
c omum acialem olim Ssafratonis sitanl ,t'
I
suo,
r'
1
I
'
1 e ľO (anI unl ad
~nan~ penes c omum Georgii Bobik calcariatoris a Katl:e
~Il~~ .e eS' Crhlum, Katherina et Dorota, orphanis dlim 'Ven:
es aJ ,a rata, pro LXV s . Act . fer . lIlI . pos t E'PIP
. II.
v.
5. 1527, 4. května. Rl/kop. č. 2110 / 201 ]( t
rma Rousov'
P t
.
.
. a ez Vrážkova ~o~ il~ rOI~',' ~ synem" s,l'ým Janem Rousem
uzdal:uov
dl Pd I so e 'uom lezl~1 na rohu jdouce od
po c omu Jakuba zámecníka od Mate"J'e LIl
a puldruhé ctvrtce koflíl . Pl ,aceneJ v.aZl hnl'nu Jednu
mencI y za CC k '
A
.
Jec en vysokeJ pozl'
. á"
. d
,
. c.
cl. sabbato post lnvent. s. Crucis
Je nu hnl'llu dva koH'k'
I
,.
aceneJ v' Z[
,. 6.. 1.532, 27. lÍnora. Tamté,!:. Pí. Katcřina Rousov';
,.
'.
[) pOZ aceny Jeden do ], I él
vchazeJící, válí j cdnu hřil'nu tři 1 t ' f "
Cl UI , 10
~~lr;stIla Jest p. Václava Mandelíka z Chrástu a na Kolo'
pozlacenej jeden váží dvanácte 10~1'IYv )eZt,~t':,lttcCt' ko~fcek
. \'
a II C Vľ ce cíška
PS~I~é~:osyn~ ~Vé~lO, e vší té spr~vedlnos(j domu svrchu: VlIJ. tI'\' 1. zel'lIJtr
10 I tOllV a I ctvrtcI
V!
.v I · , potlacená váZí
'o
k
' '1
c. er. I. post MaUne.
Zrušeno J'e-te"
t e' ,
lOZ ľO cu.
'
vMí
jednu
7 .. 1532.' 8. října, Tamléž. Pí. Katel-ina R z P
váŽí 11'/ I koR" k
v'l "a]l. pozlacelJynlJ na nOZJckách
vz d a1a Jest VŠlcku sprav dl
t
'
.,
.
I'álí 8 I 2 ., , [ce stn )rneJ na díle pozlacenej jeden
A"
.'.
c nos svu na tom dome - l)an'
nezce z MIlostlc a dětem jejím s
J
' I
5'1/
I
.
lal
3,
ctvrtce,
kollícek
stříbrnej šupinkovcj váží
zcným. Act fer III
D"
. p. anem Rousem zplo·
ante lOIlJSlum R 1536
I'
váž}
J\'~tl~,~~~e:
kOt'~líc.ek,
ji~ej-,tříbrncj
takového ciíla
1
c um mlslr Tomáš z Javol:ice.
.
.
'p aCI
I
'
'
.
1," <) S li )lny vetš[ menší váží 151/ I
/2
ctvI;tc,e,
koflícek
nízkej
jeden
stl'íbrnej
'á
a
8. 1545, ll. září. Rllkop č ?117 I' n
tuo\' menc puol ctvrtce \ ""k v .
"
',Zl se 111 oloměj Limburskaj konvál' a Lidn~iJa'
'j.' d •. BaJ:~o:
na rohn vedle domu A
á"
caUpl [ uom lezlcl
válí tH loty bcz čtvrt~eCI\~tÍ'/t~nk~~'a mal.á stl'íbrná jedna
zlaecllcJ' '," 9 1/ I
' . e z maneJ a na díle pomáše z Javořicc toho ~ny z, mec~ICe od p. mislra To·
]"1 . ,:azl
2v,otu, krablcc stříbrná barvířská koflíčel
paní AneZky z 'Milho /asu pe;'gnllstl:a hor. vinicníeh, a
ma
le
'CJ
Jeden
sln
brnej
vátí 2 1/ I I fi"
'
,
eho
SIC, manzelky 1
za 275 k '.
A t f
jeden , n { 13 l b '
2 ' , W Icek hapalykál:skej
e. er. VI. post Nativ. M. V.
.,'
. c.
1 hl'il'I::z'a I . e~ ;)"uo.l ctvrke, šál stNbrnej jeden váží
,.9. 1554, 5. línora. RII7lO}. č. 101 "25
v, v
. a 1 cl, 1 tCI, sklellJce vysoká jcdna fasol'aná
10n~eJ. Limburský konvář a Lidmila )l'iz ~i'
~ar~o: v stnbrc s sjlo?"kem stříbrným a pozlaceným váM 17 I'
dluzm Janovi Bannovi dílu J'eho ol
II 'I na I se~ ze JSu
spodek od kofhsku a k tomu dva zláman' k ' d"
.. ,
vl . ť I .
..
co\'s 'e 10 po nekcly Pa
koflíkuov válí hl'imu 1 lot a, čt\,'rtci l~ /S) °t"íbJllle~clh
OVl s re Cl, otCI Jeho pozuostalého 101 k "
,v'lží 2 I'
1 I 12 '
, Z l e s I rneJc 1
II. post Puritic.
, . c. Act. fer.
,
Ir. a
.,
1zic též stl-íbrn eJ' ch s d " dl
celJ);mi válí 2 hl' a 12 I 6 1'"
t"'b
. lza y pozla• ,
.,
ZJe S ľ1 rneJch obzvláštně
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1. Proti IIlici Plat1/éhllé.

J. Proti ulici Platnéhlié.

váZ( 1 hl'. a 3 1., 14 Eic dřcvěných s sthbrnými držátky
i1á,lrol'ancjch (po pIli tolaru každá), 12 nozuv v ponzdře
s sll'íbrnýllli nakoncími po pUJ tolaru, 4 struhadla stříbrná
a vidlieky jedny sll'íbrný vMí 7 1., tulich stříbrnej vážf
i s železem 3 hHvny a stHbro saUlO VfíZí ó 1., sklenice
jedna s stl'íbrným mlejnem vází 12 1/ 2 1., hodinky prostřední
s budíckem jedny a druhý hodinky ukazující. V též svět
lIici prosf.I'cdllí: lůžko pod nebcsy s firhaňkcnl s dvěma
>iuplatami, dva stoly, na nich sukno sll1utkový. Na římse
jedny knihy tyto: biblf německý dvě, postiHa Spangenbergii, kronika králuov římských, latinsl", kniha s mapami,
kronika něJlleeká (vše in folio), traumbuch Cardani ně·
Illecký, Contiones Jacobi Andreae Schmidelini, zákony
nový dva ceský, suppulatio annorum mundi, vejklad na
cvangelia německy, zákon německej jeden, kronika jedna
ecská, epištoly a ctcní český, písně německý jedny (vše
in 4°). D,\lc 'v též ~větnici prostřední: almara jedna ne·
vclká, hodinky sypací sklený velký jedny, almárka jcdna
k umývadlu a ph ní jedno umý"adlo cínový a pod ním

plechová prázdná, pouzdro dřevěný dlonhý jedno, měšce
kožený dva prázdný, rašple nová bez úásadiště, listy ně·
které s registry svázané, co vejpra"y dcerám dvěma,
Anyzce a Katel'ině, též Janovi synu od nebožtíka jest vydáno jakozto otce jich za živobytí. V zástavě tyto věci
pozuostávají: karkule aksamítová ženská s štefly v krabici jedny, sobol jeden též v krabici druhý, mísy dvě
cínovi nevelký, pancíl' jedcn s ro~ličllými sklenými ka-

lněděnice mčdenú jedna. Nade dveřmi v římsách cínového

nádobí toto: mís cínovcjch prostl'edních 19, menších
mísek 11, dvě pouzdra talíl'uov a vejše dcsct obzvláštních,
konvic vesměs od šestižejdlíkových až do jednožejdlíkový
20, měděnice s nálevkou, umývadlo jedno v zpuosob ža·
ludu, slanka jedna vysoká s sloupky, víra jcdna mosazná,
dcbánek hlíněný s víčkem cínovým, hrnec měděný k vodě
braní, dva hrnce v kmnnách měděná, šrák, k věšení a su-

šení šatuov, sklenic velkejch širokejch 5. Satuov lozních.
všech všudy pcrnatejch v)'čtěno: pel-in větších menších J 2,
polštM'uov 7 velkejch i malcjch, podušek pět též větších
menŠÍch (vše bez povlak), luoŽÍ všech jesl pět velkejch i
malcjch pod nebcsy, prostejch luozí bez nebes 4. Nahoře
v zadllilll pokoji knihy tyto: CoHoquia německá, postilla
Martini Lutheri, kniha Flavii Joscphi, kancional německý,
Georgii Majoris explanatio super psalmos, Caroli Quinti
kronika německá, catalogus clucum Romanorum na pargameně, kázání Cythardi němccká, čtění ceský, kuchal'ská
kniha. V zástavě pozuostrivají knih)' tyto: Sexta pars Mal"
tini Lutheri z jeho tomuv, zi:ízení 'l,emská psamí ve 3 ko·
pách, kniha jedna ma1íl'ská slove Kuncbuch v zástavě
vlk. 15 krcjc. ll. svícen visutý v prostřed pokoje
s rohy jeleními 1'0 4" cívkách, 3 tabule v rámích, kontr·
fckt jeden královslví Ceského, kontrfekt císaře Maximiliána,
cftigie neboZtíka Kundráta zlatotepce, cffigies jiná nějaké
ženské tvái:nosti, r!lzky jelení starý jedny, tHkacky mo·
sazný 4, firhaňk k luoži zelený, salvatory dva,P. Maria
z alabastru bílého, s'tolicc Iwžená, svícen mosazný vysoký
o dvou cívkách, ostn baněk mosaznich, luozko lllosaz,ný
vclký k dělání luožek na peceti, caloun kozenej na stěně
merhovancj, měšcc ncbožtíka Kundráta s dvěma knoflíčky
sthbrnými a klíček při něm od stolecku, stolček jeden
nevclkej, burdýl:, rapíry 2, tesák, kord Ilol'ej dobrej ne·
fasovanej, sckcrka na dlOllhém topořišti, túlec starej, skle·
nice dvě doktorský v ošitkách, loket dl-evěný fasovaný
v pouzdl:c, vídeňskej, štýrskej a prazskej i jiných měst,
tI1ěděnice mosazná jedna, almárka jeclna, šatuov vinutejch
na stolc vypranejch, z pel-in cejch tlustejch 9, z polštá·
"UOV ccjch tlustejch 4. proslěradel 5 tlustejch, ccjch tenkejch 7 větších menších, z podlIšek cíšek t~nkejch 4,
prostěradcl tenkejch 5.
V kOllloh vedle téhož pokoje,'
v zelcný truhlc šatnov vinutých, cejch velkejch 8 tenkejch,
cejšck menŠÍch též 8 tcnkejch, prostěradel 5; v bílé
truhle: patuch jeden, cejšek osm malejch, cejcha jedna
velká, prostěradlo jcdno (vše tcnký), dvě Mučky mandlovaného plátna, roucha křtfcí s vínkem jedna, rubívce
ženský patery, truhl)' nevelký prázdný tl'i, pokladnička
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Hleny v zástavě zuostává od Jana Seuuel'a nebožtíka ve

30 k. m., plášť cernej soukenej v znstavě, ručnička maličká též v zástavě.
Cejk zlatllickej zastaveni tento:
nákovadla troje, instrumenta th železná, skrze něž se zlato
k prutovánJ táhne, visák jeden vclkej, též v zástavě,
prázdný. Saty chodící ncbožtíka Kundráta tyto: kabátky
popásní 4 nevelmi dobrý, suknice soukenný dvě, šlofpelc
starej, poctivice dvoje prostl:edně dobrý, eepice aksamítová
voblezlá jedna, biryty aksamítový 2, kaftánek šamlatový
jcden, phíšť nový soukennej s pl'edky aksamftovými, pláště
Llva starý téz soukenný všední, rukávy dvoje strhaný, karmazínový eerný a popelatý, kozich vodívací berany podšitý, ksas jeden, pytlík kozenej do lázně, koží barvených
pargamenovejeh 5 po pěti groších bílich, v měšci jednom
kámen jeden k štrejchovánf zlata a stHbra, trnhla před
pokojem, v níž jsou šaty chodící vejšpsanýho nebo Kundráta,
a almara velká s šatmi nčkterými vinutimi. VlIol'ejší světuici
lIaslo se kněh i jinejch věcí to: postiHa Llltheri jedna, quinta
pars Lutheri z jeho tomuv, kniha německá jedna všcch prorokuov, (kniha jedna o věcném blahoslavenství, kniha jedna
Pauli Sperati, druhej díl Zákona Starého, kniha jedna
o l:ádích kostelních, summaria a kázání Stal'. a Nového
zákona, kniha jedna, Kuncbuch slove, k prubírování měla
bejti mezi těmilo knihami podle oznámení, ale dává se
proti tomu zpráva, že ji nebo Kundrát p. Jaroslavovi
Vchynskému ze Vchynic - zaplljcil); voštipy ti:i, zbroj
jcdna cehí na dnplsoldata, 4 hemelíny, kušc jcdna heverem, 7 ruenic dlouhcjch k míře, dvě ručnice králký, dva
toulce, železný prantnýl' s kolmi thni. V světlličce Itov)í
nahol'e: svícen visutý lllosazni va 12 cívkách, stůl jeden,
stolčck malcj čcrvenej jeden, figury dvě v rámích. V dol(iši1ll slllepč v silli šaty chodicí ženský tyto: v almaře
žlutý velký v koutě mantlfky dva podšiti, šamlatový a
fcrštatový, Illantlfk letní jedcn, kozieh votáhlej jeden, ko-

zichy letní dva, sukně šatnlatová, sukně ferštatová, živůtek
damaškový kobcrcc dva starý na stoli, proslý. V jedny

truhle u luože ,;atuov vinutých: cejch vclkcjch 19, cejšek
malejch 4:2, ubrusy d"a, ručníkuov tl:inácte a prostěradla
tli Y jiné truhlc u d"éří cínového nadobí a jiného mosazného, též povlak, našlo se konvic cínovejch velkejch
malejch 12, flašc ti:i, moždíl: velkcj, SvíCn!IV mosaznejch
vo jedny cívce sedm, víra mosazná jedna, lllěděnice Ino-

sazný dvě, vohřivadlo měděný jedno. V též truhle povlak
velkejch malcjch 27 kusuo\'. V témž sklepě hl'llcC mě"
děnej, novej, "elkej; soudck hlll jeden a \' druhém soudku
koudel. V kuchyui,' rožnuov včtších menších deset, pekáče dva, moždíl', fantlfčky 4, dršlaky 3, slánka cínová
jedna, rošty 3, mosazni čepy dva, na vohništi hrnec mě
dený, mís'ck vaječncjch cínovejeh 6, kotlíkuov k rybám
vaření 5. Na lIIazlwuze: almary dvě velký, stolček jeden,
truhla jeclna bílá s nckterými hadry, truhla dlouhá na va·
l:ení, hodiny bicí valmal:c, polštáři'!\' na zlato a sthbro 10,
dvě figury na zdi v ramích, nádobí kuchynského cli'cvě
ného nemálo. V s71lípl1ll V sílli pod schody,' hrnce mě"
děný th, hrnee na ryby dva, rendlíky měděný tři, plechovice jedna, měděnice pod umývadlo jedna, Ve wer.{Iatě wercejk zlatotepeckej, ten se má ošacovali a Janovi,
nejstaršímu synu, pustiti.
24
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I. Proti I/lici Platllél'skd.

1. Proti ulici Platnéřské.

P o z n a m e n á n í d lu h u o v: Ferdinand z Eiser malíř
nemajícími: Pl'edně páni poručníci k ruce Karlovi a Jaz Malé Strany zuostává dluhu nedodalého 32 k. 35 gr.
1 d. m., Matiáš malíř zuostává podle register 17 k. 52 gr./
novi sirotkum ujali dum proti kostelu SI'. Linharta
u zlaté hory l'ečený I' 2700 k. m. A paní Anna HaldiuHanuš buchbinder zuostal 57 gr., Michal sklená!' zuostal
sová z Goldpurku, sestra výš psaných sirotkův, ujala na
1 k. 22 gr., Pavel Koj maW' 4 k. 42 gr., Jan Neubauer
svůj díl dum druhý s zahradou v Novém M. v Florenci
malíř 17 k. 43 gr. (dává zprávu, ze nechal nebožtíkovi
v zástavě 6 stříbrných lZic a pátere korálový s stříbrnými
u Topinku "ečený I' 700 k. m. a k tomu co vejpravy a
věna od rodičův svých pl'ijala, položila a sečtla I' 7500
gr.), Hanuš Oky, kompastmacher 5 k. 47 gr., malil'
z Drážďan dlužen 3 k. 20 gr., Erharta Glasera bratr 4 k.,
k. m. Z toho povinna bude na doplnění dílUv brathrn
svým 66 k. 40 gr. ·111. dodati. A dále co se koliI' od kleJan sklenář pod hodinami 1 k. 45 gr., sklenářka, která
před Volovatejch prodává, 1 k. 34 gr., Jiřík Geger malíl' notův, zlata a stl'íbra, cínového, měděného, mosazného
nádobí, šatův pernatých, vinutých na díl jí p. Anny pl'išlo
6 k., 48 gr. (na to nechal v základu listu zachovacího),
a se dostalo, jako také všecky šaty chodící po nebožce
Jan Stul zámečník na Malé Straně 100 k., Maria Ottova,
Ferdinanda z Eiser matka, dlužna vedle šuldpryfu 16 k.
paní mátel'i její, to jest všecko k sobě pl'ijala. Co jest se
m., na jeden stříbrný základ pujčeno 2 k., Mikulášovi
pak dvoum mladším sirotkum Karlovi a Janovi dostalo,
Lvovi pujčeno na stříbl'llý pás 6 uhel'. zl. (= 10 k. m.),
to vše vedle níže psaného poznamenání páni porucníci
na jeden prsten s granátem půjčeno 40 gr., na jeden
k opatrování svému přijali. Na díl Karla obzvlrištně:
uherskej zlatej Hendrychovi Schwendtfegarovi půjčeno
prsten s velkým turkusem, prsten s kamínem, prsten
s granritem, prsten s šmarakem v srdci, ort sthbrný po1 k., Jakubovi Klosovi apatekáři půjčeno na devět zlatejch
prstenuov 40 k .. Daniel Dylek malfl' dlužen 6 k. 13 gr.,
zlacený jemu Karlovi darovaný. Na díl Jana: prsten s rubínem velkým, prsten s šll1arakem topltlkovým, prsten
Marijan malíř '\, Havel, tovaryš jeho, z Malé Strany 31 k,
s rubínem a šmarakem, prsten s sirotkem (I) a k tomu
24 gr., Janovi Sennerovi půjceno na brněnou košili 30 k.,
l'ejnský zlatý. Na díly obou společnč: l'etěz zlatý krouzVáclav Odháj dlužen 2Q k., Josefovi Cejdlarovi kožišníku
půjčeno 20 k., Samuel Subart luministdlužen 1 k. 50 gr., kovým dílem váží 50 dukátu, kámen zafir orientálsk);
v zlatě fasovaný s perlou, pár zlatých armpantu vází 37
Zachariáš Zindl kuchař 1 k., Bartolomějovi Opuckovi, l'cčenému Salinovi, pujčeno 8 k., Tomáš Richter sklenář dukátů, 4 dukáty, rejnský zlatý. groš jeden váží 4 tolary,
šedesátníku starých císařských 5, poloutolal'i 4, orty 2,
z Nového M. Pl'. 4 k. 45 gr., Jan Rauš truhlál' v Stal'.
pečeť a sekryt nebožtíka, bavorských a saských duplšedeM. Pl'. 39 k., Jmk Rungler 156 k., Jan Bobíškuov kožišník
sátníků 5, šedesátnfci 4, ort císařský 1, groše falckrabsk);
14 k. 20 gr., na dva vobrazy sv. Jakuba pujčeno Samuelovi Suchendallerovi 1 k. 15 gr., Hendrych Sclnverdtfer
po 48 kro 2, po 24 kl'. 6, rozličný starý mince 10 lotů,
grošů rozličných na korunování 3 loty, koflfk stl'íbrný
20 k 41 gr. V labl/lkdck lIašlo se dlu//llv: Theofilus
pozlacený velkej s přikrývadlem váŽí 4 hřil'ny 4 loty,
Karaus, hejtman na Přimdě, 4 k., Andresovi Menychovi
koflfky menší s pl'ikrývadly stříbrný pozlacený dva váM
pujceny 2 k., Al'lloldtovi císal'skému zpěváku, na koflík
pujčeno 12 k., Hendrych Jindrovsk);, malíř z Nov. M. Pl'. 2 hř., hofpechery stl'fbrný pozlacený čtyry váží 4 hl'. 61.,
3 k. 58 gr., Lamprecht, císal'ský zpěvrik, i k. 30 gr.
lžic stNbrných dvanricte váží 33 lotu, groše tl'i památní a
hadí hlava sthbrný váŽí 7 1., lžice stříbrný dvě a dvě
14. 1603, 31. cervence. Rl/koj. č. 2232 f. 111.
Jakož jest nedorozumění nějaké bylo mezi Annou Kavkoženkle stříbrný váží 5 lotů, koflíček stl'íbrnej v zpusob
šálu pozlacený váží 14 1., struhátka do ust stŽ'íbrný dvě a
vou a Janell1 ~usterem o některé svrškX, činzi dornovní a
náklad na pohřeb Alžběty, téhož Jana Sustera manželky,
g,roš s ouškem váží 4 '/2 I. Majestát na erb p. Janovi
od ní Apny K. vynaložený, i jsou smluveni tak, že
Susterovi z G. daný. Od nádobí cfnového též na oba díly
on Jan S. jí A. i5 k. m. dal.
v
přišlo: 8 mís prostl'edních váží 21 liber, 7 mís větších a
4 menší váží 31 1., 24 šály nízký váží 28 1., 24 taW'u
15. 1604, i4.1edna. RlIllOp. č. 2232f.128. Jan Sustr
zlatotepec přiznal se, že jest dlužen 1400 k. m. Tobiášovi
větších menších válí 24 1., jiného cejnu 280 libel'. Od
a Zuzaně, bratru a sestl'e své, sirotkům nezletiIým a lo za
mosazného nádobí: svícen velkej o 12 cívkách váZ( 32
podíly jejich jim po Knndratovi, otci jejich, náležité. ~
liber, moždfl' malej s paličkou 1 1., měděnice 2, svícny
Poslední kvitance pro Jana Sustra z Goldpurku z 1'. i61O.
na stul 3, kroužek neb víra na stU!, vOhřivadlo, svícny
k rohUm jelením 4. Váží to vše 55 liber. Feldcejk
v
] 6. 1601, 14. ledna. Rt/kop. č. 2113 f. 309. Jan
Sustr zlatotepec a Anyžka koupili dum Rousovský podle
z modré tupltykyty s cenldemi střfb1'llými, figura vclká
domu u Zelei'Ý žáby ležící - od poručníkův sirotkllY po
s mnohými kontrfekty pěkně malovaná v rámci, figura SI'.
Kundrátovi Susterovi P\Jzůstalých za 700 k. Č. K kteréJeronyma, obraz cfs. Rudolfa, figury dvě Palladis a Veneris,
mužto zápisu Anyžka Svtarkovri a Katel'ina Baldweinová,
kuprštuků 5, maškaráda noení, mal);ch obrazů panenskych 5.
dcery někdy Kundráta Sustera zletilí, povolení své dali.
Od šatll vinutých pernatých na díl Karla pl'išlo: šatů I'
Act. postridie octavam Triu1l1 regum.
vinutých rozličných dobrých i zl);ch 56 kusův, šátky
17. 1620.
Račick)í II, str. 265. L. i620 prostý 2, servituv 8, Šlučka jedna plátna pěkného mandlov září pan Jan rečený Suster, zlatotepec z Prahy, probéř
vaného, ubrus damaškovým dílem, koherec pruské kůže
mince zemský, přijel do města Hory Kutny s pagamentell1
červený na stůl, koberec tkaný barevný na tabuli. Toto
stříbra a vzal' za to z mince do jednoho ležíce kop gr. č. vše v truhle malovaný bez noh v komol'e proti hořejšímu
vracejíce se zase vynikli na něj v cc.tě loupecní zloději,
pokoji složeno jest. A při tom též 10 kusův šatuv pernajimž se on bráníce jednoho zastl'elil; ostatním nemoha
natých témuž Karlovi náleží. N a díl Jana pl'išlo: šatuv
odolati, jest od nich zastřelen.
vinutých rozličných dobrých i zlých 54 kusy, servituv 7,
štučka jedna pěkného mandlovaného plátna, ubrus damaš18. 1622, 5. Njna. RlIllOp. Č. 2234 f. 162. Stalo se
podělení statku po p. Jan\Jvi Šusterovi z· Koldpurku, pru- kovým dílem, moderací z zelený tu pity kyty a v prostředku
bíři zemském krrilovství Ceského, spoluradníll1 Stal'. M. damašková zelená a zlaté barvy. Totéž v té, komoře do
Pl'. a pí. Anežce, manželce jeho, pl'i phtomnosti v _ p.
truhly barcvny s nohami složeno jsst. A tolikéž ložních
mistra Ondřeje Marchiona z DaNna a p. Tobiáše Sustera
šatuv většfch i menYch 10 kusův. Saty pak chodící všecky
z Goldpurku, poručníkůl' nad Karlem a Janem, sirotky let
nebožtíka p. Jana Sustera jako také knihy u werkzejk prubírský a zlatotepecký, to vše Karlovi a Janovi náležeti bude.
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J. Na Malém Ildměsti (pod llzdaři).

kteréhož sem nyní spatřil u vězení, byl tam taky
a nejprve s šenlC);i'kou o řád se hádal a platiti nechtěl.
siroci zůsta1í. V světllici lIaltOI'e: šreybtiš vykládani
Potomně pl'išel ten nějaki Němec, kterihoz já neznám, vclki ve zdi a v něm tl'i majestáty Jana Tišnovského,
s ním se téz vadil a že mu statku pomohl utratiti, jest
jeden stul zeleni, dlouhi, slari, d"a slolečky zeleni stari,
mu německim jazykem domlouval a I' tom IladrU!lku ra.
jedna postel zelená, prostá, stará a na ní poslanka, lavice
pÍru na toho Němce dobyl a po něm v svělnici hnal,
okolo voken a pl'i straně jedné zdi, hrnec. v ka1l1náeh
talde kdyby nebylo pana Jana Lounskiho, kteriž zaskočil
mědeni· Truhlice do vozu a v ní 28 Iměh všelijak);ch
a jemu ten rapír vydřel, byl by lémuž člol'ěku na zdraví
tištčnich a psanich v 4° a v 160, všelijakich listův sla"škoditi mohl. Polom zbyvši toho rapíru tulich jest dobyl
rich nemálo, vážky polámani s závažím mosaznim, trua na jilli, IdeU v to vkročili, jest vopřáhl, kterejž mu též
hlice nevelká s listy rozličnimi, almara žlutá s haraburdím
vzal .iest. A mezi tím po právo posláno bylo, kteriž
starim. V liollloh lIa/lOh: truhla zclená na nohách a
vzavše tu od přítomnejch zprávu jcho do vězení vzíti
v ní 4 kusy firhallků zelenich, jistola na p. Pavla Chochtěl, kterejž se zbralloval jíti, než k panu purgkmistru, dounskiho na summu 200 k" šuldbryf na Kalel-Ú1U, Baltoho času panu Kirclnnajerovi, s nim šel a tam že by na
dweynku (v něm jest summy 100 k.), šuldbr)'f na Sfaslzávazek vzat byl, jakž mi toho zprávu dali. A po chvíli
ného Jelínka (v němž summy jest 100 K.), Šuldbryf na
zase tam ten jisti pl'išel, piva sobě dáti poručil, ale oni
Abrahama Herferta (summ)' 30 k,), 40 cich všelijakieh,
mu ho dáti nechtěli, načež on tak sobě pocínal, jako
20 prostěradel tenkich a tlustich, dvanáct ručníku cvilinprve a na hospodál'e p. Jana Tišnovského nože dobyl,
kovich a prostich, 2 ubrusy, 10 servitů, roucho ld'tícL
kterejž mu též vydřín byl, a pan hospodál' popadši kcj
zlati váží 80
na
paní
Rudnením jeho pra) a z domu ven vyslrčil. _
Jan Lounski
rovi nebožka zapůjčila 110 (2) kop. m., armpanty zlati,
zprávu dal: Casu postního roku tohoto byvši při posedění
váží 21 dukátů, řetízek zlati s tl'íma kaménky, válí :28
pl'átelském v domě, u DrabantU l'íkají vobyčejně, nějakej
dukátů, 4 prsteny zlati, jeden s tm'kusem, druhi s smacizozemcc začal vádu s šenkil'kou o placení i·ádu. V tom
ragdem, třetí s rubínky, čtvrti s jaspisem, dva mosazni
přišel nějakej mně neznámej člověk do světnice, posadil prsteny, pás střÍbrni velki, pozlaeeni l'ážÍ 411h Jolli, pás
se za jinej stůl, ten jistej cizozemec nechavši vády s šenstříbrni s noznicemi armpantovim dílem váZí 28 lotu,
kj;řkou promluvil k tomu mně neznámj;mu: cos mi pi'išcl pás sti'íbrni Anně dcch od ncb. báby jcjÍ dm'ovane},
(mluvíc německy), kterej si mi pomolll miho statku utriÍi s nožnicemi váží 44 1., konvicka pozlacená st!-íbrnú vázÍ
ceti. V tom na něj rapír dobyl. Vidouce já to, že by
36 1., koflíček prosti, nevclki, sthbrni váží 71/4 1., 3
dobi'e nebylo, skočil scm z zástolí a vzal jsem jej zpát1Zíce stříbrni polámani váží 5 1., srdíčko st/'íbrni, 1 groš
kenl z ruky jeho ten rapír, s níul selU ven z světnice
nevelkej sthbrni, pozlaceni. Truhlice vykhídaná a v ní
vyšel a na hospodáře domu zavolal, aby pro právo po29 cejšek dětinskich. Truhla velbí zclená na noháeh
sláno bylo,
Po závazku ihned zase do téhoz domu
[a v ní]: jedna karkule aksamítová s šmelcem, fěrtoch
jest se navrátil a tu mnohem více nežli kdy prve jest lál
tupldamaškovi černi, fěrtoch tupltykytovi čcrni, manl1ík
a zlořcčil a na hospodáře, nemajÍce více zádné zbraně
kanavacovi černi, popelicemi napřed podšiti, manllik dapři sobě, nože dobyl. Tu jest hospodál' s pomocí jincjch maškovi s pi'edky janatovimi, šorcpelc darnaškovi, sukně
dosti s velkou těžkostí, vzavši bidílko od kamen, na ktetupldamašková černá podšitá, sukně karmazÍnová cerná
rymž šaty věšívají, jellO z domu vyprovodil. _ Jan z Tišrejsovaná, živůtek damaškovi, zi,'ůtek aksamítovi, zeleni
nova tuto zprávu dal: Ten kterej u vězení sedí, nevím
a fijalovi barvy s zlatima tkanicemi premovani. Truhlice
Francouz-Ii jest čili co, učinil šarvatku v domě paní Anny
vozová a v ní koží kordovanskich černich. Truhlice bílá,
Danldové, paní mátel'c manželky mé, pod uzdal-i u Draprostá s ceHn)rnli věcmi: dvě stolice koží potaz·cné větší
bantiL Tu p, Jan Lounsky vydřevšie tomu vězni dobytej
a menší, truhla hrobová černá prázdná, jedna muškcta,
rapír s ním přcd můj pokoj šel a na mne zavolal pravíc,
dl·ě c1louhi ručnice, 4 holstra pro ručnice, 2 toulce, D
že by ten jistej na jednoho neznámiho tím rapírem sáhl.
knihy, 1 kontrfekt, některá registra od bcrně. Truhla ncTu sem já pro p, rychtáře poslal.
velká a v ní: plášť šamlatovi, černi, letní nebožtíka,
plášť z cejku černého, letní, kolár aksamítovi s rukávy
12. ]613, 30. ledna, RlIllOp. Č. 2205 f 361. Ve
burákovimi, doloman soukcni, fialovi barvy, liškami podjménu boží amen. Já Anna Danklová, souseda Star. liL
šiti· Postel pod nebesy malovaná a na ní 15 kusu pehn
Pr., jsouce I' nedostatku zdraví sl'ého a nemoci tězké
větších a menších, šreybliš nevelki, prá7. dn i, slolček
toto pOi'Ízení - oznamuji: - Jakož jsem v létu P. 1598
Kateřině a 7.uzaně, dcerám mim, dum muj pod n,dah mali s šupadlem, 2 prostěradla, 5 cejšek, ubrus čcrn); na
zemi, 2 polštál'e, jcden vyšfvani a druhi kozcni, 2 truhly
ležící j jini statek po mně zůstali .- zapsala, toho všeho
vozovi, v jedny listy všelijaki, 13 figurek ua stěně ua
ph témž zapsání zanechál'ám - . Stalo se v domě mém
rámeckácll, stariho železa k lisu na vinici a něco k jin);m
u Drabantů rečeném ve stl'edu po Obrácení sv, Pavla, _
poti'ebám. V kOll/oh 1/ad sl'člllici: postel malovaná a na
Kšaft potvrzen byl k zádo,ti Zuzany Tišnovské dne 29.
srpna 1614.
ní hůně zelená, 24 kus II pel'in větších a menšícll, na díle
povlečenich, 2 postele rozbiti, postilka dětská s mIHL
"' 1615, 2. listopadu. Rl/kop. č. 2233 f 302. Jan
Truhlice nevelká a v ní: 18 poduštičck malich dětinskfch
Tišnovski z Tišnova, měštěnín Star. M. Pr., stoje osobně
povlečenich, 3 kotle pracÍ, 7 hrnců měděnich mléčnj;ch,
- v dřadě šestipanském - oznámil, jakož jest od]. Mti
2 kotle k rybám, dvě mědenice mmaznj', cedítko IllQC. za vejběrčího posudného svoleného v kraji Vltavskim
sazni, dvě vohřivadla, hrnec k braní vody, 3 mozdíi'c, 5
zvolen, že v tom di'adu a povinnosti všelijakou pilnost a
měděnic mosaznich, dva kruhy mosazni pod mísy, cínověrnost zachová - . Act. postridie O. O. S. S,
vého nádobí, mís, ta1íl'u, konvic a svícnu odváZíno 274
13. 1616, 20. srpna. Rl/kop. č. 1174 f 483. Polib. Jedcn svícen mosazni o dvou cívkách, jedna \"Íra
psán jest statck po pí. Zuzaně Tišnovski pozůstalej a toto
zlámaná, kotlíček plechov);, koberce turecki stari, hlínč
se jest našlo a vyhledalo; Pl'edně dum (Occla a zouplna
stará, almara ccrllá prázdná, truhla zclezenl okovaná, dvě
zaplaceni pod uzdaři mezi domy p. Jana Suslera z Goldtruhly hrobo\'i koz'í patažcné, VHllÍcka Iněděná, dvě hla\'purku a Kateřiny Rudnerovi ležící a v ně", Auna a Jan,
ničky ručniční, 6 dzbánků kamenn)'eh s víčky eínovimi,
4 bmlky mosazni do lázně, 5 truhlic starieh, 8 ruznu
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J. Na Malém ltaměslí (pod uzdal'i),

sem k němu měla, poroučím, odkazuji a mocně po mé
smrti dávám 50 k. m' do živnosti a to proto, že jest
mně všelijak šetřil, opatroval a jakž ncjvejše mohl, chránil. P. Bůh všemohoucí rač mu toho požehnati, aby jemu
z takového odkazu mého netoliko na sta ale i na tisíce
v živnustce jeho se zlepšiti a vzrusti mohlo, A k tomu
dva prsténky, ktel'íž by mu se líbili, aby sobě vybral,
též mu poroučím, té jsoucí k němu horlivé žádosti a celé
duověrnosti, že Alžběty, manželky své a dcery mé nejmilejší, v ničemž neopustí a k jinému náboženst"í mimo to,
v kterémz jesti z mladosti vychoyána a vynaučena, nijakž
potahoyati a nutkati nebude, nibrž, jakž jest ji za živobytí mého podle hojné připovědi své zanechával a zustavoval, tak také až do smrti její při tom zanechá a zllstavÍ.
Za to jeho ještě jednou, druhi i po třetí pro Boha prosím a jemu se v tom majíc z tohoto bídného oudolí a
plačtil-ého syěta vykročiti, jakožto zeti mému milému pevně
duověřuji, ze se od 'něho tak a nejinak stane a státi má.
Potom dítkám jeho a ynukům mim s touž Alžbětou, dcerou mou milou, zplozeným toto po mé smrti odkazuji:
Vavřincovi, synu téhóž pana Severina a vnuku mému
koflík jeden stříbrni pozlaceni v zpuosob vořechu, prsténky
dva zlatý s zafírem a šmarakem, k tornu dva dupldukáty,
dvanácte nožuv s stříbrnimi čepičkami, groš jeden, dupldukát s božím umučením, s perlou a s ouškem. Item
AnI)ě, dceH a vnučce mý nejmilejší, pro tu lásku, kterouž
k ní mám, poroučím pás větší stříbrni po zlaceni, dvanácte lžic vetších fládroyejch s držádky stříbrnými, koflík
jeden stl'fbrný pozlacený, k tornu prostěradlo yelký se
tl'mi mřížemi a cejšku jednu s mříží, it. dva dupldukáty
a dva tUl'ecki dukáty, Item Katei'ině, druhé dcerce a
a vnučce mý, dávám po smrti mé pás stříbrni s žaloudky
a jabkem jedním, vše s pozlacením, th prsténky zlati,
prostěradlo jedno s jednou mHží a druhi prostěradlo
kmentový ve tři půli, dvanácte lžic též fládrovejch menších též s držátky stříbrnimi a dva dupldukáty. To vše
aby jim táž AIZběta, dcera má milá a matka jich, až do
let dospělich jejich v celosti zouplna dochovala s nápadem s umrlých na zivé pozuostalé a po smrti jich všech
(an by je p, Bůh všemohoucí povolati ráčil) na matku
jejich plným právem a nápadem připadnouti má. Pot(']mně
mimo toto pořádné odkázání všeckno všudy jiné jmění
mé, kteréžkoliv po mé smrti na čemkoliv a kdekoliv pozuostane, jako duom, v, němž bydlím, pod uzdaři, vedle
domu Cepovic a Drabantovic obostranně ležící se všemi
svršky v něm, Henotky, šatky chodícími, pernatými, vinutými a summou se vším všudy poroučím a mocně po mé
smrti dávám častopsané Alžbětě, dceli mé nejmilejší, pro
její ke mně vzdyckny qtné i chvalitebné a poslušné chování - na ten a takový způsob, aby táž Alžběta, dcera
má milá, byla povinna z téhož statku mého - vydati odkazy tyto: Pavlovi Strašnickému z Vojkovic, bratru mému
a ujci svému, 10 k. m. a k tomu az do smrti jeho opatrovati. Tolikéž k záduší Matky Boží nad louži, kdez náš
pohřeb jest, 50 k. m. H. krámeček muoj pH kostele sv.
Linharta na rohu ležící, kdež Jan Koruna, manž~1 muoj,
živnost v remesle zámečnickém i jinak provozoval, porou~Ím k témuž záduší Linharlskému _. Ve čtvrtek po sv.
Rehoři.

16. 1613, 25. ledna. Rl/kop. č. 2233 j~ 159. V" pří
tomnosti p. Kašpara Loseliusa a p. Martina Sola z Solnpachu, poručnílcllv nad paní Alžbětou vdovou též Annou,
Lorencem, Katel'inou a Severinem, sirotky vše po - p.
Severinovi Rudnerovi z Rudnperku, měštěnÍnu a radním
Stal'. M. Pr. stalo se podle inventál'e pošacování někte
rých klfnotův a svršlcltv: l'etízek zlati z 80 dukátll 160 k.
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30 gr" tolar zlatý za 10 dukátu 20 k., iL 11 dukátll 22
kop, tolarllV širokich za 45 k. 36 gr" hodinky bicí na
hrdlo pozlaceni ve 24 k., jiné hodinky bicí vysoki 30 k.,
hodinky v křištálu ukazující 6 k., hodinky mosazný ukazující y dl'evě 4 k., hodinky železni malovani s budíčem
a s čtvrtmi 14 k" hodinky bicí mosazni místy pozlaceni
16 k., hodinky mosazni ukazující s planetami v almárce
12 k., za patery hodinky od paní vdovy prodáni 113 k.
Na koflících: koflík bez víka pozlaceni váží 20 3 / J lotu
po 45 gr. m. pocítaje, koflík též pozlaceni s víkem, na
kterim erb nebožtíka yyryti jest, yází 34 1., lot po 45
gr: m., koflík hladký pozlacený bez víka Y>lží 13 1.,
koflík též pozlaceni ve zpusob sklenice vážil 13//2 1.,

koflícek pozlaceni válí D'/2 1., za II lžic stl'íbrnich,
místy pozlacenich, které váží 32 I. 21 kop 20 gr., 4
prstinky zlati za 30 k, 30 gr" summa 119 k. 35 gr.
D I'a sekritky zlati a dvě pečeti stl'íbrni zanechány jsou
Lorencoyi a Severinovi na památku pana otce jich, Sllmma všeho na penízích, za klínoty - 880 k. 41 gr.
m., za dllm blíž kostela sv. Ondi'ejc IcZící p. Jiříkovi
Culehnerovi prodaný 2400 k. m. - [po dluzích] zllstalo
3121 k. 41 gr. m., pHjde na každi díl po 624 k, 20 gr.
1 d. m, I poněvadž Anna, dcera vdaná paní A1Zběty
RudneroYi, již od matky na díl svuj (mimo vejpravu, též
od nádobí cínového) 500 k. m. na penězích přijala, pročež dostane se jí dodati 124 k. 20 gr. I d.
Co se
pak dílův Lorencovi, Kateřině a Severinovi náldejících
dotiče, ty paní Alžběta, matka jich, má za sebou míti aZ
do zrostu a let dospělich. Kteréžto díly na domě svém,
v němž bydlí, pod uzdal'i ležícím - pojištuje.

61sl0 10.
(U cep lJ.)

'i' 1406.
Rl/kop. č. 2099 f. 3. Lidmila relicta
Henslini Maroldi debet IIII s. gr. J acobo braseatori ad
tres fratres pro cerevisia ap ut CUln cmpta. Fer. IlU post
Reminiscere.
'i' 1407.
Rl/kop. Č, 2099 f 20, Nicolaus dictus
Iunchfrawenhawer cecus fassus est se 'percepissc II' h s,
gr. debiti, prout ductus fuit ad domum Maroldonisse,
qllam tenuit in possessione usque huc.
1. 1424, 7, října. Rl/kop, Č, 2099 f 145. In causa
controversic J ankonis, successoris Rezconis, ex una et
Margaretam, conthoralem eiusdem ex altera, nec non gcnitricem eiusdem Margarcle (?) parte vertente ex tercia
per sentenciam - pronuncciatum est taliter, quod dicla
Margaretha cohabitet dicto J anconi, marito suo, eidem
obedienciam et reverenciam debitam exibendo, mandantes
dicto Janconi, et eandem tractet veris atque corigat modo
congruenti, prout decet in statu matrimoniaIi. Si autem
iIIa in aliqua parcium parte scriptarum mandatum executum
non fuerit et cum sufficienti testimonio deductum deinde
corigcndum per dominos modo, quo inobedientes
corrigi sunt consveti. Insuper et ipsi genitrici mandantes,
ut ·filiam suam Margaretham in evasione a marito non foyeat. AcL sabbato post Francisci.
2. 1445, 10. července, Rl/kop, č. 2099 f 809. Jakoz
jest pl'e a nesnáz byla mezi Ješatlí, poručníkem Kateřiny
Rezkové, z jedné a Janem, náměstkem Petrovim Rezkoyým, někdy manželem Margarety, dcery svrchupsané Rezkové, z strany druhé o diel dědicný Jaroška, syna svrchu-
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J, Na Ma1é",

IIdměsti

(pod uzdal-i),

I. Na' j),Ialélll
psaného Pctra, klerýžlo Jarošek lela '1'á rozomná maje
nadepsané Katcl'ině, babce své, jest odkázal. A dále nadepsaná Katcl'ina svým Hartem také dále J cšatovi jest
odkázala, o něl. jest mezi stranami nesnáz byla, I opatrní
Jíra z Liskové domu, ,Mikuhlš Košťal, Mikeš kOlišník a
Ondrácek od ceneného křízc, ubrmané mocní od stran
s volí pansktí s plmí mocí vydaní mezi týmaž stranoma
osobně v plné radě stojícíma takovéto jsú vypověděnie
učinili, aby sl'rchupsan); Jan již jmenol'anému Jcšatovi za
ten všecheren dic! Jaroškóv I'yda[ X k, gr, _
Také Ješata - všechno právo to, ldcré2 by mohl k dvoru pustému,
jdto v Plzenštč v Bozkově mají, nebo k jinému zboží
vedle týchž kšafluov rnieti, vzdal jest nadepsanému Janovi,
Act. sabbato ante ,Margaretlle,

8, 1453, ]6, bi'ezna, Rl/kop, Č, 2119 f 4 1, Ve jméno
bozie amen, Já Jan, llJěšlěn(n St, M, Pl', od cepuov, vyznávám --, že ackoli z dopuštěnie božicho nemocen jsem
a neduzil' na těle - najprvé činím a ustanol'lIji opatrné
lidi pana Prokopa krajčiel'e ad Bruucvíka a Mikše kožišníka - pravé a mocné porucníky domu mého u cepuol',
v němž bydlím - , Potom pak - poníciem a rozkazuji,
aby cluom muoj dotčený u cepuov prodadtíc i laké cinži
od podruhuov m);ch nizepsaných vybeníc, vydali z loho
Prokopovi z' Radimě, sestl'enci mému, jemuz otkazuji V k,
gr, a Konstance, kuchařce mé otkazuji a otci aby vydáno
bylo III k, gr. - a k tOmu peřina zpodnie, prostěracl[o
jedno, podušku jednu a ctyry šlojiel'e, kteréz, táž Konstanka již u sebe má, tak aby castopsaná Konstanka
v domu mém po mé smrti bydlila a odtud nikoli hýbána
nebyla, dokavadz by cluom ten prodán uebyl _, Což by
pak kolil'ěk - z slatku mého zuostalo, o tom vuole má
jest i tak - rozkazuji, aby to všecko s raclu a vědomím
mislra Jana z Rokycan chudim kněžím, pannám, vdovám
neboli l'emeslníkóm ve jméno božié - rozdali _, Datum
fer, VI. post Gregorii anno LIHU,

lIdlllěsti

(pod uzdal'i),

1. Na Malém
Hus parte cx altera, it lancum agn 1ll vil1a Przielepy
dieta in quo preclicta officina una ClllU [ontibus est situata,
it, omne ius, quod in celeris ofticinis et notanter in officin a rymeriorum habuerat, erga Dorotheam, uxorem Leonardi saponiste, pro CLXUII s, gr.

7, 1473,24, července, Rl/kop, č, 2119./: R, 1', Ve jméno
bozie amen, Já Václav Zelený - od cepuol' vyznál'ám tiemto
lislem ze jakož smltívami svatebními mezi mmí a
manželku nní smluven);mi vymienil sem sobě CCC k. gr"
ze všeho statkn mého, abych je mohl _ odkázati komuž
by mi sě zdálo, tak vuole má - jest, _ aby _ manželka má Katei'ině clcel'i mé CC k vydala _ a ostatních
C kop Janovi, sIíkeníkovi u sv, Haštala, bratrn mému,
s Petrem a ;:'imonem, tětěnými brathmi mými z Janovic,
i s lvIatlnší, sestní jich, s Kačkú, také sestní lllU pod
Mělníkem a s Barboní ludiež, bratranu Ultí, Ac, sabato in
vig, b, J acobi ap,

čenence, Rl/kop, Č,

2141 f
,Skrze
statecného rytieře pana Lukšie ocl cerl'enébo jelena, vzácné
opatrnosti pány Jana Zajiei:ka, Jakuba Charamzu a Jana
od červeného kl'ide, pl,átely a smltívce od stran dolepsallich pl'iprošené a vydané stala se jest smlth'a pl'átelská o manzelstvie svaté mezi opatrným Václavem, Zelený řečen);m, Star, J\I. Pl', mčštěnínem z jedné a paní Katáhní, vcloní po nebožci J\Ialějovi kramál:i z Železné
ulice zuostalú z strany druhé taková, že paní Katel'ina
dává po sobě jménem věna jil pověděnému Václavovi,
muzi sl'émn, vcšken statek sl'uoj movitý i nemovitý, kterýž nyní má neb buclúcně mieti bude, nic nevymieIlující
ani sobě pozuostavující, ke jmění, držení a dědickému
vládení v témž právě, v kterémž ona sama držala a vládla,
Proti tomu Václav nahol'c psaný odvěnil jest a zapsal a
mocí této smllívy zapisuje též vešken statek svuoj, kterýz
má nebo mieti bude - Katehně, manželce své milé ke
4, 1454, 18, éenona, Rl/kop, é, 90 J. 228', Nicolaus
jmění, clržení, prodání, směnění, zastavení a s tím se
frenifex et Dorothea e, d, ad trituras erga tutores olim
všiem ucinění, jak s svým vlastniem a děclickým, jaH by
Johannis Rezek pro LV s, - Act, fer. III. post Viti,
sě
jí líbilo - , Z kteréhožto statku všeho tak zapsaného
5, 1460, 2]. října, Rl/kop, Č, 2141 J. 313, Leoprve psaný Václav pozuostavuje sobě tři sta kop gr" aby
uat'dus saponista et Dorothea, ipsins cO llt horalis, SUscejie mohl dáti neb odkázati za zdravie neb na smrtecllné
perunt in propria et in tuicionem suam IVenceslaum
posteli komuž by koli jeho I'uole byla bez všeliké pi:eet Gregorium, orphanos olim Nicolai frenificis, _ cum
kážky své manželky, Toto znamenitě pl'imínivše, jestli že
XL s, gr, porcionis iJlsorum ltercditarie ipsis per dictum
by p, Buoh manželuom předpověděnfm ráčil popl'ieti
Nicolaum, patrem eOl'um, testamentaliter delegatis et cum
spolu děti sploditi a Kateřina Václava živností pl'ebyla,
XX s" quas Dorothea, prefala nOI'erca eorum, ipsis non
tehdy ona s dítětem neb s dětmi spolu splozenfmi má
cle iure, sed ex gracia supraaddidit, tali modo, quod cona bude měti v statku muže svého prav); a celý diel mieti,
iuges prelibati debent orphanos circa se sen'are el fovere
Pakli by zasě 1', Buoh Kateřiny prve smrti neuchoval
honorifice et decenter bonos mores eosdem instruenclo
než Václava, tehcly statek její vešken na něho má plným
usquc ad annos ipsorum discretos del'ictu et amictu conprávem pl'ipadnuti, Act. fer. III. post J acobi a, LXXIII,
gruis ipsis providelldo siue diminucione summe pretacte,
9, 1475, - Rl!kop, Č, 2105 f 362, Domina Katheprescribentes ipsis dictas LX s, in domo sua ad trituras
rina, uxor famosi Johannis clicti Hrosek de Prossowic _
sita inter domos Nidrde et Matic sellatoris hincinde, nec
resignavit domum suam ad tritulas ex opposito chori s,
Ilon in instita frcllificum sita illter institas Simonis de
Leonardi ac omnia bona - in hUltis, alumnis v Przieleca[ciburna ex nna et FrancOllis calcariatoris parte ex
pich aut alias Johanni, mar'ito suo, _
De quibus
altera, - Acl. fer, HI. Undecim milia virg,
bonis reliquit pro se C s, gr, et institam mercimonialem
'6, ]466, J J,
Rl/kop, 2105f 241, Wenc, Zesitam sub pretorio, ita ut ca, scilieet C s, gr, et institam
leny et Marta c, d, erga Doroteam, conthoralem Leonardi
posset dare aut legare, cui velit sine predicti viri sui
saponiste pro CXXX s, - Act. fei, IIH, post Viti, Islo
contracliccione, Cui viceversa memoratus Johannes Hrozek,
tamen adiuncto, quod predicta Dorothea pro mansione
maritus eius, et pueris, quos simu I genncrint, ad equalem
sua debet habere habitaculum superius, quod situm est
porcioncm tempore opportuno dividenda resignavit simiSupra cameram hospilis eiusdcm clomus, et usque mortem
liter omnia bona sua habita aut habenda, Cum hoc adiuncto,
suam, Item cameram inferiorem circa gradnm cum fen-eo
si Johannem Hrozkonem sine pueris contigat prius mori,
hostio tenere debet usque ad pecunie dumtaxat totalis
quam Katherinam, Uxorem eius, ltmc medietas bonorum
persoluciúnem, - "Venc, Zeleny et Marta emit officinam
oml'CUlU in ipsam Katherinam et altera in Cristoforum,
alumnis, que vulgo hut dicitur, fontibus caldaribus, que
Barbarmll et Martham, liberos Johannis Hrozkonis ex
sita' est inter officinam r)'meriorum ex una et Johannis
priore nxore genitis, devolvi debent. Mortua deinde Katheriua porcionis sue medietas in i psam devoluta exccptis
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jest ušel a tak on Mastn)' k svému phjíli nemuze. Protož
že on rukojmě tínl jemu za onoho

Ježíka

Jlovinen jest,
totiž že mu za rozlicné věci pozuostal 1 G k., méně ancbo

více, coz by ukázati chtěl. Proti tomu na místě Pavla od
cepuov mluvcno, že on času pl'edešlého o touž věc právcm před rychtáře jest byl pl'istoupil pravě, ze ten dluh
za víno b)'ti by měl a polom, poněvadž se vína dot)'kalo,
že sou před pana pergmistra podáni byli a majíce čas
k pokazování ulozen)' Jan lvJastn)', puovod, ze jest nestál.
Nyní pak splitší to v hromadu naň opět nastupuje, jdto
s tejmz Jižíkem potom jest b)'vat i hasívali spolu pravě,
že jemu nicími: povinen není. Zádaje, aby ta pl'c, kdd
jesti prve zašla, tu také skoncována byla. - Tu - páni
- vypovídají: Poněvadž z rozkázání J alla Mastného toho
se jest najiti nemohlo, aby Ježík z Turnova, za kteréhoz
Pavel od cepuov rukojmí ku právu byl, měl jcmu Janovi
Mastnému takovouž summu, z kteréz viní, jakožto 16 k.,
za sebou zadržeti, protož Janovi Mastnému Pavcl od cepuov tou žalobou povinen není.
Act. fer. III. post
Reminisccre.

J. Na Malém 1I<Í1I/ěslí (pocl uzdal'i).
manželka vzdala všechen díl svuoj - manželu sl'ému. Act. fer. V. post Concept. M. V.
v
19. 1546, 17. července. Rl/llOp. Č. 2117 f 94. Simon
Podmanick)' a Katel'ina koupili duom u cepuov ldící
mezi domy Chmelov)'m a Ambrože vačkál'e od Jakuba
mlynáře a Kateřiny m. j. za CXV k.
Act. sabbato post
Margaretham.

c.

m 1552.
Rl/kop. č. 100 f 321. Jakož jistá
suma, jmenovitě VIII k. c., navprávě města 13rna jest po.
ložena na díl Katel-iny, někdy Sebestiana Bastle manželky,
a Anny, dcery jeho, i stoje osobně v radě Jakub mlynál'
summu tu, kteráž na díl sirotka náleží, Hll k. č. ujistil
a rukojmě za ní postal'il Martina kniehal'c a Matěje
sedláře.

18. 1544, ll. prosince. RI/lwp. č. 211'Z f. 52. Katehna, někdy Sebestiana Bastle, nyní Jakuba Bílka mlynáře

20. 1574, 12. srpna. Rl/kop. č. 2118 f 315. Šimon
Podmanick)', maje z země pro potřeby sl'é do cizí kra·
jiny se odebrati, duom svuoj u cepii l'ečen)', dvě zahrady,
jednn za Horskou brauo'l po levé straně, druhou mezi
domy Jana Brzobohatého a Jana Lebcdy leZící, k tomu
jin)' všelik)' statek - dal jest Janovi a Albrechtovi, synuom sv);m, však tepna po smrti své. - A oni ~ budou
poviuni vydati Václavovi Dobl'enskému, vnuku Simono·

učinil, maje s ními konec, na tyto se zase bez próvodu
navrátil, ze je to proti právu učinil. I pro tu příčinu páni
jeho v svú kázeň berú. Stalo se fer. III. Concep.
Marie.
'i' 1522, 9. května. Rl/kop. č. 1129 f. 292. V té
při mezi Mikulášem sedlářského l'emesla tovaryšem z jedné
a Vavl'incem Kakasem, téhož l'emesla mistrem, z strany
druhé, kdež jest proti němu takovú Mikuláš vedl žalobu
pravě, že by ho těmi slovy utekl, žc jest z Trnavy bil'icem vyveden, a on, aby takovlí s sebe svedl pověst, hned
se chyslal do Trnavy po svědomí. A v tom že jest měl
XV k. gr. c. i vzal subě z nich V k. gr. e. a X gr. č.
dal schovati Vávrovi Kakasovi a ph tom že jest byl ně
jak)' dobl')' člověk, kteréhož Mikuláš nczná, a Bartoš,
téhož řemesla tovaryš. A když se již na cestu strojil,
tehda tcn Bartoš pověděl: Mili Mikuláši, já zde dělati
nebudu, vandroval bych s tebou i ncm,ím peněz. A já
jemu řekl, ze chci za tě ztravu platiti, jediné aby to Kakaso vi proti mysli no bylo a mně toho aby nepřičítal, ze
sem tě uloudil. I tak k tomu pl'išlo, že se mUtí vandroval
do MeziřieČí a tu když sme byli u toho mistra a dobrú
vůli měli, tehdá ten mistr) my spolu s lIe vandrovali do
Brna. Pak tcn Bartoš k SalolUtínovi mluvil, že bych já
lotr byl, ze lIlU Vávra Kakas I k. gr. č. dal, aby lllnc zamordoval, a že by jcmu toh? polovici dáti měl, což mu dal
schovati, a to že jemu Salomún pověděl II tu je rozdělil,
že on brállú jillú šel, já jimí vandroval. Proti tomu Kakas odpíi'aje pravil, ~e jest jemu nic schovati nedal, nebo
nepraví, aby co on Salollllín viděl, neZ což jest od Bartoše slyšel, to pravil; ale že mu lotry dává, tomu nic
neNkal. Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž
Mikuláš póvod nicím jest na tento čas nepokázal, aby on
Vavl-incc K. od něho jaké penízo přijal aneb" nan naved,
aby ho Bartošem zabíti měl, než toliko jednůho svědka
ukázal na věc slyšenú, kterú by tcn Bartoš jměl mluviti,
i z těch příčin on Kakas na tento cas jemu tou žalobou
povinen není. Act. fer. VI. post Floriani.
'* 1523, 24. bl'ezlIo. RI/ko}. č. 1129 f 59. (Cechmis Iři a mistři i tovaryši nožířští I'inili \ avl-incc Kakasa
sedláře z nál'ku cti.) V té pl'i mczi cech mistry a mistry
i tOl'aryši cechu nožíi'ského z jedné a Vavřinccm Kaka.
sem sedlál'em z strany druhé, kdcž oni cechmistl'i jll1é-

nem sv)'m a všeho cechu žalovali nal\, ze jest nepořád
n)'mi slovy na jich čest a dobní pověst sáhl, ještě se
jest jim toho od nižádného nepl-ihodilo a I' takovém
nál'k'l ze se jim nezdá b)'ti, než že prosí, aby v tom
opatřeni byli na své poctivosti, nebo sou tak dotčeni, že
více b)'ti nemuze. Proti tomu Vávra Kakas skrze pr·itele
svého dal mluviti, ze by s ními nechtěly žádný soud jíti ani
co proti ním bráli, ae by mohl, než ze jest jich hledal
přátelsk)'m během a což se jemu kol i pl'ihodilo, že se
pl-ihodilo z vopilsl ví a co je mluvil, že toho nic nepamatuje a že jich nemá než za ctné a dobré lidi a neví
na ně nic zlého, než tak je má za dobré, jako pan purg·
mistr i páni a jiní všickni dobN lidé mají, a ze je od
nich byl bit a několik pohlavkuov strpěl, a že toho sobě nic
na pomoc nebéř-e a že těmi slovy sám i po pl'átelích
k nim mluvil a proto I' tom se ohledati neda!J, zádaje
též v tom za opatření. Proti tomu oni cechmistl-i mluvili,
že sme řeči slyšeli od přátel jeho, ale od něho nic než
tepruova zde a ze je se ta věc dála od něho zjcvně,
ježto i to mezi cizí národy se mllže roznésti a my kdybychom to tak pominuli, nám by tu poctivosti nebylo.
Tu - páni - takto o tOtll nalétají: Poněvadž on Vavl'inec K. stoje před právem a slyše na se žalobu dal
jest mluviti, že mluvil-li je tak neb nemluvil, žc toho nic
nepamatuje, že jest byl opilaj a co/' jest koli mluvil, ze
jest z yožralství mluvil a že jest mu toho líto a ze jest
II nich, u nožířuov,
z té lítosti toho hledal, aby mu to
prominuli a dobr)' pokoj a lásku k němu zachovali, pravě
tudíž, že neví na ně nic zlého a že je má za dobré lidi,
tak jako je pan purgmistr a páni i jiní dobl'í lidé mají,
a oni nožíři, by tak nebylo, tornu sou neodepl'eli, i z těch
príčin, pončvadž jest on Vavl'inec K. z lÍmyslu a svévolně
jich nenaříkal a pravil i praví, že o nich neví, co zlého
mluviti, že je m,í za dobré lidi, že oni nožíI-i "mají to od
něho přijíti a ten a takov)' nárok nemá jim všem ani
zádnému z nich ke škodě ani k újmě jich cti a dobré
pověsti b);ti nyní i na časy budúcí. Než poněvadž on Vavřincc
K. netoliko peníze, ale i rozom byl propil a v tom 1'0žralství takové věci sc jest dopustil proti svolení obecnímu a poctivosti městské, i z té pl'íčiny p. purgmistr a
páni jej v sní kázen berlÍ. Act. fer. llI. in vig. Annuncc.
l\Iarie.
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yému, 100 k. gr. č. a Katei'ině, sestře téhož Václava,
tolikéž 100 k. - Act. fer. V. post Laurencii.
21. 1582, 17. zál'Í. Rl/kop. č. 2205 f. 52y Vo
jméno Otce - jednoho pána Boha - , amen. Já Simon
l'odmanick)' rněštěnín St. M. P., rozvažujíc sám u sebe,
ze zivot náš lidsk)' nic jiného ncní než ustavičn)' běh
k smrti - , takto o svém stateeku řídím a kšartuji. Poněvadž jest pán Buoh deil též v tento morní čas rodinu
mou navštíviti, totiž že jcst k sv)' milosti svat)' Albrechta
a Mikuláše, syny mé, item vnučku a pravnuka i jin)'ch
pl'átel mejch několik prostředkcm smrti z tohoto světa
pojíti ráčil, protož statček svuoj všecken movitej i nemovitcj, na čemž by ten kolivěk záležcl - , buďto na
dluzích, na šuldpryfích, na zápisích, na svršcích, klenotfch,
nic ovšem ncvyměnujíc, s dobr)'m rozmyslem sv)'m dávám
a odkazuji Janovi Podmanickému, synu mému pozuostalému a Václavovi, Dobřensk)'mu, vnuku svému, pro jeho
vždycky ke mně chování a poslušnost, též také tomu
plodu, jejž Lidmila, manželka má, na ten čas pod svým
srdcem nosí, dá-li mu pán Buoh na svět vyjíti a živu
b)'ti, buď on ayn nebo dcera, aby bylo na místě Mikuláše, mrtvého syna mého, rovn)'m společníkem a nápadníkcm ye všem statku mém s Janem, synem mým, a
Václavem, vnukem m)'m, n tak aby ten všelijak)' statek
muoj po mé smrti rovnejm dílem na ně s nápadem
z umrlého na živého plným právem připadl bez překážky
všelikého elověka. A oni Jan a Václav svrchupsaní i na
místč téhož plodu," jejž manželka má pod svejm srdcem
nese, budou sc povinni dále takto zachovati a z statku
mého těmto osobám níže poznamenan)'m vydati: Nejprve
zápis ten, kterýž sem knihami městsk)'mi na rathouzc St.
J\L 1'. léta nc LXXIV ph času sv. Vavřince učinil, ten
změnujíc napravuji a takto míti chci: Poněvadž jest mi
pán Buoh tuto manželku Lidmilu po témž zápisu již uči
něném dáti ráčil a jí sem proti věnu jejímu podle práva
těchto měst Pražsk)'ch puol druhýho sta kop mÍŠo obvěnil
a nad to z lásky své jí Lidmile padesáte kop. míš. při
dal, čehož vobojího i s věnem jí Lidmily, manželky mý,
učiní puol třetího sta kop míš., takto o tom svou vuoli
celou a dokonalou oznamuji: když by mne kolivěk pán
Buoh z tohoto světa pojíti ráčil, bude moci Lidmila,
manželka má, y tom statku mém tak dlouho ostati, dokud" by jí skrze Jana a Václava, vnuka mého svrchu
psaného, věno i s vejpravou její, s kterouž jest se ke mně
dostala, vydáno nebylo. Item též budou povinni vydati
z statku mého pana Jana Bílského jinak Kumpiasa, přítele
mého, synuomv Václa\'ovi aJanovi po pěti kopách gr. ees.
Item Václava Srámka, přítele mého a obyvatele v městě
Králové Dvoře, dcerám tl'em poroučím vydati po pěti
kopách gr. čes., však když by k létuom svým rozumn)'m
pfišly. ltem Reginy, dcery někdy Jana, bratra mého, dceři,
Evě též aby bylo dáno pět kop gr. čes., když by k svejm
létuom přišla. Janovi pak synu někdy Jana, bratra mého,
tomu se nemá nic dávati, neb což sem mu umínil z lásky
po smrti m)' dáti to sem jemu již za svýho zdravýho
života vykonal. K~teřině pak, někdy vnučce své a sestře
Václava Dobřensk)'ho, kteráž byla ode mne za manželku
dána Adamovi Cernerovi, pekaři na Oujezdě, to což sem
jí za sv)'hQ zdravýho života z lásky dal, na tom Adam
Cerner aby přestal a na více statku mého se po ní potahovati moci míti nemá. Z lásky kře"fanské též poroučím
vydati k záduší sv. Mikuláše zde v St. M. P. na světlo
ke cti k chvále pánu Bohu a na vopravu chrá,uu Božího
pět kop gr. čes. a k záduší sv. Linharta pět kop míšo
A což tak tuto kolivěk komu odkazuji z lásky a z své
dobré svobodné vuole, jestliže by kdo kolivěk z nich na
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tom přestati nechtěl, tak míti chci a o tom poroučím,
aby mu nic dáváno nebylo. A jich milostí pana purgkmistra a pánuov svejch poníženě žádám a prosím, aby
ráeili had touto mou poslední vuolí ruku ochrannú držeti.
Avšak s touto znamenitou vejminkou zavírám tento svuoj
Haft, že sobě moci pozustavuji jej buď n~ díle neb
všecken zrušiti, změniti, zl<aziti, v nic obrátitI, jinej uči·
niti - . Stalo se ten pondělí po památce svaté Lidmily
létha tisicého pětistého osmdesátého druhého. K ž~dosti
Václava Dobl'enskýho a poručníkuov sirotka po Simonovi Podmanickém pozuostalého leth nemajícího, poněvadž
• strany odporu od Lidmily Podmanick)' jemu učiněného
smlouva se stala - , stvrzen v outer)' před památkou
sv. Filipa a Takuba ap. B. 1. p. 1585.
22. 1585, 4. dubna. Rl/kop. č. 2230 f. 94. lakož
jest rozepře v radě mezi Lidmilou, pozuostalou po" Simonovi Podmanickém vdovou, v odpor kš aftu téhoz Simona
od ní Lidmily za pl'íčinou neopatření jejího učiuěn)'
z jedné a Janem Podmanick)'m, Václavem Dobl'ensk)'m,
nebožtíka Simona syn cm, též vnukem, a Kašparem Ko" řensk)'m, Josefem Cejdlarem, poručníky-' Judyt, sirotka let
nemajícího, dotčené Lidmily dcery s Simonem zplozené,
jsou porovnáni tak, ze Lidmila,
z strany druhé, i vdova od toho odporu svého - jest upus~ila a oni Jan
Podmanick)' atd. jí Lidmile z statku Simonova nad
250 k. m. jménem věna připověděn)'ch i knihami pojištěn)'ch 400 k. m. přidati se uvolili.
Act. die Ambrosii.
23. 1ó85, 9. dubna. RI/lwp. č. il1:] f. 30. V liter)'
po neděli Judica stal se popis věcí po Simonovi Podmanick)'m pozuostal)'clt; - toto se našlo: Duom zaplacený
zcela. Předně Lidmila, manželka po něm pozuostalá, Judyt,
dcera sirotek, Jan, syn s prvnější manželkou, v letech clospěl)'ch. Nahoí'c v IWlIloh vedle lIlC/zlta/ts/t: na bidle kozich
vlčí sulcnem černým pošit)', druhej kožich li~čích noHn suknem vlčatým pošitý, jedna sukně soulcenná muzská aksamitem
premovaná, dva kožichy, jeden bobrový, druhý liščí ccm)',
suknem pošit)', it. sukně ženská harasová první manželky
jeho, polská sukně eerná, pláštíeek starej krátkej, kožíšek
vlčího sukna berany podšit)', gallioty kožen)', hauzkap
mochejrov)' čem)', damaškov)' kabátek popásní eerven);,
dvě pouzdra lučišť, dvě sedla stará s rystrunky, jedna se·
kera kládní, druhá menší, tři tesáky, dva šlakhferty, dva
burdíře rapír, jeden cekan, par střevic polskejch s vostruham'i, dva visáky, hanskap šamlatov)', na vokénci nuž
velk)' s noznicí, při něm zámeek, dva soudky nakráj en)'ho
chleba k pohodlí a potřebě budoucí. V koutě za dvéřmi
zbroj e přední a zadní kus, cepy vokovan)', ruenice s pouzdrem, kotel prací s dreyfusem, sáně železn)'.a zelez a
kuslÍv nemálo. Truhlice vod vozu a v ní šátky syna jeho
nebožtíka, suknička s vejložky s spratky eern)'mi podšitá,
kabátek barchanov)', gallioty dvoje barchanov)' a soukenn)'.
V truhle velk)' zelen)' plechem pobit);: suknička aksamítová suknem podšitá, suknička ha rasová popelatá, klobouk
aksamítov)', v krabici pět popelic, bobrovej obojek, pár
rukávllv brněn)'ch, dlouhá ručnice s toulcem kostí vykládaná, čcpice aksamitová, registra pamětní, husárek spratkovej, v jednom uzlu H'i patuchy, jeden pacounek, 1 ubrus,
4 rueníky, šatuov vinutých jeden ubrus polskej s mHzemi,
cejch tenších 7, tlušcích cejch 5, cejška malá, tenk)' prostěraclla tJ-i a d'i tluščí, kol'ení ve čtyřech hrnkách pepře,
zázvoru, šafránu, muškátov)'eh kulek a hl'ebíeku. V pouzdře koflík stříbrn)' pozlacen)' s phkr)'vadlem ve zpuosob
hrušky (oznámeno, že jest v zástavě od Wolfa Zimy konváře ve 30 k. m.), y pouzdře dva koflíky jeden do druhého vcházející stNbrní pozlacení, v třetím pouzdře koflíeek
stHbrn)' pozlacen)' s přikr)'vadlem, v čtvrtém pouzdře ka-
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líšek pozlacený stl'íbrný, v pátém pouzdře koflík pozlacený stl'íbrný velký, item dva koflíky s tl'íbrný , jeden
z těch s přikrývadlem. V pHtruhli turecký pás merkovanej,
širokej, hedbávný s barvami, pouzdro a v něm šest noHv,
it. zvláštně 9 1/ 2 párů nožův, páte!' korálovej v zástavě,
cepice aksamítová, váček velkcj s zámkem a v něm truhlička, v kteréž jcst nalezeno grošuov českých starých za
puol šestý kopy, 1 groš čistcovej, v pl-ihrádce v týž truhlici grošuov českých za XVIII gr. č., tri dudky a jeden
groš český, dva grošíky s oušky a koliks rohatcjch peněz,
kus stl'íbra obrázek. V škatulcc v témž vácku tH uherský
zlatý a na groších po dvou českých a jiné minci rozličné
za 4 k. m. a 18 gr. b. V škatulce zlutý dupldukát uherský zlatý, jeden prstýnek se dvěma kamínky, šede,átuík
jeden, grošuov česk)~ch za kopu a XVlllI gr. V škatulce
zelený dupldukát, I dukát, 1 koruna, prst)~nck s hlavickou
panenskou, 3 šedesátníky, 4 dudky a koliks krejcaruov,
retěz zlatý armpantovým dílem. V měšci červeným aksamítovým 27 uherských zlalých, 1 dupldukát s lodickou,
1 koruna, rejnskej zlatej, dudkuov po šesti krejcal'ích 49,
grošuov míšo s krcjcary starými za 6 kop a 15 gr. m.
podle cedulky. V pytlíku režném na lolal-ích sUlllmy 300
tolaruov, v druhém pytlíku na groších českých a šedesátnících 121 kop 30 gr. m. V měšci kozeném zlatejch uh.
40 a salcpurský 4 zlatý. Item v kornoutcích na rOllicné
minci 12 k. a J 8 b., v měšci koženým na groších ceských
30 k. m. V témž mgci tl'ihranatém na groších 13 k.
15b. n. v krabici vokrouhlý jablko stříbrný a při něm
4 zlalý uh., pátý salcpurský, druhé jablko stříbrný velký,
pátel' korálový s stl'íbrnými zrny a pH něm groš stříbrnej
s obrazem cís. Fei'dinanda a lla druhé straně lev, pátel'
menší korálový s zrnky stříhrnými, ph něm groš čist
covej, na něm obraz Adama a Evy, na druhé straně crucifix. Na tkanici rozličných tro~luov s oušky a prstenov
20 Imsův a mezi nimi kost akštejnová, pátel' sklenej,
pl'i něm osm grošuov s oušky, na šnůrce 13 gr. s oušky
větších a menších. V krabičce bílý kusů stl'íbrných pozlacených od pásu 31 a kamínky cervený v rllzickách.
dva zlatý prsteny a krouzek stl-íbrný. V krabic ce obzvláštní
stříbra vypálcného z čepce nemnoho. V registl'ích v bílý
kuoži svázaných lito dluhové se nacházejí poznamenaní:
Na domě l\:Ielichara Leba [ald.]. Zboží do Polska po smrti
jeho nebo Simona s dovolením p. purgkmistra a pánuov
do města PozĎani toto odesláno: dva sudy l'ezákuov a
kloboukův za 259 zl. a obzvláštně v soudečku za 30 zl.
Podle lěch dvou sudův jeden sud samejch řezákllv do
téhož města odeslán, učiní za to všecko sUllllllatim 492
zl. 20 1/ 2 kl'. Mikuláš Kozka v Polště z města Bielska
s tovaryšem svým dluzen pozuostává 80 zl. Y druhé truhlici šaty chodící Lidmily vdovy, v třetí truhlici cejch
tenších i tluščích 16, prostěradla 2 tenký a cejška tenká,
dva patuchy, košile, kOfllzicka, ubrus tcnký. V trulJlici
u luože tl'i kuože kozlový šme!covaný, 6 nešmelcovaných.
Luože jedno velký prostý, na něm 2 spodní pdiny a
svrchní, dva polštál'e, jeden z nich perný, druhej koženej,
dvě prostěradla, druhé luože prázdné nízké. V léž komoře
jedna zbroj kalená s hemelínem, cínovýho nádobí jedna
konev velká ve I:! zejdIíkuov, druhá málo mcnší, dvě
šestižejdlíkový, jedna pinetní, 4 poloupinetní, dvě žejdlíkový, dvě pulky, jedna čtvrtka, mís větších menších 16,
dvě umývadla, tři flašky, dva talíl'e, jedno pouzdro talířův, slánka s přikrývádkem, nlÍska, šálec, dva hrnce nlě~
děný do kamen, 4 kotlíky k rybám vaření, dva mozdíl'ky
• paličkami, 7 baněk mosazných do lázně, tl-i svícny mosazný, z těch jeden 1'0 tl'ech cívkách, měděnice mosazná,
lžic Císteových 8, 2 rendlíky železný, hrnec mědený
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k braní vody, tl'i pouzdra lžic dl'evěných, dva kobercc,
jeden koberec s květy, velkej tureckej. V pouzdřc sklenička z světlého skla. Na. ma.zllarlze vedle fé kOIllOI')':
4 sudy naknljcn)~110 chleba v zpuosob pod polívku, stul
velkej, slolček s truhlickou, stolicc plelená, stolicc při
stole, dvě almary, l'ebřík, scdlo turccký z čižmy i s 1'0struhami. V svetllici vdk)í luože, na něm šatuov perných
peřina svrchní a druhá spodní, 2 polštáře, poduška, prostěradlo, vše s povlečením, dva stoly, židle jedna a sto-

lice tHnohá, svícen mosazný visutý, hrnec y kamnách lně
dený. Nallol'e Pl'cd světlličkolt stůl, dvě štoudve, 3 rožny,
2 pekáče, dva rošty. V kOllloFc vedle 10110 mazlJaltz7m
dvě luože, jedno prázdný, na druhém dvě pel'iny, dvě
podušky, jeden polštá!' velký, dva menší, jcdno proslě
radio, vše s povlečením. V svěllličce stůl, stolček, biblí,
hrnec v kamnách, ručnice s pouzdrem, almara k umý-

vadlu, almara k nádobí cínovému, kolovrátek. lVal/Ot'e
kOIllOt'e, kde syn léhá, luože, na něm dvě pe!'iny, 2
polštáře, jedcn kožcný, prostěradlo, stolice. V světlličce
vedle liž kOll/ory: jeden stůl velkej, na něm koberec
chlupatej s banami. V dl'evllici nahol'e puol drnhé hranice dl'íví. V dole v d{evllici 2 hranice dříví dubového,
jedna postel, putny dvě. V sílli v dole v kOl/lot'e dřeve
nýho nádobí nemálo, díze, vana jedna, 2 putny. V lIIaršlal; 2 hranice dříví, kolečko, nosidla, sudův prázdných
v síni starých kupeckých hromada. V velll)ílll sll lepě
v dole v sílli jedny váhy, 3 sudy, truhla za dveřmi a
v ní toto se našlo: dva zámky, jcden krylej, clruhej nekrytej, 2 pláště ženský, jeden harasol'ý, druhej soukennej,
futro černý spratkový, mejdla v pytli nemálo, houně,. tři
svíce na holích. V soudku kloboukův prostých 46, šle,
čep mosazný. V koutě za dvel'mi pila, kus plátna voskovaného, struhák na stromy, kratce, vidle železný, lopata,
škřípec k studnici, lucerna sklená, pytlI'" l'ežných 8. Dvě
zahrady, jedna za městem pl'i Horský bráně, druhá v městě,
obě dvě při též bráně ldící.
24. 1585, 16. července. Rl/liop. č. 2230 f. 113.
V outerej pp Rozeslání sv. apoštoluov stalo se podělení
statku po Simonovi Podmanickém pozuostalého podle
kšaftu Janovi, synu vlastnímu, Judyt, dcerce jeho let nemající, a Václavovi Dobl'enskýmu vnuku, jim odkázaného
- takové, Předně Idínoty od zlata, sti'íbra, též trošty od
staršího zlatníka pošacovani a co penčz hotových po
splacení rozličných dluhuov věl-iteluom v inventáH položeným a Lidmile, někdy Šimona Podmanického manželce,
dílu vyplněnýho věna summy 3QO k. m. zuostalo, item
na šuldpryfích, jimiz lidé někdy Simonovi Podmanickému
povinni byli, též šatuov chodících, pernatých, nádobí cejnového i jiného všelikého hospodál'ství zuostalo a se
našlo, to na rovný tři podíly rozděleno a takto bráno
jest: Na díl Judyt, sirotka nezletilýho, svrchudotčení po,
ručníci ujali pl'edně dva koflíčky pozlacený, jeden [do]
druhiho vcházející, kterýž vází dvě Mivny ó lotu ov tři
čtvrtce (pocítajíc hřivnu za 12 k. m., učiní za ně 28 k.
m.), it. dl'a prsteny, jeden 8 safírem váHcí 2 1/ 2 k., a
druhej s tUl'kusem za jednu kopu m., it. jabko stl'íbrný
menší vážící dva loty a lot za 13 gr. bílejch, retěz zlatý
za 150 k. m., na hotové summě 2 k. m. a 40 gr. m.
lt. grošu starejch po desiti, velkejch 16, 4 groše starý
3 mořími nohami po pěti velkejch a jeden groš starej
krále Jana za 3 krejcary. lt. kalenou zbraĎ, záruldví,
dva tesáky, burdýř, sedlo, klanu, nebozez, rošt, rožen a
jinýclJ kusuov ocl železa nemnoho, il. kotel prací s drejfusem, kotlík starý, visutý kotel, svícen
dvou cívkách,
lžic dřel'ěných pouzdro, dva svícník)' mosazný, z cejnovýho lláclobí konel' velká vosmižejdlíková, druhá v šest
V
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žejdlíkuov, jcdna poloupinetní, flaška:' pintu, ~Iá~ka jedna~
4 mísy prostřední dve mísky na vejce, mozdír mosazny
s paličkou ] 5 lib~r vážící, .toho všeho :::ejnovýho ,~~do,bí
'ázvI'eno 59 liber a tak Jednomu kazdému na lil. ehly
oeI \, ,
.
I v 'I d •
se dostalo. !t. kloboukuol' 23, z šatuov oz.mc I ve peřiny, dva polštáře a tl'et~. kozene}, dvě vpo~usky vše s\ povlečením, prostěradla tn tenky plátemly a 6 tluš:ích,
cejch 8, ručníky dva a ubrus jeden, z šatuov .~hodlcích
sukni soukennou aksamítem pretl1ovanou, sukmc.ku s ru:
kávy šiptuchovou napl'ed s sprátky, k~zi,ch r~deJv.p~1skeJ
nožinami liščími podšitej, šorc harasoyeJ ~erneJ s zlvutkem
ferštatovým, doluman polský sukna ,~e~nyl.lO, futro spr~;
Iwvý cerný a jeden kus futra, dve ceplCe aksamíto,),
jedna z nich s vejlozkem sobolovým, druhá v,;,tchá, Iwberec chlupalý, plášt kratickej pacholecí, te~ lest vyd~n
sirotku k rozdělánÍ. Z gruntllv, z šuldpryfuv a eHuhuv
zahrada v městě položena za 250 k. m., u Izáka, sy~a
Fejt1e Vokatiho, a Hyrše, tovaryše jich: po?le :~uldprylu,
kterej svědCi na 18'00 dluhu nedodalyho Ješte 1300 k.
m. u Perec Kokše Žida v Praze 270 k. m., u A?r~háma
Pe~lece Žida 80 k. m., v Novém I\Iěstě Hradlš.tI nad
j\Iethuji na roli Ondl'eje Bilinskýho ostává vyzdVIhnoutI
gruntovních peněz 126 k. m., v témž m~.st~ na d0n.;u
Danyhele PI'elouckýho 26 k. m. Z neJ~~tych, dluhu v
u Baltazara Rafaela ]9 k. 48 gr., u Jana Slpeckyho.ldoboučníka 24 k. m., u Vincence kloboučníka z OUJezda
23 k. m., u Jana Cervenky nožíl'e jednu k. m,
Jan Podmanický jakožto líta mající, na svůj díl vzal.,
duom, jenž slove u ~epů v Stal'. lvI. Pl'. ležící pod uz~~řI,
kterejž mu puštěn v 600 k. m., u Fejt1e Vo!~atiho ,Zlda
s Izákem, synem jeho, dle šuld~r~~u, kteryz sl'čdcf ua
500 k. m., u Matěje Berana perm,ka~:e v L?ur,'ech 444 k.
!ll. U Jana Koudelky v Novém Meste Hra,hštl na gruntu
ostává 431 k. m. na roli Jiříka Lanika 110 k. m., n.
domě Pe Ira sláelka 42 k. m., na dO!llě Václava Táborskýho na Nov. M. PI'. 30 k., na domu někdy Tomá}e
· ty'110 28 k . 45 gr ., u I) ' .'Volfa Zmly konváre,
S ce1tl11prs
,r I
x
od něhož v zástavě koflík nechán Jest, 30 k .. !ll.
v"a
<
z toho k dílu poslednímu, kterej se Vác~~v~vI Dobrenskému dostal má dáti 10 k. m. Z neJlstych dluhuov
v městě Viln~ u Eliáše Izákovic za řczáky 63 zl. 1'01.,
učiní na kopy 54 k. m., u Sigismuuda Risera, J. 1\'1l1 C.
kantora, 10 k. m.
Na df! Václava Dobřenskýho dluhuov toto pl'išlo:.
Předně
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zahrada za luěstell1, kteráž položena Y sUlnmě

250 k. m., na domě Melichara Leba peněz gruntovnícl,~
125 k. m., u 1\Iikuláše bečváře 4 k., u J,?~efa Noska zete
Zida 148 k. 8 gr., .u Fejtle Vokatýho Zlda 107 k. m.,
u téhož 128 k. 30 gr., u rabi Synaj a Jozefa ~oudy 59 k,:
8 gr., v Nov~m Měslě Hradišti n~d Metl~ulI na dome
Matouše 'Volhejma ostává gruntov11lch penez 435 k. m.~.
na roli Jil'íka Zábl'ezskýho 18~ k. n> na louce téhoz
110 le, na domě Václava Vratlslavskyho 208 k. m.,. na
roli Jana ,Blažka 201 k., v Pard~b,icích na grun;u !Irovskýho z Stěpanovic.80 k., v SolmCl. S~;l1Uhel Dusík 28 k.,
v Lounech u Mateje Berana perl1lkare za med 61 v k.;
u Jil'íka Jezbery 20 k. 30 gr. Z nejistých dluhuov,\.meste
Bílsku litevským za klobouky 68 k. 34 gr ..' '.' Slluona
Straky kloboučníka 26 k. m., u Matouše Kahmlrky v Solnici 30 k. m. - A,ct. postridie Aegidii.
25. Í587, 22. dubna. Tamtéž f. 181\Stala s~ sllllouva
poručníky Judyt, sirotka po SimonOVI Podmamezi nickým 7, jedné a Václavem Dobl'enským ~ strany ~rul~é,
kdež jmenovaní poručníci po někdy JanoVI Podmamcky~
v duoru i V jiný statek po něm pozuostalý k ruce téhoz

197

sirotka právem sou se zvedli, zmocnili a - jak~.ž
Václav Dobl'enski na onen čas po smrti eadepsaného S~
mona P., když se s Janem synem. a po~~cnp<Y {u.d!t SIrotka o statek po něm po7,uoslaleJ na. tn dlly delrlr a na
odíl jeho Václava mezi jinejmi věcmI zahrada s domem
Horskou bránou ležící se dostala, kterouž O~' Václav
Dobřenský z lásky a z ~vé ~obré ::~ole ~~novl ,Po~ma
nickémn jest dal, a ponevadz Jan J1z za zlvobyll ~\ ého
sobě k stvrzení a zapsání nepl-ivedl, Yáclav v touz zahradu se zase po smrti jeho, jakožto již nápadel~. n~ něh~
přišlou právem zvedl, kterémužto zvodu porucnícl take
odporovali. T na mnohé př~dl~ládání pánuo,:, smlo;u~cuov
takto o to všeckno porovnám, ze Václav Dobrensk) , t~n:
statku po Janovi Podmanickém zuostalérn pravou )'~IOVICI
nápadem na něho pl'išlého m,á, ~ o to .,s porucn;~y ,~a
místě sirotka rovncjm dílem dehtl se maJl. .Však. 'acla, a
oni poručníci pH zahradě zouplna zuostavllJí, SIrotku z.a
tu zahradu 125 k. m. nad díl Václava vezmou. Act. pndie Georgii.
26. 1587, 1. května. Tamtéž;: 215., V pátek dCI:
sv. Filipa a Jakuba stalo se podclen~ ~ ~tatcek pozvuostal~J
po Janovi Pod,"anickém
. PorUCIllCI na míste vJ~d):
ujali pl'edně duom leZící pod uzdal'i, od staroclávna receny
u cepu šacovaný v 600 k. m. [a některé pohledávky],
na díl 'druhej Václav Dobřenský ujal zahradu za bránou
Horskou ve 250 k. [u některé pohledávky]. - Act. pos,
tridie Mathie ap.
.
* 1587, 26. srpna. RlIllOp C. 1,137. ,L. P. 1587
ve člvrtek po sv. Vavrinci Václav Do?ransky\:a tou pNčinou obeslal jest porucníky Judyt SIrotka Sllnon~ Podmanickýho, tak jakz pH podelení statku po J al;ovI Po~
manickým pozůstalého v jednom sudu, v. kterym chhl;
,I d óOO I, m. J' est nalezeno a on maje v tom take
b ),
o
"
v
,.
'1'
'l z,
'á ejal J' est porucníkllv,aby
UCllllb I,
d I,
/ jeho také oucastna
v
vádá
alc loho na nich obdržcti nemohl. Protoz on z, '.', a y
k tomu pl'idrz.áni byli, aby jcmu takové spr~v:dlllost~ J~ho
kteronzto žalobu, .porncmcl
oznal1lllr:
po I0''I' C '1 ,')'dali . Na
,
v
Iv
v
Ačkoli by nebyli povini dáti odpovedl, . ponevae z, po.rueníci v Zalobě jeho zejména polozem ::cJ.S?U a ~ravo)est,
1 dozkoli žalobu činí tu že patrnou UClllltl má, eehoz tuto
,
. ,
d
v I .
V' 1
pochybeno jest, ale ~ic mél~ě to ~a o pov:,e JCI:1U, ac a-

;a

vovi dávají,

ze

oni jen1U tun neJsou povln~va~,. ze ten

všecek statek po J anol'Í Podr:lal:ickýl~' mezI ne Jest podělen, tak ze ten dům i s lcml dvema sudy cl~leb~. se
Jndyt sirotku. dostal a jem',' jcst vykázán. ~ P?ne~.adz t~
suma v tom Jednom sudu Jest nalezena, plOloz pll .. té~1Z
sirotku zllstati má nebo ten, kdo jí tam schovával, Jl11áee.
nemínil než že ;irotku zllstali má. Ano i on V~cl~v Dobl'anski když měl sobě díl sVllj vykázaneJ, koupIl Jest ocl
poručníI~llY dl'-íví za XX kop, i.~7.:o ,,:a ': nestálo a lo
proto, že se domníval ,v tom dn.vl,.n:J.~ky po~lad sC,hovaný býti a za tou phcinou kOUplvsl.JeJ nechte! od neh,o
odjíti až to Míví k nemu odvezeno Jcst, a tak. t~ na~e:
lení božského očekávajíc, že ho nepotkalo, om tur,' vlm
nejsou. Pak oni v té naději ujali sou :.en ,díl ~,ro~ku
k ruce a pončvadz pak v témž sudu z ,nadelem bozs,kyho
táž suma nalezena jest, ta k ruce témuz SI,rotku ??;'accr,'a
býti má. Proti tomu od Václava mluveno, ze nem zadostlv
sondův, ale kdež se toho od porucníkův doklá~lá, ze bl
v žalobě své poručníldiv jmen vlastníc~, ne~010,Z11, poec:
vadž sami odpovčd dávají, na to nem potrebl odp?vedl
dávali. Druhé ví se o tom dobl'e, ze ten statek všecek
byl nčkdy Šimona Podma:,icl~ýho a tc~)est ~e ,dostal po
smrti jeho Janovi Podmal1lckymu, kteryz, kel) b) •. bylv ~ té
sumě věděl, byl by ji dávno utratIl. Al,e pon?vadz J~s.t
zllstala a len statek jeho smlouvou - ma rozdelen by tl,
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tchdy i díl sumy nalezený k němu pl'ináležejÍ. Co se pak
dotýcc dřfl'Í, kdež praví, že by je tak draho koupil, do!l~nívaje se tu býti nějaký poklad, i jestli to právní pHcma, ze by z domnění koupil, tehdy že jemu tůu sumou
půvinovali nejsou, čemuž on odpírá. Nez bylo naú to
podáno, chce-Ii on takové dHví ve XX k. ujíti, že jemu
Je puslÍ, pakli nic, tehdy žc oni satlli k rucc sirolka jc
ujÍ~i chtějí. Pro li tomu on podával jim X kop a když
OllI na svém stáli, i ujal jc za XX kop. A to právo citované k tomu se nctrefujc. Nebo ačkoli dum pl'išel na
podíl, ale svrškové ještě všickni Illezi ně rozděleni jsou
ncbyli'"Za kterouz pl'ícinou on povolán jsa od p. Cypriána Stnbrského dotázán jcst, co by s tím chlebem ucinili chtel, odpověděl, že proti tomu není, aby chudým
lIdem do špitálu jeho rozdati ncměl. Tu všedše do domu
chtěli takový chlíb z toho jednoho soudku do velikéh;
sudu vysypati i lu peníze nalezeny. Kdež on ihned žádal
aby mezi ně rozdělcny byly, lu pan Cyprián oznámil;
aby malé strpení měl, že jemu tu nemá nic zhynouti tolí!wo do třetího dl:~ aby shověl~í učinil. Zase od p~ruč
~ll~UV : ,Co se dotyce toho podelení chleba, praví, že jest
{Cl .chtcl ch~~Jý.n~ dál~, tomu oni odI;'írají, než p. Cyprián
z~ les,t to UClmtl chtel - . Tu pám - vypovídají: Pone:'adz - podelení ,se stalo, pod kterýmžto podělením
v Jedno,tll s~ldu, v nem chlíb drobně skrájený byl, a ten
s~motny tůhko a ne, co by se ph tom více najíti mohlo
sIrotku Judyth na podíl pl'išel, ve dvou pytlících peně;
do 500 k. m. mimo všecku naději lidskou se jest našlo
o ně rovným dílem se rozdělili mají:
z těch příčin Act. fer. 4. post Barthololllei.
,,27. ~ ~98, 10. prosince. Rl/llOp. Č. 2113 f 118. M.
FIlip, FabnclUs vzdal jesl - statek svůj všelijaký _ Judyt,
lll,a:,zoelce své, - zase ona Judyt vzdala jest - tejž statek
~,I~pu\', k tomu dům i jiný všelijaký statek svůj _ manleh svému. Act. fer. V, post Conccpt. Marie.
: 15~9, 23. ledna, RllllOp. Č. 2179 l, f 80. Judyt,
P.? ,nekdy Simonovi Podmanickém pozustalá dcera mistra
hhpa Fabriciusa manželka, přiznala se, že jsou jí' Kašpar
I~?řcn;ký a Josef Cejdlar, poručníci Ila onen cas od práva
zl~lzelll, ,~.e všeh? přijmu i vydání statku a dědictví jí po
nekdy ,SJ.J;lOnOI'I Podmanickým, otci jejím, i n. Janovi,
b~a~ru leJl1u, nálditého, počet pořádn); učinili. Act. po stndle Fabiani et Sebastiani.
28.. 1616, 23. dubna. Rukop. Č. 324 f. 478, My
purgknllStr a rada, starší obecní i všecka obec Star M
Pr" nynější i budoucí, jistci a pral'Í dlužnici dluhu dole~
{'saného, známo ciníme tímto listem všem vuobec, kdež
cten nebo ctoucí slyšán bude, ze jsme dlužni urozeným
p. mistI:~ Filipov~,Fabl;iciusovi z Roznfeldu, J. Mti C radě a
v
sekretán kancelare Ceské dvorské I' království Ceském
p, Janol'i Albrechtovi z Trniče, J. Mti C. rychtá,'i Stal':
M, Pr. a měst včnních Její Mti C. jakožto králové České
h?frychtél-i" a, :lovulnému. p, Pctrovi Paycrovi, spoluradmmu, po;uCllIkulJl nad SIrotky po důbré paměti Janovi
KryštofOl'l KroCÍnol'i z Druhobejle od nás nařízeným _
1000 k. 111. - Datum v sobotu den sv. Jiře
, 29, 1619, 10. října. RllllOp. Č, 2234 38. Judyt FabriCJUsová, nemoha pro nedostatek zdraví svého v radě se
osobne postaviti, -~' oznámila : Jakož. jest Filip Fabricius
z Rosenfeidu, manžel její, jsouc porucníkem od někdy p.
?amuele Solem z Hartenpachu - nařízený, _ jinam se
Jest odebral - že suml~lU Js!rotčí] 325 kop m. pojišťuje
na domu svém u cepu receném pod uzdaři ležícím
I' němž bydlí. Act. postridie s. Dionisii.
'

r:

J. Nd Malém

náměstí

(pod

J. Na Malélll lIálllěslí (půt! uzdal'i).

uzdaři).
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Číslo 9.

~::

1409, lG. července. Rl/kop. Č. 2101 f. 192. flensGundacker ct Enderlinus frenifex emerunt pro
Annycz~a orphana, ?lim Petri Hess freniticis, tres s. gr.
erga Nlcolaum Slegll pro XXVII s., quas habuit super
domo Wenceslai Rot aurifabri. Act. fer. III. post Margarethe,
.

hnus

.
~:f 1411, 9. dubna. I?ttkop. Č. 2101 j~ 270. Henshnus Gundacker et Enderlinus frenifex resignaverunt tres
s .. gr. c. Anne: relicte Petri Hess freniticis, super domo
ohm vVenceslal Rott aurifabri. Act. fer. V. ante Penth.
ol::
1413, 20. května. Rtf/lop. Č. 2102 J: 2. Ducheo
r!~,er e. II s. gr. ce:ls~s erga JO~lannem frenificem pro
X\ I~ s: super domo IpSJUS Johanllls, que fuit olim Petri
fremficIs, que domus sita est inter domos olim Pelri Rezkonis
et Henslini Gundacker. Act. sabbato ante s. Vrbaní. (Canullatum.)

'* 1413.
Rl/kop. Č. 2099 j. 66. Consules
invenerunt inter Johannem de Thabor fratrem olim Petri
Hes frenificis, ex una nec non Annam,' relictam dicti Petri,
et Johan,:em, ma~itum Anne, parte ex altera, prout Anna
cum manto vendlderunt in domo per Petrum relicta II
s. gr. census, quod ipsa relicta de cetero eandem domum
obligare non debet.
1. 1423.
Tallll#: j. 123. Infrascripte res sunt
re~epte de důmo H~sSůnis ct cůnthoralis eiusdem post
obltum eorum pcr Vltkonem a campanis: primo XLV gr.,
anulum aure,um cum d~obus monilibus, pater akštejnový,
plu~a s~penor, octo hntheamina, quinque cussini et tria
pulvlllana, tres plume deteriores tunica coloris lazurii
silginis III str., una securis, libr~m sagiminis una cista'
palíum viride, mitrum, duo cantari.
'
,

*

1433, 21. prosince. RltllOp. Č. 2099 f 365. Katherina Henikowa committit, donat et resignat Nicolao
hrzebikarz, compatri suo, XXX s" quas sibi reservaverat
in Nicolao frenifice, videlicet ut idem Niclassius dictas
XXx;, s. valeat - exig~re et eisdem repetitis pro se
- XV, s. ,re~ervarc et .Ip~am Katherinam usque ad tempora Ylte IpSlUS super IpSIS fůyere et nutrire. Alias autem
XV s, ad munlIS Nicolai sellatoris presentare debebit ut
ipse Kathcrine pro lllelioracione eius dictam pecunial~ _
elargiret. ,Et si, aliqui~1 post mortem eius ex dicta pecunia
resultayent, eXlllde NJColaus sellator II s. ad s. Leonardum
presentare tenebitur, videlicet plebano I s. et vicario I s.
Item tres s. pro panno pauperibus, . residuum autem Katherine, nate dicti Nicolai frenificis, sen'are tenebitur.Act. fcr. n. ipso die s. Tome.

~:';

1441, 3. ledna. TaJJ/též}, 493. Donlini in causa
in tel' Niclassium dictulll hrzebikarz de foro pullorum et
et Nicolaum Henik frenificelll ůccasione de biti _ XXX s.
Katherina dicte Henikowa - mandaverlJnt Nicolao Henik
quatenus - XV s. - Niclasio det -'. 'Act. fer, III. ant~
Epiph.

2, 1448, 4. ledna. Rl/kop. Č. 90 f. 157. Johannes
sellator et Katrussa emerunt domum conlra ecclesiam s.
Leonardi situatam inter domos J ohannis Rezkonis 'i') ex una

'i') Dodatkem stůjtež zde k č. p. 10. tyto zprávy
Petrovi RezkoYi:

. '*

,1401, 10, ~~stopadl1 Rl/kop. Č. 996 f 45. Egidius,
fihus ohm Hanussl1 Czerrer pellificis publicavit sex s. gr.,
pl'. census super domo olim Petri Rezkonis sartoris si ta
ex opposito chori Leonhardi inter domos Iessconis Stupa

et Johannis a tlavca statua parte ex altem erga ~ic.olaum
Henik frenificcm pro XX s. Actum fer, V. ante Eplph. d.
..' 1450 8. prosince. Talll/éž f 1049. Nicolaus Henik frenifex 'fassus est se debitorie obligari in XX ,s.
Isaac Iudeo
Eandem summam sibi proscribendo m
domo sua contra chorum ecclesie s. Leonardi situatal~l
inter domos Mathei Spaczkonis sellatol'Ís et Johanllls
Swaczina frenificis. Act. fer. III. post Nicolai.
--o

*

1452 21. srpna. RullOp. Č. 2141 f 190. Stala se
smlúva pl'áte'lská o svaté manželstvo skrze slovutného
Přecha z Budkovic mezi :Mikulášem uzdařem Hcnyk l'cceným z jedné a paní Dorotll, vdovll po Petrovi z Bytešk~
zuostaltl z strany druhé takováto: ze svrchu psaná pam
Dorota pl'ikládá a přiložila jest k témuž Mikulášovi ,~l:
svému vešken statek svuoj, kterýmž jí pán Buoh nadehtl
ráCi! pod výmienktl takovúto, neuchoval-Ii by pán Buoh
téhož Mikuláše umřieti prve neZli panic Doroty, ~by;, on,a
s dětmi kleréž s p'l'I'nÍ ženú měl, i také s těnll dellm,
kteréž by spolu měli, pravý a rovný diel měla ve vš~m
statku - , kterýž mají neb mieti budú a nápad ,s 11lrtl'ych
aby na živé šel. Pakli by paní Dorota u~~re~a, prv~
než Mikuláš, tehda ten statek veškeren má p~1 t~mz NI!kuhíšovi ostati. Než paní Dorota nebude mocI Vlece, ~d
kázati na slllrtedlné posteli neZ toliko rúcho své chodlcle.
Act. [er. II. ante Bartholomei.
3. 1452, 28. prosince. TalJl/éi: f 212. Wence~laus
rimer Rudnicky dictus et Aniczka emerunt dOlllum sltalll
in foro fructuum inter domos ad tlaveam statuam ex. una
et ad trituras parte ex altera crga Johannem .IIIoczlhub
sellatorem pro XXI s. Act. fer. V. post Johanllls ev.

f:

4. 1453, 6. dubna. TalJltéž
23~. Petrus, ca,lcariator et Aniczka emerlInt domum sltam III foro crlllallUm
- erga Wenceslaum Rndnicky pro XXIII s. - Act. fer.
V. post Penthecost.
5. 1454, 13. června. Talllléž;: 221. Simon .Nidrda
et Mnrtha emerunt domum - erga Petrulll calca1'latorem
pro XXX1/ 2 s. Act. fer, V. ante VitL
ex una et olím Petri Hess frenificis parte ex "Iia. Quarum
quatuor s. gr. census sibi per Elam, olim relictam P~sslini
Vleiswasser alllicalll suam, sunt legate, et duc s. ad Ipsum
post morte'm 'Venceslai, fratris sui, sunt devolute. Act. fer. V. in vigilia Martini conf.

,* 1402, 27. července. RltllOp. Č. 996 f. 59. ~Ia~cus
Schotter il\nior emit duas s. gr. census erga EgldlUm,
olim Hanussii Czerrer filium, de illis sex s., 9uas ide,:'
Egidius habet super domo olim Petri Re~k?IlIS sartom
sita ex opposito chori ecclesie s, Leonhardl. mter dom,os
Iessconis Stupa ex una et orphanorum Petn Hess, 011111
frenificis, parte ex altera - . Act. fer, III. ante Joh. B,
•
'" 1402,27. července, RullOp, Č. 996 J: 60. N!a.rcus
Schotter senior emit unam s. gr. census erga EgldlUm,
filium olim Hanussii Czerrer, pro IX s. gr. de illis quatuor s census, quas ipse Egidius hab~re din~scitur supe~
domo olim Petri Rezek sita ex OppOSltO chon s. Leonardl
inter domos Iesskollis Stupa ex una et olim Petri .Hes
frenificis 'parte ex altera. - Act. fcr. V. post s, J acobl ap.

'* 1413,20. května Rl/llOp, Č. 2102 fl. Leonhardus olim Petri Rezkonis sartoris filius, resignavit Katherine, matri sue, omnem porcionem suam hereditariam.
Ac\.. sabbato ante Urbani.

6. 1484, 16. února. Rukop. č. 2!19 f X. ~O. ~il~?'~
recený Idrda [testuje] obyčejem takovylllto: ,~laJprve C11l1
a ustanovuje :Martina od bab a Václava od zaby pravé a
mocné porucníky vinic svých, kleréž má, dvoru ~aké
svého v Košieřích aby vinice prodadouce vydah na
kostely SI'. Linharta X k" Sl'. Ondl'eic X I~., sv, )'alenlina
X k" chudim na suknů X k. a manzelc~ Jeho X~. Dále
pak dvuor také prodadllc aby dah ty pCI,l1eZv~ na
kostely tytů: sv. Jakuba u Karllls, sv. Jauu proti pn vozu
novému a sv. VavEnce rozdielem rovným. Dou~ek pak,
v něm bydlí, víno a statek jiný všec~e~l - manzclce sl'é
odkazuje - . Act. fer. II. post Valcnhlll.
7. 1496, 13. září. Rl/kop. č. 2107 I 112. ,Adalbertus frenifex et Katherina cmerunt - domum 11l parochia s. Leonardi iuter domos Simonis ad flaveam s~a
tuam et ad tritulas sitam utrinque a Johanne Pythk,
tunc temporis magistro civium, CULll consensu et voluntate
Act. fer. III. antc Exalt. s,
dominorum pro XL s.
Crucis.
'i' lfi22.
RullOp. č. 99 I 131. Katel'ina Vojtěšková uzdal'ka seznala se jest, že jest dlužna osadním
a ujiš,luje n~ d~m~l svém,
sv. Linharta pět k. gr. pl'. I' němž bydlí, ležícím pod loubím I uzdarskyml podle
domu u cepuov. - Zaplaceno r. 15~3.
" 1522.
Rl/llOp. Č. 2109 j: 241. Kate/'iny
Vojtěšky uzdařky,

*,

'i'

uzdařky.

1ó25.
1531.

Rukop, é, 2110 t. 105. Vojtěchové.
RI/lwp. č. 211i l. 9. Vojtěšky

* 1536, 2. září. RullOf. Č. 2130 I 175. Ja~o,ž
jest Mikuláš uzdař obeslal Katel-inu ~artošovl~, a \:n~1
jest jí z toho, že je~t se k :,tatk~ I?ebozky K,~tenny v oJtěchové, manželky Jeho, pnpoved~I~, ~emaJlc. k ne~~,u
žádného práva ni také spravedlnosti zádaJe,. aby Jcmu Pllcma byla oznámena, proč by ~e na statek Jell~~ sprav~d
lívě náležející potahovala. Proll tomu od Ka;el1ny Ba:.to:
šové mluveno, že ona k statku po, nebozce, Ka~e~-11le
Vojtěchové pozuostalému má spravedhvost ~~PŠI, ;,ezh ůn
Mikuláš aneb kdo jiný a to podle práva pnbuzn,eho~l?
nčvadž teta vlastní jí nebožky jest byla a Ol~ ~Ilkulas ze
jcst jí nebozku opustil a z mě~ta tohoto, pry; J~st s; vybral pro skutek len, kterýž Jcst nad Jedlllm ?lovekem
vykonal a tohoto města drál,~::,ě, let v' pr~zden Je~t ~yl:
K tomll že jest se i osoby neJake pn.~r~al a s m dltk)
jest měl. A poněvadž jest ji opustil a JI Jest. n7?l'atro:'~I,
že k statku po ní pozuostalému žádného !)rá:'a J~,lJ nellluze,
ale ta spravedlivost potr~cená n,a, m, )akoz:ů. n~ tetu
vlastní, kteráž s městem Jest tl:plCl, pnpadm~t: ma. --:
K tomu od Mikuláše mluveno, ze on tomu pl~lbuze~st VI
neodpírá ale aby lepší právo k statku po manzel;:e Jeho
pozllosta~ujícímu měla jmíti, že tomu místa :led~va. A on
že o ten skutek jiz místo a konec má J. IvItI kralem Ll~d
I'Íkcm a i po témž skl'ttku že jesti do cecln\, SV~!lO remesla phjat a jemu jest žádný Vv tom ~ád,~lé.p;ekazky ?e;
ciuil. Nad to vejše, že svobodne v meste JSuc spolecne
vzdání s manželkú SVll sobě jsú ucinili, přes kteréžto ona
k statku tomu žádné spravedlivosti jmíti nelllliže. ~ ~ll
- páni - vypovídají: Poněvadž Mikuláš u:d~r zápIS
vzdání spolecnýho, kterýž jsú s nebožkú Katennu, ma~
želkou svou sobě učinili, jest pokázal i také někter~, svedomÍ, kteráito seznávají, že týt Mikuláš o ten úC1l1el~,
jehož jest se easu předešlého dopustil" místo a ,konec .ma,
z té pl'íčiny k témuž statku po nebozcc manz~lce Jeh~
ona Katel'ina - práva - jmíti nellll'tZe. Act. dle Saturnl
post Egidium.
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J. Na l1falélJl lIáll/estí (pod uzdal'i).

J. Na l11alél1l I/áměstí (pod uzdaři).

8. 1537, 13. září. Rl/kop. č. 2111 .
Chmel a :Markéta koupili dUOlll I ,,'
j. 187. ,.Bartoš
domy téhož Bartoše a C
'
eZlcl pod uzdan mezi
uzdal'e za XXXIII k
. epovy;n obostranně od Mikuláše
. gl. C. 'šak pan I)urg . t.
.
na ten z.puosob toho t r l '
B
..
mIS I a pám
lU Jemu
artošovl
phti
á"
b
Oll t él JOz domu k svému ne l'i 0'0' "
.r .CI, a y
hospodářem opall'il a to ť p } I al, n~z aby Jej opravě
necně. Pakli by clo t l ; o vanloc naJprv příštích ko"'1
o JO casu to 10
purgmistr a páni k němu podle prál' neuc:n;, tehdy pan
se zachovati ráM Act fer V
t Ea a SI o ení obecnlho
.
.
. . an e xalt. s. Crucis.
,9. 1551, 9. cervna. R l . '
Dobrenskaj a Anna
.. Ul top. c. 2117
241. Jakub
I
koupIlI duom ležící pod uzdal'i mezI'
c ~,?y Cepovým a Bartoloměje Chmele od téhož Bartolomele Chmele za LXXX k. č. A
faclUm.
ct. fer. III. post Boni-

r

D b}O. ~5óó, 21. tínora. RI/ltop. é. 2117 l 332 Jakllb
o renskaj odevzdal jest - duom
".....
nickénlU a I( a t erme
,. ' m
.J
Vš a 1
,.- SU110novI Podma~e týž Jakub má v' tén;ž . domě cb)r-~V~~jl t°ft ?~námeno,
zellní do roka a pakli se bude snáš'
ml. I ,s mapmonovi, tchánovi svému a man' I' e~1 a p~kojne k Sibytu pNti chtějí. Act fe'r V
..zd~ cepJel~o, I dále jemu
.
. . pll le etn cathedrati.
11., 1558, 19. října. Rl/kop. č. 2117 .
.
Hullar spendlikál' a Anna k
T d
J. 421. ,Hanuš
Podmanického a Kalel'iny
O±~I k u,om - od Simona
postridic Lucc e\,.
za
. c. Act. fer. lIlI.
12. 1559, 6. dubna. Rl/koj č 2117 f. 4
Rolk vaekál' a Anna koupili duom I'" .,
. . 30. Jan
CJ
I
C'
eZlcl mezI dom)' Jak b
line e a epovym obostral'
1 J.
u a
1l1e
XC k. c. Act. fer II 1)0"st'A b oe. ana špendlikáře za
'.
m rOSlUlll.
,),3. 1562, 2. dublia. Rl/koj. č. 2118 ' 2
'
HorclCka kameník a Apollona kou ili d j. 1;, !aItYI:
domy Cepovým a Chmclov;1I1
b P,
~Oll! lezlcl mezI
Jí"a za XCV I '. A
)
o ostlanne od Jana RohL
c.
ct. ler II post Cond t
(Penlze za dům phJ' ímali dle' k ,:t
'. 1
uc um paschae
,. II
'
I I ancI
562 66 M . ,
manze ca Simona Podma . kél
'.
- , ' alJana,
předešle Faltfna Horčičk~l~ ..\0, .1.067 Marta kamenice,
manzelka.
) "JIZ Flhpa Pergkera zednlka
T
14. 1567, 6. tínora. Rukop č 2120 f. 3'
.
'alentina Horcičky kamenlka). J'; V~lentin
~:, (Kšaft
mcnlk, soused Stal' lVI p,.
d
orclcka ka.
. 1. Jsa o pána Boha ,x
J'
CII 10 nClnoc( na vštivcn)t
vd
',.
. ':-lemo lll,
.'
a neve a, rácl-h nu á
B I
z 11! pomOCI, protož jsa 'eště l"
' .
p, n
uo I
zdra"ého uZívaJ'e a uecl
t p I Pbametl dobré a rozumu
c omu a y po mé ' ,t' J I v
b y mne pán Buoh z l tohoto
~věl
. SIlUv.l, :( yz
ruoznice a nevolc o st [': I
. a poy?lat; ráCII, Jaké
polfzení cinínl a I,uol'a ce ~ muo] pOI'stalI mely, takovéto
,
I SVll posle I f
",
takovýmto: Předkem Martě nl v l,n éoznamujl obycejem
o.
'
,
a
n
z
c
ce
sv
.
s
Annou
d 'I
m,ou, d UOll1 mUJ, v kterémž bydlfm
',š
. ' cel <Ou
nabytky i jin' všeli'ak'
,
s;. '. enu s\'rchky a
kteráž by mi ~ekoli J
,~tatcek mUJ a spravedlil'ost,
mohla, jim oběma spot, e:c a a nal~zena a upsána býti
aby z toho ze vš J b ecne ,:a rovny podíl odkazuji, však
sem koli I,'d
c JO. yly povmny dluhy všecky, Idery'miž
em povmovat a o kt " I
v
"ědomost má zaplalitl'
"'t elY~.1 manzelka má dobrú
,
, a pll om pn všem
.
bv
zuostavuJ'i j'eslli b)' mn
á B
mocI so e po,
e p, n uoh po d' 'ť úV'1
mohl a moc měl kšaft tento z' š.. z .:a~1 I I' CI, abych
své nciniti Stalo Be vc'
lU ll! a jmy podle libosti
LXVIIo. .
ctl'rtck den svaté Dorothy létha

fr

ti

úr

15. 1576, 1. bl'ezna. Rl/llOp č ?118J 4?
Krunar. sedlal' a Marján]
'j' . d' u
•
_8. Anlonín
domy S·
P d
. a <OUpl I uom pod uzdaři mezi
ležící o;;n~~a op malkl1c~cého a n~artina secllal'e obostranně
11
Ipa elg Cla, námestka Faltlna Hor"v]
Iarty, manželky Filipov)' za 150 k v A
CIC cy, a
,
. c.
ct. fer. V. post

J. Na Malém

lIáměstí

(pod uzdaři).

J. Na lv[alélll

IIá1/lěstí

(pod uzdaři).
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Mathiam. (R. 1581 platí' litě A
Jana Krunarová.)
Je.
nt. Krunur, 1583 již Mar. 16. 1587, 11. srpna. Rl/llOp č 2112 ' 267
HI/ler sedlař vzdal všeliký st t k . o. .
J..
. Jan
želce své _ ,
' , . ,a e svuJ - Maqáně, manJanuoy, 1; tom:as;še~;~~í Ma,?an~1 vzdala i:,st ten tajž statek
předešlém manžel~ jejín~plave dnos t SVll Y? Antonínoyi,
postridie Laurcncii.
,na omu nálezející. Act.
17. 1597, 9. listopadu Rl/IlO'" " 2113 '
Alet kniehal' a Sabina 10 .'. •
f ' C.
j. 86. Jan
Tana Stole
dl"
' up:h dum pod loubím mezi domy
se ale a cepovym obo t'
'I" I
Hyllera sedlal'e
M'"
.
s lanne eZlc od Jana
aljGny u!. J. za 187 1/ k č
A á .
a
tohoto trhu jemu Janovi Alelo ,i
" . 2,:.';p~ 11!
8YŮJ' prvněj'ší
d'
.. I dOlohtl rácllI, ze on dum
. vosa e SI' Jllj[
v,
,.
do půl lét
'd'
..
, v nemz na ten cas bydlí
a p10 MI pOvlI1en bude
A t f '
Leonhnrdi.
.
C. er. II. post
. ;~ 1597:
Rl/kop. Č. 2231 f. 24?
k11!har a Sabma m. přiznali se ze '
,u'.
Jan Alet
Malesovi Khratciovi J Mt' C '1
JS~u dluzllI 215 k. m.
...
,.
I . camell! drahého l'-eza'c'l' _
'" 159
.
'
.
dl UZlll
v •
1 '
'd ,., 7,1 26. lIstopadu. T.a",t"z"
. ". T"·
IZ 25
c. c'""za USl <ostela sv. Linharta Act. die Calixti. '
1598. Tallltéž j' 397 Ti'
v
Adlarce i tOll111 1 'dé
. (.
z dlllzni Dorotě
caz mu
kom' b, t
.
ní pořádně knihami posto~p
uz b)
euto zápIS od
100 k. Č. Ua do )Iacení d e n .. ane O kša!tem dán byl,
u cepů u Jana S;ola s dl ~,muI J,I:I~ koupeneho mezi domy
li'
"~o e ale CZICI. (Zaplaceno r. 1600.)
1600, 23. njna. Tamtéž / 454 T" dl ' . 1
C·.· . .
. Iz UZlll 00
k. č. Anně Henrycho 'é
"'
, I z umc. (Zaplaceno r. 1607.)
b'
16~7, 20. cervna. Rl/kop. č. 223? f 303 S
ma, po nekdy Janovi Al t . 1 'J'"
u.
•
a100 1 '
á 1 x''
.
e OVl CIlI lan vdova - dlulna
C c. Ze (U~l S\'. LInharta.
)

18. 1608. Rllkop. č 3?4.f. 4
,.
, .
Mandalena Hoffechlerová z Vr t: 'I~' . 03. Najel~llllcI:
zde na zámku ciniti a ,. . t a 18 al I, ta. oznámIla, ze má
, ze Jes na hotovej groš živa.
19.. 1608, 18. ledna. RllllOjJ Č 223?j' 342 V
po sv. Stastným k žádosti Sabin; .,
,~.
. .pátek
tynoyi knihal'i stalo
), I dOl) po JanovI Aleiříkem
Prol'
se
porovnání
mezi
tou),
Sabinou
a
J
copem, synem jeJ'ÍJ11
Vl I
Prokopa pl'edešlého III ,. I . "1 z ne" y Bartoloměje
,
anze a j CJI 10 zplo enym
'
té' J
I
, ,z anem
a Martinem, syny vlastními od
Aletýna s ní bplo
,.
lU le 10 manzela Jana
zenynu a to takové' P' d ' ' ] ' ' '
.
Prokopovi - 200 k. 111. dáti se sl'ol~j./ed?le ze] 'Jnkov~
a Martinovi po 150 k m ' .. ,' a e pa, anovl
~ poněvadž po otci ji~h tafc~I~;~l~,t~ JeF aby vy~áno bylo.
zuslalo, nýbrž dluhtlv pee 500 ~ad:leho. statecku nepolidem splatiti se muselo pSroto' ~ 11l S.ab~ny dosti pracně
což jim tak tuto odevzdá,,' "z
naděje Jest,. že na lom,
za JHartinem, synem nej~;h~~:,stanou. ~Verl~caJg ~nih~.řski
nleslu UČÍ, zllstati lná.
,lm, ponevadz se teJnuz ře-

cl, ,t

Číslo 8.
(U modrého sloupu.)
,
'" 1401, 1. března. Rllliop " 996 - ?
'
Gundacker emit duas s '
. C.
j. .3u. Henslmus
oIim Hrdonii f t " gl. census erga NIColaum, lilium
erra ons et Kath ,.
Petri pellilicis dict' K'"
ellnam, sorOrell1 cius,
I
elnel conthoralem pro XV
·
lllecIla s., quas habuerunt su ' d !
CUlll
Verona di l
I
I
pel omo ohm Enderlini de
ca ac so em. -Act fer III
t R
"
"" 1404
L'
'"
pos
enU11!scere.
.
.
lb. erect. VI f 419 Ad
NezetICz - . Sane _ Th 1-'
. :.'
.
a111 de
eoc llCUS lllslJtor, magister fratrulll

fraternitatis sacrosaneti Corporis Christi, Nicolaus Gimerawer, Pelrus Percher et Henslillus frenifex ac Henslinus Gundakcr, civcs Mai. Cil'. Prag. et dicle fraternitatis consiliarii,pro capellano maioris altaris in ecclesia s. Leonardi diete
civitatis vel ulterius ecclesie, ad 'lualll ipsalll fraternitatem
forte contingel corverli titulo sub eodem cl signHlller
domino Nicolao Johannis de Teczin, presbytero Pragensis
dioecesis, ct ipsius suecessoriblls decem s. gr. monete
l'ragensis census annui el perpetui el specialiter Thcmlinus
frellifex et Henslinus Gundaker 'luinque sexag. gr. monete Prag. census aJlIlUi prefatiqlle Theodricus institor et
Nicolaus Gumerawer et Petrus Percher cmll aliis fratriblls
de ipsorlllll fraternitate existentiblls alias quinquc s. gr.
honorabilis viri, domini Johannis, plebani ecclesie s. Leonardi predicte coram nobis personalite!' constituti aecedenle speciali consensu dederunl - super domibus - ac
locis infrascriptis, 'primo duas s. super instita Leonardi
frenificis sila ex opposilo domus clicti Temlini inler institis
Peche frenificis ex una el Marssonis Ssatka parte ex
altera, item unam s. de et super instila frenifieis dicti
Peche penes dOlllum ipsius Peche et iuxta institam Leo~
nardi frenificis antedieti ct hoc in dieta Mai. Civ. Prag.
sitam ct situatam. Item super domo Andree linicide in
Nova Civ. Prag. sita inter domos Andree pellificis et olim
'Venceslai Huezak in Opathowicz unam s. Item super
l11aceeHo carnium Johaunis, lilii l'esslini camilicis, in tel'
maccclla \Venceslai cl predicti l'esslini cx una ct \Velikouis Grossi! parle ex aItera dccimo a hne intrando in
predicla 1\Iai. Ci\'. l'rag. uuall1
it. super domo relicle
Przibe supra 'vVolframum in dieta No\'a Ci\'. Pr. unall1 S.,
it. super domo Nicolai pellificis propc s. ~Jiehaelclll in
Opathowicz triginta grossos, it. supcr domo l\Iarziconis

s.,

dicti Kapaliczc unnIlI s. cum qualllor grossis. Item in

dOlllO

Ulnwllni dieti Tulingcr ex opposito Hlussconis septuaginta
quinque gr., it. iu domo Henslini pannifícis in Porziecz
propc vaI\'am Anli'lue Ci\'. Pl'. unalll s. CUlll qualtuor gr.
- per dictum dominum Nicolaulll et ipsius suceessores
- percipiendos. lus autem patronatus capellanie ad
predictulll TOllllinum, Dorotheam, ipsius conthoralcm,
qualndiu "italn duxerint in hUrllunis, uec Ilon magistnul1
cl qllaltuor consiliarios fraternitatis mcmorale, qui fuerint
1'1'0 tcmpore, spectabit. Ita talllen ,!uod ipse Thollllinlls
cl Dorothea primul11 voeem in prescntacione, qUUll1cliu
\'ixerint, obtineant.
'i' 1410, 4. lÍnora. Rltlwp. Z'. 2JOJ f. 339. Henslinus Gllndaker emit pro se, pro i\Iathia, Ursula ct Barbara pueris suis, lX s. XlI gr. c. erga Pllrkarchull de
Aldelllburg pro XC
videlieet super domo Lallrencii
iudicis curie III marcas gr., III s. super domo Lyskonis
cultellatoris, I s. super domo Hannus Vasolt, I s. super
domo Thome cultellatoris et I s. super domo Elblini Kacenjeger. Act. sabbato post Purif.
1. 1413, 2. listopadu. RII 1101'. Č. 992 f. J42. In
gotas namen amen. lch Honsil Gundacker, bllrgcr der
Grossern Stat zu Prage, bekenne offenliehen und lu kunt
mil diseni briffe aIlen den, die in sehen oder horen
lesen, das ich allein mit cranckem Icibe, doch llJit guter
redlicher vornunfft unci rechter wissen mein lezles geschefte von allen meinen guten, dic mil' der aimechtig
got von seinen gnaden yorlihen hat, den worten das
clwischcn meinen freunden und llachkomen dOrlnllb noch
meinen tock kein krige oder widerwcrtikeit ich geschee
noch entstee, tun ich schickc und sehaffe in der masse,
aIs hernach begriffen ist, Von erslen 50 lllache uncI sccze
ich meines gescheftes vorweser und funllund~ mciner
kin der die erbern manne LeuU czwirner, Henrcich Sach-

s.,

senfelt und Ludwig Schrol, auch bUl'gen der egenanten
Stat "U Pr"ge, mein besunder liben freunde, das sie dic?'
mein geschefte "Iso volenden und volfuren und auch
meinen kindcrn mit hulffe und rate trewlichcn beysteen
uml geholfen sein, als ieh ylll des sunclerlichen wol trawe
uml gel.aube. Doch mit sulcher crafft und macht, das ir
iczlichcr bey scinem gesunden leibe oder an scinem todbelte cin andern gescheftman an ,ein stat HeCzen unci
kysen mag. Und wer sache, das ir eyner also abging von
diser werlde, also das cr kein andern geschcftman un
scin stut nicht gekoren helte, denne so lllugen die anderen lebendigen geschefftIeute ein I\nderen gescherľtman
in des loJen slut lU in seczen und k)'sen, uls offle des
not geschicht. Noeh dem 80 schaffe ieh no ch meinen
lode dem Niclas, meinen .un, Zll den hundert und czweynczig schok grosser, dic ich im 1'01' zu ,einem erbteyle
gebcn habe, sech. schok grosser czinses, die ich habe
auff den nachgeschriben hewscrn·, doch mit sulcher underseheidenheit, als hcrnach begriffen i,t. Item auff dem
bawse dcs L)'sken mesrers drey schok gr., das gelegen
isl in der mesrergH3se czwischcn den hewsern des Vasolt
mesrer \'on einem teile und des Cunclen Hertenfcls yon
dem anderen leile. 1tem e)'n schok grosser auff dcssclben
Vasolt haws. Itelll e)'n schok gr. auff dem hawse des
Thoinel mesrcrs von Ne",cnhaus, das gelcgen isl aldo bey
des '·a50101. haw, in cler lllesrergasse. Uml e)'n schok gr.
aulf dem hawse cles Elbil !Caczenjcger, das gelegen ist
ezwischeu den bewsern elwcnn des Herlllan PoppIs von
einenl leil·; UlllI des Cunczen Fichtenstein von dem andern kyle. Uml donlÍt sal denne dcrselb Niclas, mein
SUIl,

"Oll

uud

f;ur

Hlltlern

I;csundert

l11cincn

uud

und gntcrn ganz
seiu. Doch sunder-

kyll(tercll

gclcilt

lichcu will

ieh uml schatle, dus dersclb Nicl"", mein
gewHlt Hoch lllacltt huben snl die cgenanlc secbs schok gros"er czinses vortkullffcn oder die
cnpfrcmclen ill kciner ",e)'s, sunrlcr diselben czinse sullen
noch seinelll todc aurf scil1c kYllder, die Cl' lasscn wurde ,
gevullen. L)'e, cr aber kein k)'lldc noch im, 80 suHcn
diselbcll czimc widcr auff die unrlern Illeinc kynder
gcvallell; dornnch so schicke und schaffc ich uoch meinem
lode clen anelem llleillcn drcycn kyndern, die nicht ir
jarc habcn, Mathes, Ursula Ulili Barbara, meill haw" do
ich )'nnen wone, gelegen aulI dem !Crenczltllurkt, au ch
alle meinc czinse, die ich babe. Auch .dorczu schaffe ich
)'n alle unclcre meine guter czu glcichcm teyle under sic
CZll teylcn. Und sundcrliehen wil ieh und ist mein meynunge, da" dieselbcn meillc drey k)'nder fraw Barbara,
clWClljl cle, Reichil cramers wileb, bcy ir haldcn sal in
den keslen, b)'s das sic c,u iren jaren kommen und sal
die lrewlichen cZ)'hen C7.ll clen pes len aIs ich il' trawe
llnd gclaube. Dovlm sullen ir mein gesehcfftIellte tun, wa.
czilllleich und pillcich ist und das noch iren lrewen
erkenncn werdell. Und II'C11Il das were, das dieselb frawe
Barbara abging VOll diser werlde, ce dus disclben meine
snil,

keínell

lcynder CZU iren jarell komen wereu,

oder das sic clíe·

selben llleine k)'llder uicht leuger be)' ir halden wolde,
delllle so sullcn mein obgenaunte geschefllellte sieh derselben meiller clreyer kynder cyus, das nicht sein jare
hal, eer abging von diser werlde, dcnll es czu seinen
eelichen jarcn IcOllllllCll wcrc, denne ~o wil ich unrl
schaffe, das seiu tc)'l au dic andern mein ezwey lebcudíge ]lynder, die nichl ire jarc haben, mit yollem rechten
sul ge\'allen. Auch \Vil ich unci schaffe, wer sache, das
derselbeu meincr dre)'er k)'nder czweye cer abgingen
VOll cliser werlde, denn sic CZll ireu eclichen jareu komen
weren, den ne so wil ich und schaffe, das mein gescheft26
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lejule von derselben czweyer k)'nder toden teyl
I
se lOk gr
.
e cze Icn
. eZlllses kauffen suUeu domit .
I
sullen, als yeh 'n d
.
'
SIC (cnne lun
· I
)
as auff Ire trewe und gewissen sund .
1le
len enpfohlen h b
d d
elund
I b a c un . os gonczlichen wol trawe
aU ge .au b e. Gyngen aber dleselben meine dreye kynder
. e eel a e von dlBcr ",edde, delln sic ClU ir
.
Jaren komen weren, denne so wil ich d
en eel]lclhell
]'
.
, as VOn su clen
g ute'ln, (Ie
melU kyncler angepuret haben fff.'
I
gr. auff die kinder des vor
. ' un cZlg sc lOk
gevaUen sullen. D
b genllante~ NlCla.s, meines sunes,
orum su en lU melU g . I ftl
.
CZlIlS gauffen und clerselb N' I
..
esc.le eute
IC as, II vater sal ke
fft
uoch macht . habel~, sulche czinse vorb:uffen ~~e~ra]',
enpflemdon m kelDer weys
"Vel' 'lbo
I
d (le
denne czu derselben
. .
' 1 ' sac IC,
as er

~ullen bdie~elben funn~:iit s~i~~~ ;~~u~l~t I~:~~~t ~f:~~e

so

~rn u erl/!"en gutern, die noch tode derselben mei::,:

~;;I~::

1469, 29. srpna. Rltkop Č 2105/
nes seHator dictus Moczihub t K 'tI . .
. 283. Johaninter frenifiecs ad tl'
e
a leI~ma emerunt domum
frenificis et Simollis ~~J;~: statuam mtcr do.mos Jacobi
Margarctam viduam pro Lxl~'te exutraque ~ltuatall1 aput
memorala ,Margareta cam~r~ et s. - I.Sto adlUncto, quod
llllIlC utitur, calore estuarii et . co co m cstuario,. q ui,b~s
uti debet, usque vita ci su
Igne pro .coq~endls CIl)IS
Johannis B.
ppetat. Act. 1ll dle Deco!. s.

3.

4. ~485, 9. července. Rl/kop. č. 2106 J' 159' S'
mon frem[cx ct Anna cm
I
' . 1inter domos Marthe
]' e~unt]' (omum ad tlaveam statualll
, t ' re IC e o lm Symonis Nidrde, et Nicolai Radda

olim JO;lanni!a~~c;i~1U~r:~~tat~~fsa
Acl. sabbato post Kyliani.
'

~;~h~~am,

rclictam
• s. gr. prag.

n
bel:bt "'deren ., a~ mein gescheftleute mit vollen
1514, 22. línora. Rl/kop. č. 2108 f. 135 O d' .
g~, a cn,
onut SIe denne tun suUeu als ich .
sedlár a l'vIarla kou ili duom
.
'.. .
. n rej
a
VOJ'
tě
I
d' P
~.
meZI domy Jakuba zámečníka
as auff Ire lrewe und gewisen sunderlichen' cm )rohl~~
cla Uz ale od SImka uzda1'e za LXXXV k
~labe und (!es genezlichen wol lrawe und gelaub I C
Act. fer. IlIl. ante lIIathie.
" . gr. pl'.
ezten wlI ICh und ist mein gancze me 'nu
e.. zum
6. 1531, 7. prosince. Rl/kop č 2111 J' 9
.
~as mein gescheftleute denselben mein~'l IlIgedund wI!lcn,
SIC
.
.
<yll ern wenn
Chmel a Markéta ko T d l ' "
'.
"
Bartoš
czu Iren Jaren kommeu, no ch keinen andcI'n' .
úzdařk
Vá I
ul?~} uom eZICí mezI domy Vojtěšky
f reunde 1'0
k č AY a f c alV·a kraJclh~ od. Ondřeje sedláře za XCIIII
.
n a ll,
Cl su Ic Ilel' guter wegcn d'
. I memen
.
t er. . post NIColal.
. . c.
.
2
kmderndlassen werde, wie sie die hal~del~ ~~~rmdeolDmeII·lt·
t un wer en dovon I '
I
1551, 19. listopadu. Rl/kop. Č. 100/ 316 V 'd
'
tun , nocll Ilald
su II en werd'
. <emor
I' I ey rechnunge
.
,en
po obrácení SI'. Pavla na víru st I
.
'"
.
s.tre u
in I"
c.r m gelsl IC lem noch III wernllichem gerichlc
zeu);mi vladykami p. Duchken a se J,est ucet mezI uroe' <Cliler welS. \Vcnn au ch dis mein gescheffte in iren
prymasem Stal' M Pl' a m' \ Chlll~iérem z Semechova,
k:~~~~ u~~ gdutcrnb gancz und gal' unschedlich sein sal und pergkmislrem, 'jak~žto "porue~~:;~n~irot~mášem z ~avol'ice,
se Ja en ryngen, wann ich i
I' I
trawe und gelaube D
.
.n gencz IC len IVol
kubovi uzdaři pozuostalich z j d '
;"01' po n~kd>: Jadie w '
.'
es ez~,. emem gcczeugnusse so haben
limiž sirolky z strany drul;é a e ne a -, anem a Lldnulou,
e) sen m,ll1ne Jurg Sl11yc rychter V t R k
t
u~d \Venezlaw Slupa, gesworen burgcr ' unde~chef~nOI~~I~ P?~'učníci od smrli otce jich až ~o °le~:k~~f;\ kteréž jS?u
IUIt. 1 našlo se toho v š e l '
o o na ne CIo.. genanten Stat c.zu Prage ire si gele durch meiner b
1
LVI k. LVllI,
10 n~~ladu na oba dva sirotky
"I1len an den bnffe gehangell. Der gebell . l
pecle
gl.
tll., z kterezto su
d'l J
.
IS czu rage
přišlo XV1II k L .l
. . my na I
annov
nac II C·
1'1StI gepurl vierczehenhundert J'ar und (10'
I'
. gt .. m. ,a. n.a Lldnulu XXXVIII k. VIII
g r . m . j', t':
d em dre)' I d '
Inac I lU
IZ SIl'O CI melI JS'
, ,
'1 cze len em Jare am necllslťn donerslage no ch
AII er Ilel 'gen tnge.
z kšaftu někdy otce jich se na~~o z~&IIftruc;{i<I' jakž
a od kněze Silvestra přijali III I ' XXX
c.
,gr., !ll.
I
"' 1415, 28. března. Rl/kop. č. 2102 f. 84 N·.
vší SUtlly jim náležité DCCVlI I c. " ~" gr.. takze uClní
aus, Gundaker emit VI s. c. erga Hensliuulll'G .
~c~hned
jest
tu
od
,e
XXXVIII
gr.
m.
A lo
patI cm SUUln
JHO XL'T]]I
. I I'
undac!.eI,
d
'.'
"'
s., VI( e !Cet III
'
Kt ,;' d'l
- . . pp. poruCllíkuov vyeten a vydán
omo LISCOlllS cultellatoris, it. sUI)er dOlIlO H s. .~uťTeI
eI) z I ona Lnlmlla s manželem
•;
,. .
solt I
.t I
allusSU ,aChmelem přjjavši J'est J'im pod'k . ISI)m BartolomeJem
D
. s., 1.
s. super domo olim Tomlini de N
,.. C
e ola a - 1551 B tl
meJ
hmel s Lidmilou m
"','
, : , ar,~ 0. omo cultellatoris et super domo olim Elbl' . K ova
CCCXXXV I
d'l
. pllznalI se, ze lSU pnJali
Jege!'.. I s. Aet. fer. V. antc Pcnthecost
1111
aezenJanovi, synu Ja~~bal ~z~;~~VSk~ho nálež.ejíc!ho nebožtíkovi
'" 1406, 13. dubna. Rlikop. č. '2099 / 4?? J
die Elizabeth.
a ratru LIdmIly. Aet. fer. V.
han nes marssalek et Erasimus a claviLus ,,-'. ~~. 0bare conlhoralis Georgii de domo Z"
L10. pa! tc BaJ,7. 1566, 15. listopadu. Ruko č 211 '
Andreas Raz el Joh Rezek" ,
,~aJlcc~ ?nlS, ex una,
MartIn Hylšer sedlál a Lidmila ItOUPI d .
8 j. 148.
et Elisab tl
. ',.
plO pal te Martllu COllslanlsky
. d
1
uom Chmelovski
u modrého shípa l' Č'
composit~r~~ ~;OflS IpSlU.S, e~ ~ltera arbitri et amicabiles
Valentinu zedníka ;b~:Yra:::~;1 le~:~líell1 d °z~~řeje dHanka a
a arti'lus
. . ~uleIlcIUs . a ka, suprcmus supcrarbiter
ského a Kateřiny m. j. i na mís v ,o ,I mun a Plz,enP 't
pl edIC lIS deputalI oceasione paUii nigri d"
sirotka po někdy Jak b . CI
te ~farkety, pozuoslaleho
axanu o peliIclO dorsino
bI
I
.
L
u 01'1
IInelovl
20' I v
su (uelo, (uorum hlltheamiuum
fer. VI. post Briccium.
' za
o {, c. Act.
J'oppule ct dot a I'IC11.. prout
'cl'
l
El'
'
a
PI
suam fmtri dicte B'aI'baI'e d e d,cb . < Isabeth post natall1
,
are e Ult pl'
.
.
,8. ] 584, 16. března. Rukop. č. 1136 f 85 I
conlroversia vertebalur I .
d'
o quo UIter lpSOS
;11'" '. 158~
ve ctvrteJe po památce sv. Jiljí Ondře'
f
'
, lU1USccmo 1 pronuncciac'
Anny, manželky své, obeslal' ku )rávu J se al na míste
:cerunt, quod Marlinus cl Elisabeth Barb ' d'; IOnem
Ul e
le um palllUm reslituant cum II II "
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když se k tomu přijde, ukáže, že Martin H., někdy
manžel její, jí statek knihami jest zadal. Na to Ondl'ej
mluviti porucil, že Martin ten duom sobě, Lidmile, manželce své a dětem svim koupil a tak potom neměl činiti
společního vzdání s druhou manželkou na ublížení Anny,
dcerky své, spravedlnosti její a nápadu jejího. Zase od
Anny H. mluveno, že otec má moc statkem vládnouti a
Anna, pastorkyně její, dosti odtud svršku pobrala.
Anna Andresová, puovod, dala čísti koupení domu a
k tomu mluviti : Jest ukázáno. že nebožtík otec této Anny
koupil' duom zapsal jej manželce a dědicuom svým a teď
svědky provedeno jest, že ona Andresová vlastní dcera
jeho Martina jest. Právo pak přečtěné (F. g.) ukazuje, že
statek těch, Ideříž bez pol-fzení z svěl a scházejí, jakož
tolikéž otec její Martin bez po1'ízení jest umřel, na nejbližší p1'átely připadá. Proti tomu od Anny H. obviněné:
Domnívá se Anna, pastnrkyně její, že jí ona povinna
bude hned z domu vystoupiti, ale mnoho se jí ještě nedostává; což se ukáže, proč není povinna jí domu ani jiného
statku postoupiti. A že tato Anna, pastorkyně její, k tomu
statku nemá sama 'práva, davši čísti společné zadání statkuov doložila: Co jest před sebe vzala, jest rozumíno,
věda ona o tom společném vzdání, s jakimi viminkami
jest učiněno, směla jest nastoupiti a o lo usilovati. Aby
tuto Annu, někdy manželku Martina H. i s sirotkem Ja,
kubem s ním Martinem splozenim a po něm živým pozuostalým o spravedlnost jejich připravila, znaje to dobl-e,
ze jí a sirotku jejím v tom. statku více náleží, nežli jí,
pastorkyní její, a tak na věc cizí, chtěje sama ten všecken
statek míti, nastupuje, tudy v pokutu zmatku podle práva
C. 7, 11. jest upadla. A podle společného vzdání slyšáno,
že ten duom jí byl Hylšnarové a synu jejího s Martinem
splozenému náleží. Nad to vejše, byť jí Anně Andresové
v tom statku co bylo náleželo, ona takový díl svi'tj od
otce za živo bytu jeho jest vzala, o čemž ph zalobě
~mínky neučinila, toho tak proti právu zatajiti nernaje.
Ze Anna Andresová hned z počátku usilovala ji Annu H.
s sirotkem jejím o spravedlnost jim v tom statku náležitou připraviti, neoznámivše o tom, co prve napřed vzala,
ani o tom sirotku pozuostalém, kteriž tak dobře vlastní
syn Martina jest, jako Anna Andresová. Anobrž při dání
odpovědi na žalobu směla dáti mluviti, ze o žádným
sirotku neví, a tak by pankharta z něho učiniti chtěla,
jsoucí on vlastní bratr její. Od Anny Andresové: Nikdy?'
od toho nebyla, jestli ze by Anna, macecha její, ukázala,
co by jí a synu jejímu náleželo, aby jim vydáno biti
nemělo. A poněvadž duom ten od otce a matky jí Anny
jest koupen a ona také do společného vzdání pojata jest,
prolož ona lepší nebo p,'ední právo k témuž domu má,
nežli Anna, macecha její. Tu páni vypovídají:
Poněvadž Anna Andr. podle žaloby své toho jest neprovedla, aby dUOln po Martinovi H. jí samé náležeti a
Anna, macecha její, se ji z toho domu pohnouti měla,
nibrž to se nachází, ,že vzdávaje statek Martin Anně,
manzelce své, to společné zadání tak dob,'e na dítky
s touto Annou jako s první manželkou zplozené jest vztáhl.
Z těch příčin - statek po někdy Martinovi H. na tři
. díly jíti má s tím doložením, co jest Anna Andr. napřed
vzala, to aby zase nebo do toho statku vnésti anebo sobě
to na dílu svém poraziti byla povinna. Act. fer. 6. post
Laetare.
9. 1584, 15. května, Rl/kop. č. 2230 f. 59. Jakož
po smrti Martina Hylšnara sedláře duOlu pod uzdaři me.i
domy Ondřeje Hanka krajčího a někdy Antonina sedláře
obostranně leZící i jiný všeliki statek třem osobám na
rovni díly, totizto Anně, manželce jeho, jeden, Jakubovi,

synu jeho s ní Annou zplozenému, druhi a třetí díl Anně,
dcdi jeho Martina s první manželkou splozené, jistim
rozsudkem jest pl'ivlastněn - dotčeni duorn i jini statek
položen jest v 443 k. 18 gr. m., však že se dluhuov po
nebožtíkovi Martinovi našlo 81 k. 30 gr., zuostalo čisté
summy 361 k. 48 gr., dostalo se každému po 120 k.
36 gr.!ll. 'rakovi puk duOlu - Anna, někdy Martina
Hylšnera a nyní Jana :"tola sedláře manželka, s dovolením
pánllv jest 'ujala - . Act. v outeri po neděli Exaudi.
", 1608. RI/lwp. č. 324 f. 403. Pokojníci: Jan
Hilšar, desálník, Bart. Holárek rukavičník, Jan Valentin vinař.
V 10. 1620, 12. kvčtna. Rl/llOp. Č. 2114 f. 266. Jan
Stohl sedlář nemoha pro nedostatek zdraví svého v radě
osobně se postal'Íti, před p. Janem Kuklou a p.)\lexandrem Rumpálem z Kundralic z rady s Jakubem Stangem
z Labětína písařem k nčmu, jakožlo k nemocnému vyslaným, oznámil - že jest vzdal dlun svuj, v němž bydlí,
pod uzdaři mezi domy Hankovim a Sobiny knihařky
obostranně leŽÍcí i jini statek svůj Zuzaně Behmové a
Justině Ciburtové, dcerám svim vlastním a vždycky poslušnim - . Však při tom aby povinny byly po smrti
jeho vydati Jakubovi Hylšarovi, pastorku jeho, kteriž náležitě odbyt jest, X k. Act. fer. Ul. 1'ost Jubilate.

Číslo 7.
(U h,' e b e n u, u

hře

b e ne.)

1. 1450. 10. listopadu. Rl/kop. Č. 2099;: 1071. Jakož
nebožCfk Duchek, syn někdy Martinó\' Noskuov, uzdal'uov,
jsa z dopuštčnie božieho u Buštěvsi raněn, ale proto
zdravého požívaje rozumu, diel svój dědicni a oteovski,
na něho po otci jeho pHslušející, kšafloval a odkázal jesl
Petrovi. pekari z Podzidie, dědovi svému, na tom stalku
a zboží, kteréž s J eškem, bratrem svim, po otci jich jim
ostalo jest. Z kteréhoŽlo dielu Pell' již psani J eška svrchupsaného nal'ekl jest a právelll na něho sahal. I opatrní
MaHk od hi'ebene proti Tajnu a Bernard od Sampsona,
smhívcc přátelšlí obapolně' a dobrovolně od týchZ stran
k rozdělení a mezi nimi té pře k dokon"ní prošeni i po7ádáni jSlíce, majíce najprv otl obojích plnú moc i od
pánóv povolenie, vyslyševše také oboje slrany - za1'lIčivše též strany pod L. k. gr. a lé pře ztracením na
zdrženie výpovědi jich takovélo: Najprvé aby Jcšek již
psani za ten veškeren oddiel nebožce Dllchkóv postlípil
Petrovi svrchupsanému toho domu u h1'ebenóv, v nelllž
sedí, na Ovocném trhu položeného mezi domy u raku ov
z jedné a u modrého shípa z strany druhé, holého toliko _. Dále vyp0l'ědčli Slí: Jakož Ješek pronajal jest
pivnici I' témž domu za II k. gr., aby Petr ty dvě Iwpě
sobě vzal. Item jakož Petr byl jest dlužen dvě kopě Ješkovi, takovi dluh aby pominlll. Item což by koliv bylo
dlllhuov l'ádně okázaných, jimiž by Duchek nebožčík
komu byl vinllovat, takové dluhy Petr již psani aby podstúpil a sám jich odbival. lt. ten dluh, kteriž na Fiolkovi
po Onddškovi uzclril'i, olci téhož Fiolky, porucníku Ješkovu a Duchkovu Martinem Noskem, jich otcem, učině
nému, oslal jest, toho Ješek aby sobě k sl'é ruce dobival - . Najposléz vyreeno jest, aby ten duom Pezoltovský
řečeni s jeho měštíštem, jenž leží na Ovocném trhu na
rohu proti múřenínóm, ostal i s jiným statkem pH J eškovi a jeho dědici ech. - Ael. fer. II. post Briccii.
2. 1451. ]3. kvetna. Rl/llOp. Č. 90 f. 250. Johannes
canulator et Dorothea cmerunt domum ad pectines dictam
26*
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J. Na }Jalé/ll l/alllěstí (pod llzdal'i).

1. Na MalčlII Ilal/lčslí (pod uzdaH).
svého užíti, společně na rovný podíl se rozdělí a toho
s bázní boží poZívati budou. - Act. fer, lIlI. post Diyis. ap.
'" 1608. _ RlIllOp. č. 324 f. 403. pokojníci: Hospodář jest Kryštof kovář, Šenkuie. Podruhyně Barbora
zodnice vdova, jest tam 8 let, fl Hans vVarnaier z Bavor,
nějaký

scribent.
17. 1622,27. května. Rl/koj>. č. 2113 f 299. Jii'ík GerIych a Marjána koupili dvům pod 11zdai'i v osadě sv. Linharta mezi domy Tana Stola a Salomeny Koldinské od
Václava Bloyského z Palatinu, lvfarjány Dyrynkové, Kateřiny Vitické a Lidmily Bezděcké, syna a dcer někdy
AHběty Blovské, léž Adama Kozla, Mandaleny Cejsové,
též Anny Veroniky, syna a dcer někdy Doroty Kozlové,
ylastní sestry výš psaných bratra a sester, za DCC k.
_ Act. fer. VI. postridie Corporis Christi.
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habent, similiter de XXX S. persolvant. Act. sabbato ante
festUlu S. VVenccslai.
6. 1420, 25. dubna, Tallltéž f,111. Hannussius forrator publicavit XV s. census retenti super domo ad cancros quondam Maline in foro crinaliull1, qui census a
primeva possessione ipsius domus pel' LodovicUll1 appothecarium usque' hanc publicacionelll existit retentus. Act.
die Marci cv.
7. 1423, 30. záK Tallltéž f. 87. Hanussius zeloznik _ resignavit - domulll dictam ad cancrOs in
foro crinalium Martino de Tirnavia
Actum die s. Je-

ronilni.
8. 1424, 28. ledna. Tamtéž f, 140. Anno d.
MCCCCXXIIII for. Vl. ante Purificacionem M. in
causa Martini de Turnavia ex una, Sigismnndi de Longa
platea et Ambrosii filiastri sui ex altera nec non Ludvici
appothecarii parte vertente ex tercia sentoncialiter est
diffinitum: primo ex resignacione Hanussii ferratoris
nnni
ipsi J'/[artino XVI S. gr. CUlU tribus S. censuS a
et perpetui
in
domo
ad
cancros
in
foro
crinalium
nunccupata
Číslo 6.
oonquirende sunt adiudicatc, clemum dicto Ludvico appOthecario eaclem domus iuxta continenciam Iibri ad eundem
(U r a Id'!.)
ex oondcscensione Katherine, relicte o1im Fridlini patcnter
exstat udiudicata, qui summam in resignacione Hannssii
1. 1409, 1. 8. ledna. Rl/llOp. č. 2101 f. 171. Hapre~licti Martino supradicto faeta contentam eidem Marnussius ferrator et Dorothea, conthoralis ipsius, emerunt
tino tenebitur assignare et secundum quod de censibus
lIlI S. gr. C. erga L1,ldwicum apothecarium pro XL S.
annuis uliis faetum est vel faclum fuerit in communitato ista
super domo olim Jan Czrny sal toris ad cancros. Act. fer.
Pragensi, tali modo ipse Ludvicus eflioiat Martino memoIII. post Epiphan.
rato supcr III S. gr. census in dicta resignacione Hanussii
2. 1414, 11. ledna. Rl/llOp. č. 2102.f. 22'. Kalhecontenta. Ceterum ipse Marlinus una cUlU Ludvico prerina relieta Johannis Polakoni, sartol'is, nunc Laurencii
dieto pretextu L S. gr. Laurencio i\Ialine, fratri suo, allecHoti Malyna conthoralis, resignaviť pueris suis III S. gr. c.,
gatam non probanles sunt absoluti, Ambrosio vel'O nato
'lne sibi per Martham, filiam sumu, in ultimo suo testacHcti Laurencii Malina, filiastro Sigism{mdi predicli, quod
mento sunt legate, super domo iam (licti Malyna. Aot.
porcionem suam horeditariam, prctextu cuius domum ad
fer. V. post Epiph.
cancros prcdietam respicere nititur, accio est reservata
~;; 1415, 7. listopadu, !(Ilhop. é. 2102 f· 87', Katheiudicialiter habitatoribus domus huiusmodi intemptanda,
.. ina, relieta olim Fridlini Payerrewter, deputat Barbarc,
cUlU ipsum ad annos disorecionis contigerit pervonire.
lilie olim Nicolai Reimer de Egra, I S. gr. C. ad vite tem9. 1425, 16. listopadu. Ta III též f 166. Martinus de
pora snper domo sua ad cancros. Aet. fer. V. post
Trnavia snb et uxoris sne no mine publicavit census rc·
Leonhardi.
lentos super domo ad cancros - per Ludvicum apote3. 141G, 11. IÍnora. Rl/llOp. č. 2099 f. 56. Recarium a tempore emcionis domus per eundom usquc
licta olim Fridlini Payrenter promisit porsol vere Hanussio
hanc d!em. Act. in pleno consilio f. VI. post Martini.
ferratori LX S. gr. minus Il'/2 S. gr. incluso censu S.
10. 1429.
Tallltéž f, 297. lnventarium
Georgii proximo racione domus ad cal1crOS per ipsam
bonorum post mortem Sswizkonis in domo ad cancros fer.
relictam emte pecunia in parata - . Aet. fer. llI. ante f.
Vl. post f. Corporis Chrisli. Prim um tres plume exiles,
S. Valentini,
duo pulvinaria, tress cussini, due teeture vulgariter czichy,
4. 1418, 9. července. Rl/kop. č. 2102 f. 188/. Steduo lintheamina et mensale unum, toga nigra, due tuphanns de Glacz emit III S. gr. C. erga Hanussium ferranice grisei coloris, pellioium exile, duo cantari parvi.
torem et Dorolheam, conthoralem ipsins, pro XXX s.,
11. 1431, 24, června. Tallltéž. Páni - znamenayše,
quas habuerunt pueri Katherine, ipsil1s Hannusii filie, super
kterak dobré paměti Svizek leze na smrtedlné posteli i
domo olim Laurencii Maline sartoris. Act. sabbato post
svěi'il jest l\Iartinovi Noskovi stalletl svého, aby on jej
Procopii. Eod. die Katherina, olim Laureneii dicti Malina
mezi chudé rozdal za jeho duši vedle svého svědomie,
relicta, deputat"pueris snis III s. gr. C. super domo ipsius
i dali sIÍ svIÍ pInIÍ vóli, aby nadepsaný Nosek ten jistý
Katherine loco i1larum III s., quas ipsi pueri habuerunt
statek rozdal - . Act. fer. III. in vig. Jacobi.
super domo o1im Laur. Maline.
12. 1432, 22. ledna. Tal/lléžf 324. ln causa, que
5. 1420, 21. zál'i. Rl/IlGp. č. 2099 f. 86. Haverbebatur inter Katherinam reliotam Martini de Trnavia
nussio zeleznik tarnquam tutori J arossii, orphani quondam
ex una et Johannem Ludvici parte ex a\tera occasione
Polakonis sal'toris, et ipsi J arossio domus dieta ad cancros
triUln S. gr'. census annui, 'lnem super. domo ipsius Join foro fructuum, que sita est in tel' domos dictam ad
hannis dicta ad cancros in foro crinalium situata dicta
pectines ex una et aliam dictam ad equnlum parte ex
Katherina se habere asserebat, ex tunc domini - oandem
altera, pel" dominos magistrum civium, consules et scaKatherinam dictas III. S. census in domo prefati Johannis
binos Mai. Cil'. Prag. lali cum condicione ost donata,
habere affinnant. Act. fer. III. ipso die S. Vinconcii.
quod idem Hanussius XVI s. de bernis in dieta domo
] 8. 1455, 22. dubna. Rl/llOp. č. 2./41 f. 136. Když
per Loisam appothocarium retentis persolvat, deinde quov slÍdu zahájeném paní Kateřina pnně CenkOl'a z Klinciens annis singulis herna communis fuerit iInposita de
Mojna, purkrabie hradu PraZského manželka, pl'ipověděla
XXX S. gr., 'collectam secundum ius ciyitatis det. Nichise k domu Boi'ivojovu, otčíma svého, kterýz slove II ralominus orphani quondam Ssliepankonis dicli pod mandlami racione triUlU s. gr. census, quem in eadem domo

c.
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vešken díl statku svého, kterajž jest koli na ní pEpadl
podle kšaftu nebožtíka Blažka, Vítovi a Alžbětě, dětem
svým. Acl. die Gertrudís.
26. 152B, 27. července. Ta11ltéžf. 315'. Dorota 1'010vatá oznámila, kdež jest jmenovala na smlitvách svatebních po
Alžbětě, dceH své, Matúšovi krajčímu, zeti svému, L s,
gr. č. a k tomu XXV s. č., kterajehž náleží též Alžbětě po
strajci jejím, i v té summě - Matlíšovi a Alžbětě vzdala
jest - dumn svuoj u rakuov na Ovocném trhu. Act. fer.
ll. post Jacobi .
27. 1526,11. ledna. Rl/kop. č. 99 f. 212'. Kdež jest
byla ruoznice o statek po Blažkovi Volovatém mezi Vítem
a Alžběttí dětmi i stala se jest smltíva po orteli panském,
že on Vít zuostal jest v domu v plném hospodářství,
v němž bydlí, a ona Alžběta v domu druhém ležícím pod
uzdal'i u raku ov k dědičnému vládnutí. Acl. fer. V. post
Epiph.
28. 1540, 7. července. Ruko}. č. 2111 f. 287'. Pavel
Kroupa krajčí a Anna k. d. u rakuov od pana :Martina
z Vlkanova a pana Jiříka z Hrdinova domu, ktel'ížto z poručení pánuov tajž duom na místě sirotkuov po Matoušovi
krajčím pozuostalých' a pro lepší jich prodali za 150
k. gr. č. Act, fer. 1111. post I. Husium.
29. 1540.
Rl/kop. č. 1130 J: 434. Vedle toho
jakož jest Alžběta, někdy Matouše od raku, a nyní jil'íka
Flešle manželka, učinila odpor prodaji domu, který slove
u rakuov na Vovocném trhu a k témuž odporu obeslala
Pavla Kroupu, kterémužto takový duom od Jil'íka Flešle
prodán byl, pravěcí, že jest bez vuole a pHtomnosti její prodáván bejti neměl a ze k tomu trhu ona a sirotek bližší,
nežli kdo jiný jest, a že na ten trh nasttípiti a sobě
k ruce ujíti a platiti chce jako Kroupa. Páni odpor
zavrhli. 1540.
30. 1540, 5. listopadu. RlIliOp. č. 2111f. 299. Jan Vlk,
pastorek Václava Trubky k. d. u rakuov od Jiříka Flešle a
Alžběty, manželky jeho za 175 k. gr. č. Ph tom také i to
oznámeno: Jakož jest Pavel Kroupa prve ten duom trhem
ujal, týž Pavel již od dotčeného trhu svého vcdle nálezu
pánuov jest pustil. Acl. fer. VI. post OOSS.
31. 154B, 27. března. Rukop. Č, 2111 f. 356'. Matěj
sedlář' a Dorota koupili duom na Ovocném trhu mezi Hankovým a Závorkovým obostranně za 175 k. č. od Jana Vlka,
pastorka Václava Trubky. Při tom týž Jan Vlk oznámil,
že jiné všecky peníze po závdavku, kteréž přijíti mají,
odevzdal Václavovi Trubkovi, aby na místě Václava, sirotka
po někdy Matoušovi kraj čím pozuostalého, a k ruce téhož
sirotka - kvitoval. Act. fer. II. post Cond, pasche.
B2. 1558, 26. července. Rl/kop. č. 2117 f. 416. Matěj
sedlář vzdal d. Voršile manželce své. Act. die Anne.
3B. 1584, 13. listop. RullOp. č. 2230 f. 78'. Jakož
jest po Matějovi sedlúi pozuostal d. pod uzdaři a vinice za
Libni, Voršlla, manželka jeho, též Matěj syn s Dorotou,
předešlou manželkou 5plozený, o němž se neví, byl-li by
živ, a vnuk Matěj, též vnučky Anna, Dorota z Václava,
syna' Matěje sedlaře, pošlé, kterýžt6 statek mezi ně jest
podělen a ten d. s vinicemi v 900 k. m. položen a při
Voršile podle společnýho zdání s nebo Matějem zuostaven.
B4. 1589.
Rukop. č. 2112 f. 331. Voršila,
někdy Matěje sedlař'e a již Jana Koldinského meW'e manželka, vzdala d. manželu svému.
'i' 1608. - RlIllOp. é. 3241 403. Pokojníci: Mikuláš
Brumovský, nějaký scribent, Jan Přeštický, dělá kadidlo
a prodává, Jan nožíř.
B5. 1616.
Ruko}. č. 476 f. 140. Poněvadž
jest se to z očitého spatření při vejchozi k žádosti Jana
Koldinského vykonané našlo, kterak dum paní Atžběty

Blovské sešlý na velikém nebezpečenství zustává, takže
zamokáním zdí na mnoha místech tržený a ku pádu nachýlený jest. Z té příčiny takový dum do dvou neděl zpevniti a ubezpeciti jest povinna. - ib.fol.143'. AlZběta
Blovská žádala, aby do domu jejího vejchoz vykonána
byla, že chce stavení v domě svém vyzdvihnouti, aby žádnemu
žádného zkrácení se nestalo. Oznámeno, aby dala sousedy
své obeslati, aby pH pl'ítomnosti jich táž vejchoz se vykonala. - ib. f. 183'. Poněvadž Jan Koldinský zdi společní té domy jeho a Alžb, Blovské dělící, pro služebnost
kladení trámu v od Koldinského do ní se odl'íká a od ní
upouští, a na vystavění nákladu dáti se zpěčuje, pročež
s~ nachází, že trámy své schnilé vyníti a je podštamflovaH jest povinnen. K kteréZto zdi držitelé domll žádného
práva míti nemají.

Číslo

p. 5 a. (staré číslo pop. 703.)

'i' 1400.
Ruko}, Č. 2099 f. 1. Ulrichus Ochsel
teretur solvere in festo s. Galii VII S. XXIllI gr. :Mare
Eisnerin pro censu retento,
1. 1406, 16. ledna. RlIltop. č. 2101 f. 70'. Theodricus de Ach et HenriclIs de Ach emerunt Vl s. census
erga Johanncm Rulant pro XLV s. super domo Uh'ici
Ochsil in foro crina\ium. Act. sabbato ante Anthonius.
'* 1414.
Tall/též f. 40. Kathcrina, relicta
olim Ochzil sartoris.
2. 1440, 19. května, RlIllOp. č. 90 f. 52. Johannes
Tluxa frenifex et Manda cmerunt clomum sitan, inter
domos Nicolai Opsielko ex una et Loysa ad cancros parte
ex altera ~ erga Wenc. Kaderzawek de ferrea platea pro
XV S. Act. fer. V. ante Trinitatis.
B. 1468. - (S. d) RlIlwp. é. 2119 f. O. 12. Ve
jméno božie amen. Já Jan Tluxa uzdal', měštěnín Star. M.
Pr. vyznávám tiemto listem etc. že ačkoli z dopuštěnie
božieho nemocen jsem etc. tak, aby paní Manda, manželka má, jakž jest podle mne a se mnú pracujíc živiti
sě mi věrně pomahala, l' domu i v jiném statku po mne
zuostalém byla pravú a mocntí hospodyní, toho svobodně
a bez všeliké překážky požívala až do své smrti. Než
lcdyžby umřela, tehdy, tomu chci, aby Duchek sedlař,
slísed muoj, jehož též manželce mé přidávám k radě a
ku pomoci, podělil po smrti jejie přátel mých i jejich
nížejmenovaných tiemto obyčejem, jakož sě tuto píše:
Najprvé aby :Matějovi a Jankovi, bratranám mým, každému z nich dal po XX k. gr. A jestli že by kterého z nich
P. Buoh v té mieře od smrti neuchoval, aby diel umrlého
na živého připadl plným právem, Hem Benešovi, bratranu
manželky mé, aby dal VI k., Kateríně, bratraně jejie,
VI k. a Jankovi robenci, kteréhož jsem z mladosti zchoval,
VI k. Též také kterejž neb ktožby z nich l' tom umřel,
aby diel umrlého na živé zltOstalé připadl bez zmatku.
Než totoť při tom vymieňují: Jestli že by snad P. Buoh,
manželce mé, zdravie neboli živnosti na tomto světě popři cH rácil tak dltího, že by snad statku toho tak utratila,
ješto by statek po mě zuostalý toho, jakož sě svrchu píše,
stačiti a postihntíti nemohl, tehdy tomu chci, aby Duchek,
poručník muoj, mým ti cm to rozkázáním přátelóm již jmenovaným povinen nebyl, neZ tak dltího a potud, donižby
a což by statek po manželce mé zuostalý mohl postihmÍli
a jakž je koli podle toho podělí, pl'átelé prvepsaní jeho
z viece upomínati nemějte moci ižádné. Na potvrzenie etc,
4.
1469, 18. prosince. lamtéž f. P. 3. Ve jméno
božie amen. Já Manda Tluksová - vyznávám - že dumn
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Na Malélll IIdl//ěstí (pod uzdal'i),

J.
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J. Na Malém náměsti (pod uzdaři),
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znaje nedostatek zdraví svého a nevěda o své smrti, kdy
JI na ní p, Buh dopustiti ráčí, chtěje stateček ten, kteréhož jí p, Bůh pozehnati ráčil, s dobrým rozmyslem a
radou dobr)'ch pánuv a přátel zHditi a nemohouc sama
před pana purgmistra a pány Stal', M. Pl', pro nedostatek
zdraví svého se postaviti, dožádala se páni'tv, aby k ní
některé osoby radní na přiznání vysláni byli, Coz když
se stalo a p, Kašpar Lozclius s p, Václavem Bílkem, páni
radní, též p, M. Ondřej Marchio písař k ní vysláni jSlíce
přišli, tu poděkovavši jim z práce pl:ed nimi se přiznala
a oznámila, že dům svuj vlastní, v němž bydlí, pod uzdaři
ležící se všemi svršky, nábytky, penězy hotov)'mi, dluhy,
jimiž jí lidé povinni jsou, klenoty a sumou se vším tím,
co se v témž domě najde, vyhledá a jakýmžkoli jménem
to vše jmenováno b)'ti může, po smrti své a prt'e nic
mocně dává Davidovi, synu svému s někdy Jiříkem Biskupem, druhým manželem sv)'m splozenému. Z kteréhožto
domu a V něm statku zllstávajícího aby dotčen)' David
syn Václavovi Hořepnickému, manželu jejímu a otčímovi
svému, byl povinen vydati s lúže šatllv pernatých s povlaky dvojími dvadceti kusu menšího i většího nádobí
cejnového, dvě lžičky stříbrný a třetf také stříbrnou a
pozlacenou, kteréž se každodenně při stole uzívá, V témž
domě pak on Václav Hořepnický, manzel její, buď že by
se zase oženil aneb neoženil, až do dojití let rozumných
a právních Davida Biskupa beze vší činže, platu a pře
kážky každého člověka bytností svou zustávati má proto,
aby se dlun nespouštěl, škoda v něm nedála a aby
z něho činže od nájemníkův přijímal, z ní berně a jiné
povinnosti k obci náležité platil, též také na ucení, šaty
a jiné potřeby, jakž by toho čas a potřeba Davidovi,
synu jejímu, nastávala, nakládal a potom z příjmů a vydání níže psaným pánum porueníkům od ní dožádaným
každoročně počet učinil. A když by častopsaný syn její
let svých právních a přirozených došel, jemu toho všeho
zcela a zouplna v pl:ítomnosti týchž pánuv poručníkuv
bez odpornosti postoupil. Druhý pak dum u sv, Valentína
ležící, jenž od starodávna u Limbursk)'ch sluje, dává vejš
psanému Václavovi Hol:epnickému, manzelu svému milému,
však také po smrti své teprv a a prve nic za lou a takovou
pl'íčinou, že jest týž dům několika sty za živobytí někdy
Jil:íka Biskupa, manžela a otce Davida, syna svého, taky
po smrti jeho vyplatila a na něm své pojištění jměla, Však
na ten a takový způsob, aby Václav H. z téhož domu
z lásky manželské zapsaného Davidovi, synu jejímu, 500
k, m" teprva kdyzby k letům dospělým přišel, každoročně
po stu kopách m. až do vyjití takové sumy pod pokutou
právní, pokudžby kterému terminu za dosti neučinil, celé
pozustávající ,sumy vyplnění vydati povincn byl s tímto
při tom znamenitým doložením: Jestli že by častopsaný
David z uložení božího dl'ív dojítí let dospělých z tohoto·
světa sešel, tehdy ta všecka suma zcela a zouplna za týmž
manželem jejím aby zustala a on z ní žádnému nic vydati povinen nebude, Toliko k sv, Valentínu, kdež tělo
Jiříka Biskupa, předešlýho manžela, odpočívá, 30 k, m, a
to teprva v roce po smrti jeho Davida, Jiný pak jeho
Davida všecken
všelijaký statek jemu tímto zápisem při
vlastněný aby na tři díly rovným podělením se dostal:
jeden díl Václavovi H" manželu jejímu, za oP!ltrování
téhož syna jejího, druhý na dítky Matyáše Cernína,
bratra jejího, třetí na Kateřinu Delingovou, sestru její.
Však týž bratr a sestra z týchž nápadll svých společně
budou povini vydati k sv. Linhartu 30 k, m, nápodobně
jako i Václav, manžel její, v roce po smrti syna jejího,
Nad týmž Pak Davidem, synem jejím, za mocné otcovské
poručníky dožádala se jest slovutných p, Jana Duchoslava

a

Kadovského z Děvína, p, Jana Musila z Doubravičan,
depositora při úřadě nejv, purgkrabství Pražského, k nimž
i Václava H, přidává, A poněvadž on v jeho ochraně a
při něm zůstávati bude, k němu té celé dlwěrnosti jest,
že ne jako otčím, ale vlastní otcc nad ním ruku otcovskou
držeti, k bázni boU i ke všemu dobrému povede, A jestli
že by se jemu od něho (o cemž nesmejšlí) jaké skrácení
stalo aneb se budoucně dálo a jiní páni poručníci ,dožádaní to pomali, tehdy budou moci, jímž tu moc tímto
zápisem dávám, téhož syna jejího k sobě přijíti, jeho tím
zpusobem, jak se nadpisuje, i s jeho statkem opatrovali.
Jsoucc té duvěrné naděje, že jak syn její, tak i on Václav
toto dání její k sobě vděčně pr:ijmou, Naposledy to v své
moci sobě pozllstavuje, kdyby kdykoliv a kterého koliI'
easu a chvíle tento zápis buď v kterémkoli artykuli,
punktích, klauzulích na díle nebo ve všem zrušiti anebo
k tomu ještě něco jiného přidati neb ujíti chtěla, tehdy
aby to volně učiniti mohla a moc jměla bez překáZky
jednoho každého člověka v tomto zápisu obsaženého.
Actum et lectum in consilio fer, 4, postridie s, Viti, 1615, 22, září. TalJltéž. Páni - zápis ,někdy V, Hořep
nickému svědčicí k žádosti Reginy, po něm pozllstalé
vdovy, - kasírovati poručiti ráčili.
'* 1624, 28, listopadu, Tamtéž j. 337, Matiá§
Khaldšmid a Regina Vodila koupili dllm pod uzdaři mezi
domy Barloloměje de Pauli a Pavla Slavíka obostranně
IcŽÍcí od Reginy Prosdokon)'mové a Davida Biskupa,
syna jejího, za 1150 k. Č, - 1638, 18, června, Rl/koj .
Č. 2235 f 128, Stalo se porovnání a podělení lllezi paní
Voršilou, prv Kadšmídovou a již nyní Branickou, a poruč
níky - sirotklull po neb, Matiášovi Kaldšmídovi - o pozůstalost po něm takové, Předně paní Voršila Branická - ten dům, v němž zllstává, - za sumu 2200 k.
- ujímá.

Číslo p.

5 b., staré Č, 704,

1, 1405, 10. ledna, Rl/kop, č. 2101 j. 30, Ulrkus
Ehrer emit Ull s, census erga Ulricum Ochsil pro XXXII
s, quas habuit super domo Krzyssconis dicti Hunye tabernaloris sita in foro fr\lcluum - , Act. sabbato post
Epiph,
2. 1405, 29, ledna, Rl/hop, C, 2101 f 36, Petrus
Czaslawer emit scx s. gr. census erga Ulricum Ehrer pro
quadraginta octo sexag, gr" quas habuit super domibus
infrascriptis, videlicet super domo Krzyssconis dicti Hunye tabernatoris IIlI, sita in foro crinalium inter domos
Pesoldi linicide ex una et Ulrici Ochsil parte ex altera
et super domo Pesslini doleatoris duas sexagenas gross,
sita inter domos olim Ambrosii VYladica ex una et relicte
Iessconis coci ex altera - , Act. fer, V, ante Purif,
3, 1405, 21. května, TalJltéž f. 45. Jacobus Wyzenter emit lIlI s, census erga Iessconem vVlk pro XXX
s, gr, quas habuit super domo Krzyzkonis Hunye tabernatoris, nunc Michaelis de Nysa, in foro crinalium, Act. fer. V, ante Urbani.
4, 1408; 14, července, Rl/hop, C, 2101 f 153, Ludwicus apotecarius emit Hll s, census erga Dorotheam relictam Jacobi Wyzenter pro XXXVI s, super domo pridem Hunye tabernatoris, nunc Michaelis de Nysa. Act,
sabbato post Margarethe,
5. 1463, 13, bl:ezna. RIIliOp, Č, 2119 j. p, 10, Ve
jméno božie amen. Já Mikuláš Opsielka, měštěnín Star.
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1. Na. Malém náměsti (pod uzdaři).

náměstí (pod uzdaři).

paní Arině, dceři jejie, jakožto najbližšiemu přieteli s mě
stem trpiciemu podle práva měsckého pl'iřiekají. Act. fer.
lIll. post Brikcii.
11. 1499, 14. března. Tamtéž f 163. Johannes frenifcx dictus Mattcs et Margareta emerunt domum - ab
Anna, Mathei ab aureo leone conthorali, pro LVllll/ 2 S.
prag. Act. [cr. V. post Gregorii.
12. 1509,23. říj"a. Rllhop. č. 2108 f. 44. Johannes dictus Mattes frenifex resigna\'Ít virtuteque presencium
resignat domum suam, quam inhabitat, aliamque substanciam suam universam ubicunque sitam et repertam Anne,
conthorali sue, et pueris, si quos simul duxerint procreandos, ad equalem inter ipsos tempore suo particionem ad habendum, tenendum possidendumque hereditarie
amicorum ciusdem Johannis contradiccione non obstante.
1nsuper viceversa eadem Anna resignavit atqlle per prescntes resignat eandem domum C\lm alia omni substancia
sua predicto Johanni,' marito suo, modo et forma, quibus
supra. 1sto adiuncto, quod iidem coniuges de i1la substancia Sigismundo, filio memorate Anne, quam cum
priOl'i viro habuit, XXV S. gr. prag., cum ad annos legitlimos pervenerit, dare tenetur ipsllmque eciam circa se
fovere dehent Victll et amictu procurando congruis sine
diminucione summe predicte. Proscribentes et obligantes
eandem pecunie S\lmmam in et super domo sua et in
alia omni s\lbstancia eorllm tali condicione: Quandocunque prenominatus Sigism\lndus ad anno.s de bite etatis
pervenerit, ut illas XXV S. ibidem conquirere valeat primum et ante omnes alios creditores. Si autem frequenter
nominatus Sigismundus non perveniens ad annos S\lOS
debitos mOl·te preoceupatus fuerit, illa summa superius
scripta in eosdcm coniuges dcvolvi debet sine omni impedimento. Act. in consilio [er. III. die Severini.
13. 1520, 14. tínora. RlI7wp. č. 2109 f. 94. Ambrož řečeni Brožek koupil sobě, Dorotě manže!ce duom pod uzdaH mezi domy :Martina Bradatého a Smocha
kuchaře obostranně od Jana Matesa uzdaŤe a Anny m. j.
za LXXV. Act. die Valentini.
14. 1525,18. listopadu. Rl/7wp. č. 2110 f 126. Blažek
sedlář a Dorota koupili dUOlU ležící pod uzdaři mezi
domy někdy Pezoltová a Smoková oboslranně od Marty
šipal'ky za LXXX k. pl'. Při tom je táž Marta s mužem
svým byt sobě v tom domu vymínila se dvěma komorami,
byt toliko do sv. Jiří, než ty dvě komory držeti má do
dvú let. Act. sabbato ante Elizabeth.
15. 1567,17. července. R1/71Op. č. 2118f.167. Johanna
Blažková sedlařka přiznala se, zc duom svuoj pod uzdaHm vedle mistra l\Iatěje z Aventinu leZlcí, v němž bydlí,
i jini všechen statek svůj mocně dává po smrti své
Anně konvárce, Barbory Kaprové dceH - . Pakli by jí
Anny konvářky p, Buoh od smrti, prvé nežli Johanny,
uchovali neráčil, tehdy tejZ duom na dcery a dítky Anny
konvárky aby připadl. Act. fcr. II. postridie M. Joh. Hus.
'" ] 568.
Johanny sedlářky.
16. 1568, 8. ledna, Rllko}. č. 2118 f. 182. Martin
Karchezius, jinak Kraus, služebník pana purgmistra a pánuov stoje osobně v radě vzdal jest a zápisem tímto
vzdává všechen statek svůj, kterýž má anebo míti bude,
Dorotě, manželce své, k jmění, držení a k dědičnému
vládnutí. Zase táž Dorota vzdala jest a vzdává len tajž
statck jeho i jiný všechen svůj, Herejž má nebo míti
bude, nadepsanému Martinovi Karcheziovi, manželu svému,
též k jmění, držení a k dědičnému vládnutí, tak a na ten
zpuosob, neuchoval-li by jeho Martina od smrti P. Buoh
prvc neZli jí Doroty a dítky že by spolu jměli, tehdy táž
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Dorota má býti rovná a pravá společnice v tom ve všem
statkn s dítkami, kteréž by jim P. B. v tom manželství
dáti ráčil. P"kli by dětí neměli aneb majíc, že by jim
zemřeli, tehdy ten všicek statek tak obapolně vzdaný má
z umrlého na živého z předepsaných manželtov pozllOstalého pHpadnúti plným právem - . Act. fer. V. post
Epiph. d. - Zrušeno r. 1599.
1577.
Martina Karchesia.
17. 1614, 2.listopadll. RlIhop. č. 2205 f. 369. My
purkmistr a rada Stal'. M. Pr. známo číníme tímlo listem
obecně přede všemi, kdež čten anebo čtoucí slyšán bude
a obzvláště tu, kdež náleží, že slovutné poctivosti p. Václav
Kucera z PUlllberka (sic), toh\> času ouřad purgkmistrský
na sobě držící, a ,pan Jan Sustr z Goldburgku, pl'ltbíř
zemski království Ceského, jsouce obesláni pl'ed nás do
rady od Tobiáše Karcheziusa z Krallzenthalu, písaře dolejší kanceláře PraZské, k vysvědčení kš aftu počestné matrony paní Doroty Karcheziusové, pozůstalé vdovy po
dobré paměti panu llIartinovi Karcheziusovi. Kteřížto byvše
od nás dotázáni, co by jim povědomo bylo, tímto způ
sobem Hafl ten vysvčdčili, že táž paní Dorota K. před
některou nedělí jich se dožádala, aby k ní přišlí. Kterouž
v domě jejím v velikém nedostatku zdraví na lůžku ležící
spatřili, jež přivítala, ruky jim podala a jsa rozumu zdravého a paměti dobré jim Haft svůj, kterýž sobě panu
Floryanovi Slánskimu, písaH radnímu, sepsati dala, svě
řila, jich za to -ládajíce, aby jí to přátelství učinili a
jestli že by ji P. Bllh od smrli uchovati neráčil, takovi
Hafl do rady složili a na místě jejím nás žádali, abychom
jak nad týmž kšaftem, tak i nad Tobiášem, synem jejím,
ruku ochranou drželi a sobě poručeného jměli. Kteri žto
Haft když tak před námi fer. 2. post S. Trium regum
12 JaIluarii 1615 vůbec přečtěn a k žádosti jmenovaného
Tobiáše Karcheziusa publikován byl, toho jest v sohě
držel a zavíral:
Ve jméno boha otce, syna a ducha sv., jediného P.
B. na věky vělcuov požehnaného amen. Já Dorota, pozttstalá vdova po dobré paměti p. Martinovi Karcheziusovi
z Krauzcntalu, měštěninu a přcdním písaři radním Star.
M. Pr., známo činím tímto listem kšaftovním vttbec přede
všemi a zvláště tu, kdež náleží: Kterak jsouc žena již
věkem sešlá a čím dále do nedostatku zdraví přicházejíc,
na to se rozmejšlfm, že bytu mého zde na tomto bídném
světě na dlouze nebude, nýbrž když čas a hodinka od
P. ll. jistim soudem jeho mnč ulozená přijde z tohoto
světa se odebrati a tak litkup smrti okusiti musím. Pročež
poZívajíc ještě z milosti P. B. všemohoucího v tom nedostatku zdraví svého, paměti dobcé a rozumu zdravého,
tento Haft a poHzení o statečku mém, kteréhož mi P. B.
naděliti i z práce mé násilné p 'žehnati rácil, činím, tak
aby po smrti mé mezi Tobiášem, synem mým lllili m a
jedinim, též Janem a Dorotú, vnukem a vnučkou, aneb
jinými, jakimi koliv přátely ňáké právo a spravedlno,t
k sta tečku mému vlastnímu míti se pravícími žádného nedorozumění a zaneprázdnění pov.-tati nemohlo a nepovstalo. p,'ede vším pak takovim o staleclcu mém řízením
duši mou milou P. Bohll otci všeho milosrdenství plnému
poroučím a ji v jeho svaté ruce zase odevzdávám v té silné
víi'e a naději neomylné postavena jsouc, že ji pro hořkou smrt
a nevinné umučení svého nejmilejšího P. Kr. vykupitele
a spasitele mého nejdokonalejšího dobrotivě II oblíbeně
s sobě pHjíti II se všemi volenými boZfmi lé radosti nebeské věčně trvající oučastnou učiniti ráčí. Tělo mé také
k počestnému doprovození i jeho do země pochování
odevzdávám. Potom dům mtlj vlastní pod IIzdaÍ'i leZCcí a
na onen čas na mně po nebožce páni máteři mé nápadem
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1inicide constituti coram dominis in consi1io f~ssi sunt se
cum hoc finale ef. feruncam, totum de auro, et habet in
a domina Elisabeth, relicta dicti Pesoldi, huiusmodi dupondere cum pretexta XIII 10th, I quint. n. anulos XIII,
centas s. gr. prag., quas eidem J anconi post dictam Eliprimus cum matre perlarum sculpta facies muliebris, sesabeth, conthoralem suam, racione dotalicii filie sue dare
cundus cum rubeo vitro tobl, tercius cum zaphiro lup,
promisit, plene percepisse - . Act. fcr. III. post Bequartus cum granato, quintus cum zaphiro, sexlus cum
nedieti.
smaragdo, septimus cum parvo zaphiro, octuvus cum uno
14. 1420, 13. ledna. Rulwp. Č, 2102 f. 220. Elzka,
lapide triplicis coloris, nonus cum matre perlarum sculpta
relicta Pezoldi linicide, resignavit X S. gr. c. super domo
imagine s. J ohannis, decimus cum parvo smaragdo, undeMartini Spitalsky sartoris, quam nunc inhabitat, filie sue,
cimus cum lapide vane, duodecimus cum unicorno, treEliscze, conthorali Janconis, filii Johannis Kbelsky, ad
decimas cum viridi lapide obscuro. Omnes ilIi cum lapivite ipsius tempora. Act. sabbato ante Anthon,
dibus habent in pondere Xr l / 2 10th. Item moni1e in cuius
15. 1424,7. ledna. Rl/kop. č. 2099 f. 123. Laurencius
medio est magna perla terrestris, non orientalis, cum sipannifex, Vitko rimcr, pro tunc consul, Petrus Lud et
milibus parvis perlis et quinque parvis lapidibus, habet
Hanussius Spiczkugl interrogati per consules, quid ipsis
in pondere X 10th. Item pectorale cum kathena et XII
in causa Pesoltonisse constaret, responderunt, quod "Vaczko,
anuli, omnia aurea, habent in pondere XXVIII 10th. minatus Crucis institoris, quamvis erat langvens corpore
nus uno quent.
sanus tamen mente ei compos racionis existens, coram
8. 1414, ll. ledna. Rulwp. č. 2102 f. 23. Elizaipsis testibus - fassus est se a dicta Pesoltonissa CXXX
beth, relicta olim Pesoldi linicide emit pro se, pro Nicolao,
S. percepisse. Interrogatus per ipsos testes idem 'Vaczko,
filio suo, et pro E1isabeth, filia sua, mediam sexag. gr.
quo dictas pecullias converterit, respondit, quod XC S.
pr, oensus annui erga Martinum 'Veykardi. tradidit sub certis condicionibus infrascriptis Henrico de
9. 1414, 29. l<;dna. Tamtéž f. 75. Nos magister
Lerod alias de Ach, vide1icet quod ipse Henricus de
civium, consules et scabini Mai. Civ. Prag. recognoscimus,
censu VIII S. in certis hominibus ccnsitis ipsi Pelsotonisse
quod domina Elisabeth, relicta o1im Pesoldi linicide, est
debet condescendere. Interrogatus idem Waczko, quid
liber facta per iuramentum ab impeticione domine Regine,
diceret adhuc de XX s., que remanent circa Henricum,
conthoralis Andree Kraisa, racione unius ciphi, pro quo
responclit, quod defalcatis in expensis dicte Pesoltonisse
ipsa Regina eandelll Elisabeth illlpetivit, quod ipse ciphus
et familio eiusdem, quid resultaverit post racionem faetam,
non fuisset patris sui. Sic ipsa Elisabeth obtinuit iurapromisit persolvere. Act. sabbato post Mathei. ---, Tamtéž
mento sno, quod ipse .ciphus fuit patris ipsius Regine et
f. 149. Mathias, natus Dubczonis, testamentarius strenui
nullius alterius. In hoc ipsa Regina stetit contenta. Insuper
militis Henrici dicti Fanach, rcquisitus, quid sibi constaret
eciam ipsa Regina fassa est, quod racione ciphi alterius
de centum s., quas Elisabeth - Pesoltonis - "Vaczkoni
maioris et eciam unins crateris alias sal nunccupati, de
-'- ad fidas manus repasuit et easdem ultra dictus 'Venquibus fit lllencio in littera testamentali patris ipsius Receslaus antedieto Henrieo mutuavit, deposuit, quod Hengine, per honestos viros ad hoc ex utraque parte in arrieus super quodam contraetu mutuo inter ipsos habito
bitros electos de hoc et omnium aliornlll factorum et impeXX s. de dietis centum s. sibi defalcavit, residuas vero
ticionum, quas in simul habuerunt, sunt amicabi1iter conoctuaginta eidem Mathie testamentaliter mandavit, ut eascordate. Ibidemque predicta Regina nomine suo, omnium
dem Cruci restitueret, quod Mathias easdem octuaginta s.
heredum et successorUlll suorum nOllline dimisit eandem
gr. pretextu dotalicii et parafarnalium alias za wyprawu,
Elisabeth nec non Henslinum Gundacker et notanter
quod eidem '''aczko post Katherinam, fratruelem suam,
eciam Cristoforum aurifabrum de Montibus Cuthnis, testafacere debuit, pro se reservavit. Act. sabbato post Epiph.
mentarios predicte Regine; - ab omni impeticione a. XXVII.
racione - bonorum - per patrem - Regine relictorum
16. 1428, 18. října. Ta1lltéž f. 215. V lé pH a
et ad ipsam post mortem - Wenceslai, fratris sui, devoruoznici, ].teráž jesti byla mezi ,paní Elškú Pezoltovú
lutorum - . Ac\. fer. II. ante f. Purif.
z jedné a mezi KateJ-inú, Martina Spitálského někdy man10. 1414, B. listopadu. RullOp. Č. 2102 f. 50. Elizaželktl, z strany druhé o ] 2 k. platu, kterýchž má paní
beth, filia olim Pesoldi linicide, resignavit omnem porElška na dom'l též Martinkové, kterýž leží na rohu (viz
cionem snam hereditariam Elizabeth lllatri sue. Act.
výše č. p_ 13.) proti domu Janovn od žáby, i páni purgsabbato post OOSS,
mistr a konšelé Velikého M. Pro vypověděli, aby
ll. 1416, 19. března. Tamtéž f. 103. Nos magister
svrchupsaná paní Elška nadepsané Kateřině v pokoji necivium, consules et scabini Mai. Civ. Prag. recognoscimus,
chala, než kterak sě jiným súsedóm o jich platy, které
quod constituta coram nobis in consilio nostro Elsska,
mají na domiech, bude dieti, též aby sě ji stalo. Act.
filia olim Pesoldi Iinicide, conthoralis legittima J ohanconis
fer. ll. post Gani.
Kbelsky, animo deliberato consensit et consensum suum
17. 1429, 14. června. Rukop .. č. 992 j. 102. Elizaad hoc dedit, quod pueri olim Regine, que fuit conthobeth, relicta Pesoldi linicide, civis Maioris civitatis Pra·
ralis Andree Kreysa, omnes huiusmodi census, qui ad
gensis, non coacta nee compulsa, sed sponte el libere
ipsalll Reginam post mortem fratris sui fnerunt devoluti,
resignavit atque condescendendo resignat omnia bona
ad quos census ipsa EIska raci~ne devolucionis se presua, mobilia et immobilia, habita cl habenda et presertim
tendebat ius habere, de cetero tenere et pacifice possiilIud dotalicium in Petrowicz Elsscze, relicte Janconis
dere debent. Ac!, fer. V. ante f. S. Benedicti.
Kbelsky, filie sue dilecte, ad habendum, tenendum, uti12. 1416, 31. března. RullOp. č. 2101 J. 101. Elifruendum, gubernandum et hereditarie possidendum tanzabeth, relicta Pesoldi linicide, exsolvit Ull s. C. erga
tum ad effectualem exaccionem testamenti, propterea quia
Ludwicum apotecarium pro XXXII s, super domo propria.
predicta domina Elizabeth, relicta Pesoldi, hanc sibi speAct. fer.. III. post Letare. Hanussius Lconis de Duba incialem con<ervavit atque presentibus conservat potestatem,
terdixit ex parte orphanorum olim Rudolfi de Mulhause n.
quod possit omnia et singula bona predicta, quecum'lue
13. 1417, 23. bi-ezna. Rukoj. Č. 2099 f. 106. Janco
habet aut habere poterit et nominaliter dotalicium prefaKbelsky et Elisabeth, conthoralis sua, filia olim Pesoldi
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k. gr. platu na každý rok, jakož by se Jemu zdálo a
jakož já jemu toho svěl'ují a doufám. A ten plat aby vydával z užitkuov domu mého napřied psaného, dokuuž by
jeho neprodal. Pakli by jej prodal, tehda aby ten plat
na jiné zbozie pl'icvedl, kdež by sě jemu zdálo.
Item odkazuji dvě kopě gr. platu ročnieho a věč
ného do domu mého zádušnieho chudým bablrám, totiž
kopu na drva, puol kopy Ila pivo v puostě a puol kopy
na opravenie téhož domu zádušnieho. Potom odkazuji čtyl-i
k, gr. platu Aničce, sestl'e mé, a ten plat aby jí vydával
svrchupsaný Lazar z statku mého toliko do jejieho zivota
a po jie smrti chci, aby ten plat spadl na téhož Lazara
anebo na jeho dědice a buducie beze všech zmatku. Také
odkazuji dvě kopě gr. platu roč" kteréž sem kllpila
u Mandy, sestry své, na těch šestnádcti kopách platu, kterýchž má táž Manda na zbozie Dvorce l'ečellém, a to
Kačce Prokopově »od řebříkuov« a k tornu za těch jedenácte k. gr., jakož mi jest Prokop, otec též Kačky,
dlužen a vinnovat. zuostal, aby též Kačce svrchupsaný
Lazar pI-ilnípil platu, col. by mohl, ač bude posltíchati.
- Dále jakož jsem Vaukovi Vrábskému na polovici mého
zbožie v Petrovicích a na polovici nábytkóv tudiež v Petrovicích zapsala listem věnmí zástavu pllO~ tl'ctieho sta
kop gr, po mé dceh, nebožcc Elšce, že sem s týmž Vaň
kem z Vrábie smluvena ubrmany a to z přikázánie pánuov
konšelóv s Oblí stramí vydanými, takže miesto nábytkuov
a za nábytky, kteréž jest týl. Vaněk obrátil, kam sie jemu
zdálo, ubrmané nalezli JSII, aby mi za ty nábytky srazil
padesátc k. gr. I neostávám jiemu Vaňkovi na tom listu
hlavnicm nežli dvě stč k. gr., těch aby Lazar, svrchupsaný
bratran muoj, jakožto porucník splnil a zaplatil témuž
Vallkovi Vrábskému - .
Také chci, aby svrchupsaný Lazar z mého statku
vydal Janovi, vnuku mému, když by k letóm rozumným
a dospělým přišel, 3to k. gr. anebo jemu deset k. gr,
platu platil ročnieho, dokudž by jemu sta k. gr. nedal a
nesplnil. Než těch sta kop gr., aby Lazar nadepsaný požíval k své potřcbě a na své uzitky obracoval do let ro,
zumných téhož Janka, vnuka mého. Než dřieve těch let
nahořepsaných nebude jemu povinen těch sta k, gr. dáti
ani líroku z nich platiti žádnu mierú. Pakli by vnuka
mého již jmenovaného pán Huoh neuchoval prve neZlí by
lcta měl rozumu došlá, tehdy chci a jest má vuole, aby
těch sto k. gr, spadlo na Lazara svrchupsaného anebo
na jeho dědice a budúcie beze všeho zmatku,
Item odkazuji na dielo kostela sv. Linhartha dvě k,
gr. a těch aby Lazar vydal ve dvú letu pol'ad zběhhí od
mé smrti počítajíc. - Také odkazuji na dielo kostela sv.
Jiljie pět k. gr. - A dále, jakož mi jest odkázala dcera
má napřiedpsaná na knězi Mikulášovi, arcipl-ištovi pražském, a na 'sigmundovi, bratru jeho, dluh svuoj, jakož
ten uluh v registrách mých stojí popsán i s m)im dluhem,
kterýmž mi jest týž kněz arcipřišt i s Sigmundem, bratrem
svým, dlužen a vinnovat, ješto jest toho dobl'e za puol
drnhého sta k. gr., za ten dluh dcery mé i za muoj dluh
chci a žádám, aby napřied psaný Lazar ktípil osm k, gr.
platu roč.' - a ten aby obrátil, kdež by sě mu zdálo.
Toho všeho pa svědomie pečeti slovutného Janka
z Krajnic, v ty časy rychtáře, a opatrných Martina Vlašimského a Petra z domu Břievnovského, konšelóv pří
sežných . nadepsaného města Pražského k mé prosbě při
věšeny jsú k tomuto listu . Jenž dán let a od narozenie
syna božieho tisicieho čtyřstého třidcáteho šestého v střiedu
po boZím Vstlípením.
24. 1437,20. ledna. Rl/kop, č. 2102 J: 401. Andreas
et Nicolaus Opsielka frenificcs, testamentarii olím Martini
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Nosek frenificis, emerunt d. pro orphanis Mal'tini Nosek erga
Lazarum, natum Anne, relicte Cantoris, pro CC s. eo omni
iure, prout ipse Lazarus virtute testamenti Elisscze PesoItponisse habuit. Act. fer. V. antc Joh. B.
..' 1450. Viz výše str. 203 Č, p. 7.
25. 1452.
Ruko}. Č. 90 j. 217. Joh. Hus
frenator cl Anna e. d. PezoItonis dictam erga Iesskonem,
natum lHartini Noskonis pro 220 s.
26. 1478, 19. listopadu. RI/lwp. Č, 2106 j. 25',
Anna, uxor Joh. Hus, de domo Pesoldi, resigllavit
onll1cm suam substanciam Johanni Hus, marito suo. Act.
die EIisabeth.
27. 1484, I [. září. RI/lwp. č. 2106 f. 142. Joh. PezoIt frenifex resignavit duas domos, unam, in qua habitat,
in acie sub frcnificibus, et alteram in cirnitcrio s. Spiritus,
et vincas Dorothce, conthorali sue. Act. sabbato post
Nativ. M. V.
28. 1495, 11. června. RI/lwp. č. 210'1 f. 95'. Já
Jan řcčený Pezolt vyznávám tiemto listem obecně přede
všemi, kdež čten neb čttlce slyMn budc, že aekoli z do,
puštenie bozieho nemocen sem a ncduživ na těle, však
proto paměti dobré a svobody rozumu zdravého polívaje,
nechtě tomu rád by o statek po lIlně zuostalý z daru jeho
božské milosti mně puojčený, kleN svárové a nesnázc
mczi pHbuznými a přátely mými po mé smrti se dály,
toto mé poslednie poručenstvie a konecný umysl vuole
mé o témž statku mém mocí tohoto kšaftu mého řédím
a zpuosobllji obyčejem takovýmto. Najprvé pak a přede
všemi věcmi činím a ustanovuji domuov mých i všeho
jiného statku mého - pravé a mocné poručníky slovutné
a opatrné muže Jaroše Muřenína, Bohuslava Legata a lvlikuláše z apateky od lilium, přátely mé zvláště milé, věře
jim nad jiné lidi smrtedlné, že oni v tomto mém poručenství zachovají se věrně a právě jakožto lidé dobří.
V tom pak duom muoj, v němž bydlím, vysazený na
rynku na Ovocném trhu, odkázal sem a poručil dobrovolně i mocí tohoto kšaftu mého odkazuji, poníčiem a
mocně oddávám po mé smrti lHartinovi, sluzebníku n,ému,
i s tiem ~e vším, což k řemeslu pl'islušie, s domovými
věcmí, k tomu šatuov ložních s postel, dva pancieře, dva
oboječky, oděnie i všicku jimí braň, stoly všecky i slolice a jednu truhlu, kteráž stojí u postele v nohách, ve
čtyrech stech kopách gr. míšo K tomu aby týž Martin
z těch čtyř set k, gr. m. každý rok napred pověděným
poručníkóm mým vydával po XXti kopách m. az do těch
čtyr set vyplněnie konečného a poručníci aby ty penieze
od nadepsaného Martina přijímajíce za ně postavy sukna
kupovali a rozdávali chudým ve jméno božie. Item druhý
duom u sv. Ducha leZící proti židovské bráně, s tím napřed jmenovaní poručníci aby učinili, jakž se jim zdáti
bude, buďto aby jej najímali aneb prodali II ty penieze
na skutky milosrdné aby obrátili. Item na tŤetiem domu
na Novém Městě ležícím na Psie ulici mám ještě dvě a
třidceti kop gr, m, z těch aby uo špitálu pod Vyšehrad
chudým bylo vydáno XX kop gr. m. Na Malu"strauu do
špitálu X k, gr. m. a k zádušie kostcla sv, Stěpána na
Nov. M. ležicieho X k, gr. m. Pakli by se z toho domu
nedostalo, aby poručnící odjinud dali. Item vinici s lisem
nad Nuosli ležící vedle cesty z jedné a Barty z strany
druhé, klerúž jest v 7 str., i s tiem, což jest pod túž vinici; k tomu také pole XVII záhonllov a druhé pole nad
Nuosli vedle cesty po levé straně, také což miery, tu
vinici prod"duce i pole, aby to vše na skutky milosrdné
obrátili, Item pól druhého sta zl, uh" it. grošuov českých
bielých XXX kop, it. čtyři kopy. gr. zmrzlikuov II XIII
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gr .. it. gr. štítných míšo tři k. a XXIIII gr., it. tři pasy,
jeden pozlatitý maje čtyři hřivny, druhý též pozlatitý maje
také čtyI'i hřivny bez čtyř lothóv, a třelf střiebrný' pól.
čtvrtý hřivny maje, it, prstenuov pět a ti vážie XII zl.
uh., il. páteř korálovy, to vše nadepsaní poručníci pro.
dadtíce aby rozdali ve jméno božie. Item dále odkazuji
poníčiem Vítě, bratraně mé, s syny jejími XV k. gr. m.
ll. Dorotě; sestřenici mé XX k. gr. m., Margretě slu.
žebnici mé V k. gr. m., k tomu s postel šatuov, dvě
mise cínové, dvě konvice, jednu pinetní a drulllí v puol
pinty. It. Magdaleně děvečce pět kop gr. m. a poruč.
nlkóm častopsaným za jich práci XV k. gr. m. A tu vi.
nici, kterái jest panie Anny, jestli ze hy mne pán Buoh
neuchoval, aby nadepsaní poručníci mojí víno s nic zbe.
níce i posttípili jie tél panie Anně. A k tomu jie také
odkazuji V k. gr. m. A jestli ze by mne pán Buoh ne.
uchoval, Marketha sluzebnice má, ať jest v mém domu
do roka iZádnému nic neplatiec. A Martinovi nadepsanému
za tu práci, kterú se mlllí má, dávám ten strych vinice pod
královstvím, a on zato aby kúpil chudým postav sukna,
vždy věře úplně a docela častopsaným poručníkóm mým, že
toto mé ,řiezenie a poručcnstvie věrně a právě řéditi
budlí vedle vuole mé svrchu dotčené, jakožto mojí dobN
přátelé a milí. Přidávaje jim ku pomoci, což se šatuov toliko, mís cínových a lžic dotýče, paní Dorotu, již
dotčeného Mikuláše apatekáře manželku, že ona to také
zeřiedí vedle vuole mé jie oznámené, jakož jie toho také
úplně věřím a docela. Na potvrzenie i budtící pamět toho
prosil sem slovutného pana Petra Kučery od střiebrný
podkovy, v ty časy rychtáře, múdrých a opatrných pánuov
Blažka z domu páně Adamova a Václava Tribúška, konšeluov přísežných, že jSlí pečeti své dali přivěsiti k tomuto listu, jenž jest dán leta od narozenie syna božieho
tisícieho čtyřistého devadesátého pátého ten čtvrtek před
hodem slavným sv. Trojice.

29. 1496.
Rl/kop. Č, 2103 j. 218'. Martinus
[Bradatý] frenifex publicat d. Pezoltonis per Joh. Pezolt
testamentaliter legatam.
30. 15J3.
Rl/kop. č. 534 j. 147. Nataniel i
na místě Jana, bratra svého,," Lidmily, sestry své, seznal
se, že sú přijali všicku summu po Martinovi Pezoltovi,
otci svém.
Rl/kop, č. 2111 j. 47. Lidmila,
dcera někdy Petra Pezolla vzdala jest všicek statek svuj
Natanielovi' a Janovi, bratruom svým, však oni jmenovaní
bratří její jí mají opatrovati stravú a oděvem slušným do
smrti její. ,

3]. 1533,

32. ]548.
Rl/kop. č. 2117 j.134'. Eva, někdy
, N ataniele od Pezoltuov, a nyní Jindřicha Krysy manželka,
vzdala všeqhen díl svuoj po témž N athanielovi, Jindl-ichovi,
manželu svému.
33, ]/'>51.
Rl/kop. č. 100 j. 299. Stala se jest
smhíva meiÍ Jindřichem Krysou a Evou, manželkou jeho,
z jedné a panem Martinem Kupcem z Nymburka z strany
druhé, že týž Martin jemu Jindřichovi puojcil 450 k. miš.
a túž summu dotčení manželé ujišťují na gruntu a dílu
domu svého řečeného u Pezoltuov, v němž bydlejí.
34,

1552.

Tallltéž. Z rozkázání panského zve.

den jest Martin Kupec z Nymburka na polovici domu
Krysy a Evy, manželky jeho, pro 600 k. m. a
r. 1560 zmocněn. (Druhá polovice náležela sirotku po
Natanielovi.)

Jjndřicha

35. 1552, 2. září. Rl/kop. č. 100 j: 331. Popis
statku sirotka pozuostalého po Nathanielovi uzdaři
z domu Pezoltova: Tyto svrchky postupuje Jindřich na

místě Evy, manželky své, poručníkuom panu Zachovi ko.
žišníkovi a Stanislavovi uzdaři na místě sirotka nebo Na.
taniele Pezolta, A ty dluhy, který V popisu popsány byly,
ty Jindřich k zaplacení přijal a tak ten sirotek v tom
domě Pezoltovském buď prodajem neb zástavou polovici
s pIa ly, kteříž z toho domu jíti mají, pravou polovici míti
má. It, VI peřin, jedna povlečená, plachta dobrá tlustého
plátna, jeden polštář, dvě podušky, tl'i kotlíky rybám va.
řiti, dva rendlíky železn;f, dva velká hrnce měděnná,
pekáč měděnnaj, rošty dva, kozlíky železný tři, truhly
velký tN a dvě menší, almara šatuom chování, druhá na
mazhouze fl jedna malá, postel, čtyři kuše, pět pavíz, dva
rožny železna, Huny žélezný, nebozezuov pět, sekera tesařská velká, pět vokřínuov dřevěných, váhy bez závaží,
železný nosatec, armárka malá, sekera tesařská menší.
36. 1561, 15. září. Rl/llOp. č. 2118;: 12. Z poručení J. Mti arciknížete Ferdinanda a z rozkázání pan.
ského zvedeni jsou Jindl'ich Pezolt, J. Mti krále Maxmiliana
harcíř, a Eva, manželka jeho, na díl domu Pezoltovského,
náležející Dorotě, sirotku dceři po N athanaelovi Pezoltovi.
87. 1562. - Rl/kop. č. 991 j. 42. Vedle toho
odporu, kterýž jest Dorota, POzuostalá dcera po Na.
lhanahelovi . Pezoltovi udělala zvodu tomu od Jindřicha
Pezolta a Evy, manželky jeho na díl a na polovici domu
Pczoltovského učiněnému a obeslavši je manžely k témuž
odporu mluviti jest dala, že ona praví se míti právo a
spral'edlnost k domu toho polovici z příčin jistých, jedno,
že ten díl jest její dědictví po otci Nathanahelovi na ní
přišlé, a druhé ze knihami města toho jest jí ten díl
zapsán a to dědičně, než on Jindřich a Eva omylnou jsou
zprávu J. M. arciknížecí dali, že by ona Dorota ten díl
a své dědictví propadnouti měla. _ I toho oni nepokáží
a není té naděje, aby ukázati měli. Protož se jí vidí, že
ten zvod zdvižen a ona při svém dědictví zuostavena býti
má. Proti tomu od Matouše z Těchenic, poručníka lm
právu zmocněného od Jindřicha Pezolta, jest mluveno:
Předkem aby omylné zprávy a negruntovní J. M. arcikn.
jaké dávali, tomu odpírají a což jsou supplikovali, to že
jsou pravdu supplikovali. K tomu pak, aby ona Dorota
jakú spravedlnost na tom domu po otci svém měla, místa
nedávají, nebo o žádném zápisu jejím Eva neví, což
i pokázati chce, že žádné tu spravedlnosti nemá a měla.li
jest jakú, tu jest již potratila za příčinou tou, když se bez
vuole pana purgmistra a pánuov i také poručníkův, ano
i přátel svých vdala, druhé když jest pripověděla, že
s Evou matkou svou nechce se O nic souditi. Na to od
Doroty jest mluveno: To což jsou za odpověd dali, aby
pokázati měli, že by ona Dorota SYtí spravedlnost po otci
svém potratila, tomu nevěl'í, neZ olla to provede, že jí
ten díl a polovice domu toho náleží. Kdež majíce strany
sobě čas k pruovoduom od práva jmenovaný a na den
~Iožený. Kašpar lIJilpek, manžel jí Doroty, a Abraham
Cáslavský, poručníci na místě jejím, čísti dali popis statku
a svrchkuov ji náležejících i také druhý 1. DC 45 pře.
dešle sepsaný, že vedle těch popisuov DOrota lepší právo
má ku polovici túho domu, nežli Jindřich a Eva, manželé,
druhé že Jindřich s Evou již pl'edešle polovici toho domu
s některými svrchky postoupili jsou poruGníkuom jí Do.
roty, ano i s užitky a platy z toho domu se scházejícími
a to jí k ruce, slibivše oni manželé na nic více se ne.
potahovati. Opět od Matouše z Těchenic promluveno,
z struny toho popisu, to Eva sama praví, že jest nikda
ona neporoučela Jindřichovi, aby on na místě jejím měl
těch svrchkuov Dorotě postupovati a měla by to strana
puovodní ukázati, že jest ho k tomu zmocnila; spnwedlnost
pak jaklí jest Eva tu měla II to ta1!:ovú, že jest on ne.
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l/d/ltěslí,

fěrtuchuv vyšívan)'ch s ml'í"enú (?) 7, košil,
čechlíJcllV a rukavic devět kusův, tkanice zlatá jedna, věnec

vyšívalhí,

zlatý jeden, čepec jeden bílej s stl'íbrem, Čtvrt unce
stHbra, Ve fut)'rJcu tÍ'i prsteny a pi\! zlámaného jednoho,
v Iněšci červenýnl dva l'ctězy arnlpantoV):nl dí1elll zlal)~nl
tlustším a drobnějším, l'etěz jeden zlatej krouzkovcj, pár
jeden zlatejch armpantův, dva korály se šesti dukáty datými vokolo rukou, dva páteřieky okolo rukou s velkýini
perlami, třetí páteř zc sam)'ch koráluov, Srdéčko jedno
v stHbl'e fasovaný, kodl jeden velkej na sti'íbi'e, pátel'ík
Jconílovej nevelkej drobnej, zápona jedna zlatá s dup letem
a v ní 4 rubíny, J\Ieclaje na klobouk s Jozefem zlatá,
prstínek jc,den zlatý bez kamenů, kaménky 4 českého
diamantu, Stetly tl'i s pcrlami a záponka jcdna, vše zlatý,
perliček v škatulcc ne mnoho, nakonči (?) stHb1'llý od
nože jedny, raieka sti'íb1'llá pozlacená z pásu 1, šteflův
zlatejch polámanejch koliks, agnus dei stHbl'll)' pozlacený
jeden, knoflíčků v střÍbl'l1)'ch patnáctc, kroužek stl'íbrný
jeden, pižmový bulky dvě, tollaruov širok)'ch pět a za
deset kop m, mince drobné, V druhé truhle: Rukavice
vázaný jedny, koflíček stříbrný jeden vniti' i zevniti' pozlacený, slánky dvě stHbrný pozlacený, koflíček dutý (?)
stl'íbl'l1)', vniti' i zevniti' pozlacen)', šnmk rouškovej jeclen,
tkanieka zlatá na náčelník 1, pasy dva stl'fbrný, jeden
kroužkovým a druh)' armpantov)'m dílem s jablkem na
řelÍzku a nožnice stNbrný s nozlni, růlička s perlickatni
jedna, grošuov Č, za 7 kop m, a 20 kr., tollary sask)'
stal')' ti'i, kámen těžkej na průbu 1. V ti'etf truhle: v škatuli fěrtueh zcnskej 1, čepce zlat)' tl'i, dva z nich s šmelcem bílým a třetí s černým, cepce dva s vokem zlatým
a perlami, pár rukavic zenskich maličkejch, pouzdro zelený aksamílovi s brad)'řskimi instrumenty, pás jcden sti'íbm)' žen ský pozlacený kroužkovým dílem s žaludy a
jablkem, rDruh)' pás strfbrný pl'ehybovan)', ti-etí pás na
tkanici s !Ižickami, \'Úček jeden s sti'íbrn)'mi knoflíky a
v něm dva tollar)' starý širok)', vúček druh)' s knoflíky
pozlaccnými, z jedny a z druhé strany bílými, vše stl'íbrn)'mi, rouchy pěkný dvě vyšívaný, tkanic okolo rukou
17 a dva pásy s perlami širších u"ších, koflík!lv st\'íbrn)'ch pozlacen)'ch 5, z nichž ti'i větší i dva menM, nllzky
(? nusky) dvě sti'íbrný, na díle pozlacený, šál malej pozlacenej, kllÍzky v aksamítě s pukličkami stl'íbrnými, pátci-e korálov)' clva s jedním grošem zlatim, pátel' jeden
korálový velk)' s 13 clukáty uher. a s božím umučením,
pátel'ík drobničkej korálovej jeden, tollaruv star)'ch 8,
srdéčko žluti v stl'íbře, mísky nevelk)' stříbrný dvě, obraz
na mčdi vykonterfektovancj jeden, A to vše v šreiptiši
se najde, pH němž jest sti'íbrn)' zámek, V též truhlc 20
kusuv šatuov vinutých větších, menších, potom rukávec, košilf, facalitnov a jinejch drobnejch věcí lepších horších 50
kusuov, Roucha jedna se zlat cm černá, roucha druhá síť
ková se zlatcm, roucha tl'etf na sffce stříbrem vyšívaná,
roucha ctvrtá s' barvami vyšívaná, roucha pátá se zlatem
a barvami vyšívaná, čepec jeden s barvami, čepec druh)'
sítkov)' na stříbře, čepec ti'etí vyšívaný se zlatem, čepce
dva vyšívaný sc zlatem, vínek vyšívan)' na stl-íbře, rukáv
zelen)' aksamítov)' sobolí podšit)', Dvoje povlečení na tři
postele, sítka jedna s banami a stHbrem vyšívaná, fěr
tuchy dva prostý, Roucha bílá s bílým hedvábím vyšívaná,
rukaviček ženských Jwliks párův, v almaře něco sklenic
a některé knížky, kvitancí, škarty, planky dvě na pět
tollaruov svědeicí od pana opata N, z N, Pod almarou
pouzdra bradířská tH, hřeben slonový v stříbře, V čtvrté
truhle: Povlak, cejch, prostěradel rouch a jin)'ch věcí 54
kusy větších v menších, šátkuov rozličnejch v pl'ihrádkách
14 kusuov, Saty chodící ženský tyto: SUkně cerná tlače-
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ného kal'lllazínu 'se 'dvěma pasamany, sukně druhá karmazínová s cel'1lými prými aksamÍlov)'mi, sukně třetí damašková stará, sukně čtvrtá damašková s prýmy, sukně pátá
duplt)'kytová cerná, sukně šestá tamínová (?) modrá s pr)'my,
sukně sedmá karmazínová s prýmy, šorcpelc tykytový
jeden, šorcpelc druhý šamlatový s vodou, šorcpelc třetí
tykytov)' černej, iiorcpelc čtvrtý damaškov)', pomerančov)',
šorcpelc pátý damaškový zelen)' s pasamany, šorcpelc
šestej karmazÍnovej s pr)'my, šlofpelc damaškov)' s futrem
popeličím podšit)', mant!íček lnátkej karamazovej sobolí
podšitej se šmclcovim pr)'mem, mantlfček druhý karmaz)'nov)' s janat)', mant1íček třetí karmazínovej černej s popeličím futrem, mant!íček letní damaškový, zivůtek karamazovej jcd"n novej, živůtky tl'i starý, kus futra starého
popelicího, Saty chodící ncboZtíka Adama: Cuba karavazová s futrem kuním, kabát aksamítový a ,gallioty k tomu,
suknička aksamítová jedna, gallioty též aksamflový jedny,
vše květovan)', Kaftánek damaškovej kunami podšitej,
šallllatovej plášť starej, plášt soukennej starej. Na rozích
figury čtyry v rámích, J, M, C, obraz v rámci, na římse
rapíry čtyry, čekan 1, kord)' 2, loutna, svícen visut)' mOsazn)', firhank dupltykytový jeden, kuože dvě kordobansk)'.
Almárka sklenná prázdná, V almai'e ve zdi sklenice ně
které s crby, kadedlnice měděnná, luožko nízký prost)',
ručnice prostřední. V jiné almaře něco čekanuov starejch
železn)'ch, škatulí cínovejch dcvět, talíl'kuov cínovejch
maličkejch 13, šatu ov ložních vyčtěno II kusu ov a jeden
polštář kožený v dolejší světnici, A na třech postelích
šatuov ložních na hostinici, Nahol'-e v druhé světnici našlo se:
svíccn visut)' mosazný vo 6 CÍvkách, mís cínovejch velkejch
a prostředních 22, mísek menŠÍch 12, ti'i pouzdra talířuov
míně jednoho, šály na m'lslo dva, konví větších 15,
konvic menších 17 a jedna konvička maličká, džbánkův
s hliněnými vÍčkami 9, flaše dvě prostřední a třetí malá,
TE konvičky v hromadě, um)'vadla CÍnová 2, mísek vaječn)'ch 14, stoly dva, na jednom z nich koberec, V stole
v jednom pHtl'llhlí pl'-edena dvě a v druhém listové běžní
poselací, Luože pod nebesy jedno a na něm dva polštáře
kožený, hrnec měděný v kamnách, Sklenice mělká
jedna a na kamna mllstr 1, Firhaňky zelený vokolo všech
voken, pouzdra dvě od louten a ti'etí s loutnou, štanda
cínová prostřední. V truhlici pár pantoflí aksamHovejch a
pár botek bílich, Stolice kožená, rukavic 14 pánlov,
niHky jedny, sukně mochejrová. Almárka s umivadlem
cínem fasovaná, Před světnicí nádobí kuchynského, cínových mísek a talfřův vesmčs 26 kusuov, kotlíkuov větších
menších měděnných 15, vaničky měděnn)' tři na vodu,
štandy měděný na máslo 2, alambík k vodám pálení,
moždířele prostřední s paličkou, panvička mědčná, lžíce
na máslo železná, pekáče měděnný dva, rožnuv větších
menších devět. V leancelál'i hořejší vobruče železn)' dva.
16, 1600, 30, února, Rl/llOp. Č, 2231 f,432, Dne 30,
februari stala se smlouva mezi panem Jakubem Žežhuli,
měštěnínem Nov. M, Pl', a Lidmilou Prandtnerovou, jakožto vlastním bratrem a sestrou po Adamovi šmukýři
o statele po témž A, pozustalý, že jest se Žežhúle Lidmile za její díl dáti uvolil 400 k, m.
17, 1601, 29. listopadu, Rl/kop, Č, 2113 f, 227'
Anna, Karla Pl'-ehol'-ovského z Kvasejovic lJIanželka, konpila sobě duom mezi domy někdy Kryšpína Sultysa a někdy
lJIistra Matěje Bydžovského z Aventinu ležící od Jakuba
Zežhule podle příbuzenství za 1500 k. gl'. č" jakž jej on
Jakub po někdy Adamovi š1l1ukýři, bratl'll svém vlastním,
sám měl. Act, fer, V. post Cathel'ine,
18, 1603, 14, srpna. Tamtéž. Paní Anha, pana
Karla PřehQřovského ~ Kv. manželka, dům svůj
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pUpověděl

manželu svému. - A p. purkmistr a páni tohoto
zápisu dání domu
že on listem
VšeIiké povinnosti k osadám i oboi vykonávati, šenl"h
v
Act. fer. V. post Laurencii.

I. Na Velkém

něm nedopouštěti
II
1608.
Rl/kop. é. 234 f.
Regina POdruhyně, prodává pálený již

*8, 1342, 20, ledna, Tamtéž. Nos Karolus, domini
regis Boemie primogenitus, marchio Moravie, notum faeimus tenore presencinm universis, qnod ad noslram ac403. [Nájemnice]
od 10 let.
cedens presenciam fidelis noster, paternus et no,ter di,
19. 1610, 14.
Rukop. é. 2113,r. 529. Tilectus Johlinus Havari, nepos quondam 'Vol/lini Camerarii,
cius Cantagal1i a Bašketa koupili dllm mezi domy
civis Pragensis, exhibuit nobis quasdam litteras domini
Kryšpína SUltYM a mistra
Bydz'ol'Ského ležící od
ge/litoris nostri predicti, petens CUm instancia, ut casdem
p, Karla
z Kvasejovic za 2250 k.
Act.
ratificare et approbare ac eis llostrum prebere conscnsum
fer.
VI. post Cantate.
de benignitate solita curaremus. Quarum quidem litterarum
;!t
1670, 28. b"ezna. Rl/kop.
2116 f. 283. Vro,
tenor talis est: (Srol', V)!še
;"2.) Nos itaque pattTnis,
zený pán Albrecht Hejda z
král. Stal'.
prout decet, vestigiis (I'}'necháno slovo) cupientes pensan_
M. Pr., koupil
CantagallOvský
mezi domy
tesque dictu1l1 JolJ/inum paterne et nostre camere in dicto
z jedné strany slove Depaulovským, nyní Daniele Norofficio esse utilem ,t multipliciter fructuosum, predictas
berta Pachty z Rajova a z druhé strany pana Aureliusa
litteras genitoris nostri, prout de verb o arl verbum presentibus
Behma u Velkého Kohouta jmenovaným, od p.
Vojsunt inserte, ratificamus et apPl'obamus volumusque eundem
Straky
z Lipé,
zemského
Joh1inum circa sepedictulll officiulll iuxta domini genitoris
prokuratora a p.
Jgn. NejedléllO jakožto nad Vero_
nostri presentibus insertarum litterarum continenciam fa,
nikou Eufrozinou, po témž dobré
p.
vorabiliter conservare harum nostrarum testilllonio littera_
Cantagal1im z Vnterberku a paní Anyšoe
manželích,
rum. Datum Prage in die bb, apostolorum Fabiani et Seza 1980 zl. _
bestiani martirum anno d. m, trecentesilll quauragesimo
secundo.
o
v tom všem
jakž jest jeho
Ticius Cantagal1i
a po smrti jeho
Cantaga11i, vlastní syn po
"'4. 134 r.
Code;t: epist. Jal,. rcg', Balt, cd. Jaa otec nadejmenovaného sirotka,
_.
cobi
130. (Admonicio simplex pro debito vel obstagio.)
Strcnuo et llOnesto vil'o - p, de Sicho , burcllravio
v
Olomuccnsi, ]axo Ba\ari, civis Prag., ObSe'l,Iios
animnm
um venire
complacendi. Quia Super festum s. Jacobi Pragam
Cís/o 2. st. 707,
promisistis, mca debita milli finaliter et integrc persol_
(V k o 110 u ta, dum Pen f ž k o v s k ý, II vel k é II o
vendo, quod adhuc, ipso festo dudulll iam transaclo, non
k o h o u ta.)
est faetulll, idcirco vos serios e moneo et CHm diligencia
peto, ut statim post
presencinm .icut de
1806,23.
Srovn. Regesta
et Mor.
II. Č, *1.
2099.
vobis confido, Pragam vcnturus ipsum mi/Ii debitum persolvend", Aut proinde promissa vestre ficlei observatis,
*2. ]842, 16. ledna. Rl/llOp .
993 f. 3l. Nos Josecundum quod in vestl'is litteris continetur,
hanne., dei gracia Boelllie rex ao Lucemourgensis comes,
"'5. 184
SIII/I/lta Gebltardi cd. Tadra
126.
notum facimus tenore presencium universis, quod quia
Noverint universi, quod ego p, etc, _ recognOs o, quod
hii! diebus novissimis prudentes vid , . iudex et . . iurati
c
Joblinus Payr, civis Pragensis, me acriter de senando
Maioris Cil', Prag, , fideles nostri dilecti, nostris precibns
sibi obstagio super debito C sexag. Prag" super rluibus
mandatis acquiescentes discret" et
vil'o Johlino
il1ustris principis domini Nicolai cle Opavia ducis ac meas
Bavari, nepoti quondam Wol/lini Camerarii, civi Prag.,
et aliorum ,cOmpromisso rum habet litteras, adeo monuisset,
hospiti nostro di/eeto, generule officium fusarie cere in
quod sibi aspere super eo sillliliter responclissem, ex quiips/I civitate nos tra Pragensi bcnivole contulerunt sibique
bus ambo in iram fuimus concitati invicem, Tandem ne
ad ipsum offieiulll in ipsius potestate assignarunt, nos
deterius quid contingeret in bac parte, arl orclinacionem
vero, qui eiusdem
diuturna, sedula et fidelia sermedii, quod Meinlinus, hater meus, et Ulricus Pleyer,
vicia in nostris hOneribus plus quam per annum nobis
cil'es Pragenses, intcr me et ipSlim JolJ/inum nobis eis
per hospitalitalelll snam exhibita benignius adl'ertentes,
consencientibus ordinaverint, ipse JOhlinus ad hoc, qnod
considerantes
nichilominus, quod ipse Joh1inus servi tOl' et
spes
usque ad festum pascbe proximum me a suis monieioni_
ho
nastel' acl regendum dictum officium per mansio_
bus quietum permittat, debebit CC aureos in dampna tnea
nem et sessionem propriam satis certus existit et in mosalvis omnibus condicionibus, punctis et clausulis, que in
l'ibus circumspectus, ob quod scimus et speramus, quod
pretactis litteris continentur, a Christianis eon'luirere vcl
aliquem excessum committere in ipso officio debeat nulla
Judeis. Promittimus autem ego p, prcfatus et ego Jcc1i us,
rneione. Vnde placet nobis et pro maiori ipsius seCllritatc
n
civis Pragensis,
satisfacere
_, - de dictis Cc aureis _ dieto Johlin"
du:rimus statuendum, quod ipse ]oll!inus prefatum officium

května.

Přehořonkého

dům

někdy

Matěje

Č.

č.

Č.

Lovčic, měštěnín

řečen}!

JiřillO
přísežnéllO
Jiřího
paměti Bartolomějod
Kláře,
"ůstalého ~irotka zřízených poručníkuv,
právě,
někdy
Bartoloměj
něm
zůstalý
zdědil
těcha

Poi'ičskéllO

července.

Č.

reecpciůnem

Bůh.

Č.

Č,

r,

~t

idůneo

Jůlllini

eum pertinenciis et iuribus suis pro vite Sue temporibus
regat et tenat impedirnento quolibet pro cul moto, Et
mandamus .. iudici .. magistro civium et iuratis dicte
civitatis Pragensis, ndc1ibus nostris, presentibus et futuris
!ub virtute regalis obediencie et fal'oris volentes, quatcnus
&epedietum Jol1linum de dicto non reponant officio nec
rellloveri ipsum sinant ab eodem per aliqucm nisi tunc,
quod absit, negligenciam in ipso officio nota bili tel' committeret sive culpam, In cuius rei testilllonium prcsentes
litteras conscribi et noslt'i sigilli appensione fecilll
communiri. Datum Prage in die b. Marcelli uHno d, Us
m. trecentesimo qlladragesimo secundo,

července.

č.

*6, 1850, 1 G,
Rl/kop. 993(. 3l. Karolus, dei
gracia ROlllanorum rex SClllper aUgustus et Boemie reK, notum
faeimus universis: Etsi regie clignitatis circumspecta benignitas universorum fideliuru SUorum saluti teneatur intcndel'e, ad il10 rUlll tamen utilitates et con1Jnodum fervencius aspil'are
tcnetur, qllOs "pprobate fidei constancia
e
et indefess probitatis mel'itum recldit aceeptos, ut sicut
pre ceteris singularibllS virtutum dotibus insigniis Clal'llCrunt,
non
preveniri galldeant speciali lllunere gl'aciarUlll.
Sane igitur di1ecti fidclis nOstri Johlini Bal'ari, cil'is Pragensis, maiestati nostre oblata Sllpplicacio continebat, quatinus sibi quasdam litteras clare lllelllorie illustris Johannis,
'J.uondfjm Boemie regis, r;cnitoris noslri
et 'J.ui-

immeritů

ch~rissimi,
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in Prossiek dicto monasterio nuper per uos ex donacione
honeste Cristine, relicte U1e Peyer, unitam - ,
2. 1407, 12. května. Rukop, Č, 997 f. 48, Petrns
Weilhamer de Zalczpurg ductus est ad domum Bernardi
Kotkonis in centum XVll[ s. Act. fer, V, post Stanislai.
1407, 5. prosince, Soudní akta vydal Tadra
VI, str. 140, Coram nobis Johanne Kbel, vicario - honestus vir Albertus dielus Kotek, civis Ivlai, C. Prag., in
presencia - fr. Ult·i ci , prioris monasterii s, Michaelis sub
Wissegrado, proposuit, qualiter dieti prior et eonventus - aput eundem Vln s. gr. prag, census aunui et
perpetui pro certa pecunie summa super vili a Ostrow prope
Slanam iusto empcionis et vcndiciouis titulo ernerunt eUIldemque coutractum tabulis terre regni Boemie firmatum
hucus'lue tenuerunt et tenent. *'28,

*29. 1408, 19, května. Rukop. é. 2101 f. 150. Franciscus Rokczaner, Nicolaus de Saraw el Albertus Kotkonis,
testamcntarii Margarethe, relietc Peche Kotkonis, resignaverunt I s, gr, c. d, plebano eeclesie s, Egidii, d. sacristano ibidem ct aliis ministris eiusdem ecclesie, super
domo Martini sartori's dicti Polal<. Act. sabbato ante
Asc. d.
$30. 1408,14. července, Ruko}. Č, 2101}.155', Jessco
Kotko exsolvit III s, gr, c, erga Sigismuudum Pertoldi
d,e Minori Civ, pro XXX s. super duabus vineis propriis.
Act. sabbato post Margarethe.
"'31. 1411,21. března, RlIlwp, Č, 2101f. 25Z'. Bernhardus Kotko publicavit X s. gr., quarum VI s. sunt super
domo Otticonis pannicide, que fuit olim Jacobi barbirer
exopposito pretorii, et super domo vVeuceslai Schirmer
ad pileos IlU 5, omni eo iure, sieut olim Magaretha Kotkonis, mater dicti Bernhardi, eosdem ceusus habuit et
pueri. ipsius in suo ultimo testamento legavit, Act. sabbato
ante Oculi.
''''32, 1411,10, prosince, RlIllOp. Č. 2101 f. 295, Dorothea, relicta Wenceslai de Bassez, et d, I';ohannes de
Potenstein resignavit Katherine, conthorali Bernhardi Kotkonis, II s, gr. super vinea iamdicti Bernharcli. Act. fer,
V. ante Lucie,
~'33, 1412, 14, kvetna, Rl/kop, č, 2099 j: 69/, Intel'
Casparum Schotter, Sigismundum Clementeri, tamquam
testamentarios olim Nicolai Ortlini, ex una et uxorem
Jesehkonis Kotkonis parte ex altera pro et racione XL s,
census retenti super domo ipsius Jessconis talem inter se
fecerunt orclinacioncm, quod si dominus Diediwab de
vVyssegrado ipsis clictas XL s, - darct, ex tunc domus
ipsius Jesscollis debet esse libera ab eiusdem XL s, Si
vel'O ipsis idem dominus Diediwab eandem peclluiam non
daret, ex tunc in domo ipsius JeJsconis consequi debet
et habere. Act. sabbato post Ascensionem d,
*34. 1413.
Rl/kop, Č, 2099 f. 6Z', Bernardus Kotleo fatetur se teneri XIX s, et XXV gr. Petro
dicto Weilhemer de Salczpurga,
"'35. 1414, 9. října. Lib. COI/f. VII, str, 132, Data
est crida d. Thome ad eeclesiam in Kopanyna ad presentacionem Alberti Kotkonis de Praga,
*36, 1415, 19, ledna. Rukop, č. 2102 f. 6Z, Wenceslaus dietus Skoezek de Oneklas emit lIlI s, c, ad vite
sue tempora erga 'Vencc.laum filium Jessconis Kotkoni. et Gyrziconem de Nachod et Martham, conthoralem
ipsius, pro XX super domo ipsorllm. Act. sabbato post
Anth,
*37. 1416, 28, ledna, RullOp, Č, 2099 f. 105, Ludmila, filia olim Bernardi Kotkonis, - resignavit ~ omne
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ius et porcionem bono rum, 'lue ipsam concernunt in
omnibus bonis - per patrem SUUlIl relictis .._, Clare,
conthorali Andree Helm, Act. fer. Ull. proxima post Conv,
s, Pauli,
*38, 1416, ll, srpna, Rl/llOp, Č. 2099 f. 95, Osanka,
relicta Bernardi Kotkonis fassa est, quod Johannes Substuba, Johanco Ochs, Albertus Kotkonis et domina Clara
Helmonis presentaverunt unum monile in XXX s" 'luod
habuit in vadio ex parte Wachonis, Et dimisit ipsa Osanka
antedictos cOlllmissarios racione XXX s, in dotalicio suo
solutos. Act, fer, III. post Laurencii.
'1'39. 1416, 12. října, RI/ko}. Č. 992 f. 65, Trine
et simple deitatis in nomine extet amen, Ego Albertus
dictus Chotek de Kopanina, civis Mai. Civ. Prag., recognosco tenore presencium universis, quod licct languens
corpore bona tamen maturaque prehabita deliberacionc
testamentum meum ultimum de omnibus bonis meis miehi
a domino deo collatis et cuncessis, ne de hiis inter posteros meos seu amieos quosclln'lue aliqua litis materia
oriatur defuncto me, condo et [acio per omnia in hunc
modum: Primo enim constituo et ordino eiusdem testamenti mei executores et tutores honestam dominam clarum, conthoralem mcam carissimam, et discretum virum
Johannem Reczkonem, katheclralem domini regis, - ipsis
cum eodem testamento faciendi et dimittendi tribuens plenariam potestatem, prout de ipsis gero iure cunctis hominibus eonfiJenciam laciorcm, Deinde volo et intencionis
mee existit, ut omnia de bita mea, in quibus obligatus
remansero et que secundum consvetudinem et ius dicte
civitatis Pragensis demonstrari poterint, de bonis meis
principaliter persolvantur, Deni'lue volo, quod domina
Clara, uxor mea pretacta, potens rectrix hospitalitatis bonorum meorum sit et existat tamdiu, quousque me defuncto
ipsa in statu vidualitatis permaserit. Si autem statum suum
viduitatis marito superducto immutaverit, ex tunc 1'010,
quod ducente sexagene gr, nomine dotalicii iuxta liltere
ipsius continenciam, lectisternia et alia muliebria parafarnalia ipsi cundonentur et lradantur, In easu vero, quo
tempore viduitatis sue ab hac luce migraret, tunc non
plus ei, quam per me donatum extitit, legare et testari
poterit, cui ipsi videbilur et voluerit olllnium sine impedimento, Residuam vero partem bonorum meorum lego
et dono tribus pueris sive orphallis bone memorie Bernhardi, fratris mei dileeti, videlicet Berllasskoni, Petro et
Kaele germanis, sic videlicet, quod Kaela predicta ante
olllnia de huiusmodi bonis residills habere debet viginli
s, pecunie parate et demum e'lualem porcionem cum fratribus antedietis. Si'lue aliquis puerorum pretactorum,
alltequam acl annos sue mature etatis pervenerit, llloreretur,
ex lunc porcio eiusdem defuucti ad Johannem Reczkonem,
tutorcm antedictum, pleno iure devolvi debet tociens,
'luociens ipsorum aliqllem mori conlingat. Si deui'lue
omnes orphani ante debitam etatem annorum viam universe carnis ingredirentur, tunc similiter porciones eorunclem bonorllm ad prefatum Johannem Reczkonem pleno
iure spectare debebllnt et tenebuntur impedimentis hominum quorumlibet proeulmotis, Ceterull1 volo, quod Johannes, cOll1issal'Íus et tutor meus prenotatus, nuIli amicorum meorum sive alteri cuicum'lue de huiusmodi gubel'llacione cl reccionc tutoria aliquam racionem in iudicio seu extra quocullque spirituali seu ses;ulari facere debebit quovisll1odo, Horum in evidenciam sigillull1 meum
proprium, in testimonium vero sigilla prudentum virorum
Duchconis rimer et Stephani de Glacz, consulum iuratorum, - ad preces meas presentibus sunt appensa, Datl1ll1
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Assumpo. gloriose Virg. iHarie. Konrad, boží milost( PrRl.ského kostela aroibiskup, papeř.ské stolioe legat. Mudrým
a opat mým purgmistru a konšelóm l\Ičsta Starého Pražského, přátelóm našim v pánu Bohu milým. (Predicta
Hltem inserta est et registrata ad peticionem do mine
Clare, rclicet Helmonis fer. ll. post s. Bartholom. a. 1431Tudicž také ihned svrchu psaná paní Klára Helmová
stojécf zpravila jest pány svrchu psané o tom jistém
dluhu sirotkóv Bernarta Kotka, jakož sč jie kněz arcibiskup v sVl'chupsaném listu svém dokládá, a jim jest list
hlavní na ten dluh téhož arcibiskupa okázula, kterýžto li.t
páni - vidčvše - jej sú - kázali v kniehy 1l1ěseké zupsati a vloziti. Jenž takto zní:

Í.
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bonis habcbit. Eciam est expreSSllm, quod si Martinus
ante diem et annum decederit, ex tunc pre[ate XXX s.
gr. debent antediote Kalherine ad prefatas LXX s. addi.
Act. fcr. V. dominice Letare.

"'54. 1436.
RI/lwp. č. 2099 f. 420. Kaczka, nala Bernardi Kotkonis, nunc vel'O conthoralis Martini
brascalori, a cignis, fassa est ipsi per dominam Claram,
conthoralem Joh'lllnis de Kopanina, tutrioelll Alberti Kotkonis, palrui ipsius, iuxtu testamentum dicti Alberti esse
satisfactulrl.
3. 14:38,22. ledna. RI/lwp. 90;: ?5. lVIuthias pincerna
sporluJis et Anna emerllnt mediam partem domus, cuius
alia medietas ad Joh. Marssalck perLinet, erga Erusimum
a tribus clavibus pro 30 s. Act. fer. 1II. ante Thimothei.
4. 1442, 23. l'íjna. RI/lwp. č. 2102 I 434. Johannes brascator et Afra emcrunt domum ad galium
ergu Joh. i'vIar5Salkonclll pro 41/~ s. Act. fer. III. antc
Snn. et Jude.
II

My Konrad, z bozie milosti Pralského kostela arcibiskup a papežské stolioe legát, vyzn,\váme obecně tiemto
listem: Tak jakož nám opatrný muž Bernarth řecený
Chotek, měštenín St,ar. M. P., věrný náš milý, když srny
sč v svrchupsaný kostel náš najprve uvázali, svých vlastních peněz pójčil i u jiných rozličných lidí penieze vypravil a dobýval k vyplacení zbožie svrchupsaného našeho
arcibiskupstvie Pražského, tak smy nynie den sv. Jana
s ním o to počet měli a tuf nám jest věrný, praV); a
spravedlivý počet ucinil, tak zeť smy toho od něho vděčni.
A na tom jistém poctu ostali srny jemu a ostávámy jemu
dlužni d'i sta kop gr., j,tcrl'chz tl-i sta k. gr. jemu a paní
Ozanoe, manzelce jeho, anebo tomu, ktoz tento list s jieh
dobní volí mieti bude, na dole psané roky, totíZto dvě
neděli po sv. Havle, jeZto najprv phjde, sto kop gr. a
potom dvě neděli po sv. JiH, jdlo ihned potom najprv,
pUští jest, opět sto kop gr. Item opět dvě neděli po
světém Havle, ježto potom najprv pCijde, sto kop dobrú
a cistú naší viení beze všie zlé lsti dáti a zaplatiti slibujem beze všeho prodlenie penězy hotovl'mi. A toho na
potvrzenie pečeť naše přivěšena jest k tomuto listn, jenž
jest dán v Praze léta od narozenie syna božieho tisieieho
čtyl'stého patnádctého, ten líterl' po svatém Janu.
*52. 1433, 5. března. RullOp. Č. 2099 f. 353. Jira
pannioida pro parte Mathie Smolarz et Andreas Raz pro
parte Ozance, arbitri et eompositorcs amicabiles inter
dictas parte s oceasione pense annualis, quam diotus Mathins de piscinulis oirca prefatam Ozankam conventibus
et nunc per aquam destructis assignare quolibet anno
debuit, taliter videlicet, quancloounque diclus Mulhias piseinam per aque clefluxurn dillliserit, ex tunc statim tres s.
gr. debet eidem dare et residuum (7 s.) in terminis
Act. fer. V. dominice Invooavit.

"'55. 1480. RI/Tlop. č. 94 I. f
74. Johannes J enissek retulit, quia obligalur LXXV 8. gr. pr. nomine dutis EIssce de Czachrov, conthorali sue care, quam
quidem sum mam obligat in dom" sua, quam in habitat,
penes pretorium. Act. fer. V. post Lucie. (Zrušeno 1504.)
7. 1480, 16. bl-ezna. Rl/kop. č. 2106 f. 42. Když
pan purgmistr s pány i s starlHmi pány obecními ráčili
vyjíti k prosbě a žádosti pana Václava Chanického k domu
jeho, kterl'ž hned vedle ratlnízu leží a li kokota slove, tu jest
JlvIti ukazol'al, kterak zcd přednic jeho domu se ztrhala
a jako na oboření byla. Žádal je,t pana purgmistra i pánuov, aby jemu bylo dopuštieno, aby tu zed domovní i
s štítem mohl poddělati a gruntu n~ obec vedle potřeb
nosti povysaditi a pramplích dole y též zdi zadělaje, aby
do domu svého tudy vrata udělal. Pan purgmistr se pány
znajíce, že to, čehoz zádá, Hdnému ke škodě nenie, a
stavenie starodávnie, kteréž městu kc cti jest zděláno,
aby nezhynulo, také i k prosbě jeho milostivě jsúo nakloněni, jemu Slí i s starší obci k tomu rácili povoliti.
Act. fer. V. post f. Gregorii.

'53. 1435, 31. března. Rl/llOp. Č. 2099 f. 400. Johannes ab argentea stella ct vVenc. a coronis, pro ci et
eonllube a Katherina Yirgine, nata Bernhal'lli Kotek, ex
una ct Martino a eignis braseatore parte ex altera eleeti
et depulati inter diclas partes occasione saeri matrimonii,
lmiusrnodi composicionem et ooncordiam fecemnt, quod
post prefalam Katherinam Johannes cle Kopanina et Clara,
conthoralis ipsius, amiei eius dant et explere debent prefato MarIino triginta s. gr. Insupcr dietus Martinus
eidem Katherine dotat contra predicta. triginta •. septuagin ta s. ad annum et diem taliter, si ipsum ante annum
ct diem mori prius contigerit, ex tunc pretacta Katherina
LXX s. debet eonquirere et habere in omnibus boni.
:Martini ante omnes alios homines. Post diem vel'O ct
annum si decederit, equalem porcionem oum pueri" (juo,
simul habuerint, et cum illo puero Laurencio nunc'cupato,
quem cum antecedente uxore habuit, prcclicta Katherina
habebit. Si vel'O nul1um simul habuerint, exinde cum antedicto Laurencio lantum equalem porcionem in omnibus

8. 1485, 17. února. Rl/kop. Č. 2106 f. 151. Joh.
Jenissek de DOll1llzlic emit dOlllum aput Magdalenam, olim
'Ven. Chanicky, nUlll vel'O Georgii aurifabri conthoralis,
pro 320 flor. ungar. Acl. fer V. post Valentini.
"'56. 1485, 27. června. Ruko}. č. 94 I. f 58. Per
famosulll Georgiulll, marssalcum dOlllinorum, fucta est umicabilis concordia inter Magdalenam, olim '''eneeslai Chanioky, nunc vel'O Georgii aurifabri eonthoralcm, parte ex
una ct Johannem Tumar et Ulrirum Ssedlar, cives Normbergenscs, parte ex altera ocoasione CXVIlI flor. rin.,
XV solidorum et VIII den., quam summam vVenceslulls
Chanicky Johanni Tumar erat obligatus, ct racione LIl
flor. rin., quos idem vVenc. Chanicky dicto Ulrico eciam
dcbitorie, tcn~batur, talis, quod Magdalcnu prefatis Johanni
et Ulrico llledietutem in festo B. Galli I'rimum venturo et
a1teram in festo s. Johannis dare tenebitur. Act. fer.
ll. post Joh. ll.
9. 1485,27. června. R//liOp. č. 2141 f. 262. Quemadmodum centum flor. ungar. per dominos ex voluntate

5. 1479,20. února. Rl/liOp. č. 2106 f 30. Petr institor
de Mezirziecz et Anna emcrunt clomllm aput Johannem
et Afralll pro 115 s. Act. salJbato post f. Juliane.
6. 1479, 4. září. Rl/flOp. č. 2106;: 43. Wenc.
Chanicky et Magdalena emerunl domum gallo titlllatam
situm penes prclClrium apud Petrum institorem de i\Iezirzicz pro CXV s. Aot. sabbato post f. s. Egidii.
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communitatis ex cerlis causis in consiIio erant retenli,
quos Jenissek Magdalenc, 1'elictc \Venceslai Ch'lIlicky, pro
domo 1'eposuerat, predieta Magdalena cum Gcorgio, mal'ito sua, et allis amicis suis in consi1ío COlllparentes ceIlltun Ilor. ung. dominis et comlllunitati _ declit, optans
summis cum prccibus, ut residuHm sUl1lInarn, quam idem
Johannes Jenissck pro eadcm domo adhuc 1'eponc1'e debet,
Iiberalll dllllitterent, ut exindc debita persolvere posset.
Domini
animad I'orlentes prefal e Magdalene et .amieorum eius tanlas postulaeiones ipsarn lilJel'am de cauei.me
reddiderunt et SUllllllam predictam a Johanne Jcnissek
tollere c ,nsenScrUllt. Quequidem Magdalena de tanto bcncficio grata existcns lJH\xima.., gracial'lUl1 accioncs donlinis
retulit, promisilqlle dominos et to tam comlllunitalcm de
hiis centum 110r. ung. non illlpetcl'c nunc ct cI'ilernc.
Act. f. II. post Joh. B.

Na VelMm

11

aměstl.
f. Na Tle/ll/hll

buznému ani

nepříbuznému,

dm bez všelijakého prosU·cdku. Než toliko mlinec tlietie
od bliehu na dolejším liadu, ten dávám k záduŠÍ a k špilálu s\'atého Pavla nuznim a nemocnim obYI'atelám léhož
~pit,llu, však pod takoní v)'micnktí, abych já toho do své
smrli užíval a po mé smrti aby k témuž záduší obrácen
byl; než jestli ze by co Wijellluicll peněz zbylo, komuž
bych ten mlinec do uloženého casu najal, ze to má manželka má na milosrdné skutky obrátiti a toho m1inu hned
po vyjití toho nájmu k tomu z.ídušf postlípiti. A sesllie
mé jménem Vratce odkazuji puol Uielie kopy gr. českich
a ly aby jic vydán)' byly od mé smrti I' roce. A I,ě]'ím
manželce mé milé, ze dluhy po mně zuoslalé zaplatí a to
tyto: ItC," IHathiášovi Glancovi XXX kop grošuo ceskich
';'67. 1485, ll. října. Rl/llOp. Č. 94 JI. f 34. Doa tčm má rok a '. do svatého Havla od datum kšartu torOlhea, conthoralis Johannis Jenissek, fassa est, qllia tulit
hoto bez líroku a panu Jiříkovi o I Věžc, švagru mému,
CCC s. mis., quai eidem Paulus gladialor nOllline dotis
XX kop grošuo česk)'ch, it. o jinich já ž,ídn)'ch dluziech
ossignavel'at _. Act. fer. III. ]lost Dionisii.
lll)'m sl'ěq.omiem neviem. Než lilo jSlí mi dlužni: pan TalO. 1503, o. ledna. Rl/kol'. Č. 2101 f 226. Joh.
roslav z Sellnbergka Oc Ilajvyšší komorník království CePeniezek instito1' ct JO/lanna cmerunt domum in angulo,
ské/lO, L kop gr. čes., na klerLÍZto summu list lIlám pod
in qua est gallus magnu, depictus, a Johanne Jenissek
J. nHi sckretem, a la summa má dána biti od dalum
z Ujezda pro 245 s. Act. fer. nI. post Cireumcisionem d.
kšaflhu tohoto na SI'. Jiří Ilajprve pl'íšlieho; item pan
*58. 1505, 22. dubna. Rl/IlO}'. Č. 94 Ii.
89. Burian
Bernarth z Baršov, na kteréhol mám té, list pod jeho
Haléř, měštěníll Nov. M. Pr., sezn,aI se, ze' jcst pliijal a pecetf a jinich dobr)'ch lidí na XV kop grošuo českich
skulečně vyzdvih od panie Elšky z CaclJrova, vdovy někdy II zvláště na X kopy grošno českich, na kleréž žádné
pana Jana J cnílika z Újczda, a od Jana, syna jich, věci
jistoty nelllám ncl regislru. A jakoi mám odkázanich slo
dole popsané: najpn' lisl na sto kop gr. m. B lírokem,
kop gro.5uo českieh podle manželky mé od pana Jana
list také na XL k. m., it. peněz IJOtovich LX VlIlI k. m.,
2aječické/1O z Kunšicho kšeftem, kteréž má dáti podle
za vuoz VI k. XLIII gr. m., za druhi vuoz LXX VI gr.
toho kšefthu pan Jan starší J anol'sk)' z Soutic, ~ ten jie také
m., slřicbrnici jednu, iiálec jeden, X lžic s stl'iebrnimi
dál'iÍm manželce mé k dob)'vánie, učinční jako z svého
stlienky a jednu s tliiebrlllí lZici, XL 1Zic bez stliiebra,
vlastllieho. Item pan Markus DyriÍ\l'an z Mosl u , ten jest
vialik, dvě šuby kuuie, lh'ě péra lit. Osové, panciel' jedcn,
mi povinno\'at XlIII kop grošuo česk)'ch, pan Jindheh
šorce dl'a, oboječky dva a rukál')' c]vuoje. KlcréZto věci
Loucenski XlIII kop grošu,o česk)'ch a -X prošuo ces.,
Viktoriuovi II Salomeně, sirotkóm uěl,dy Václava zLuoba za ztmvu a pan Jil'íl< Spau již nebozlík III'/2 kopy
ženie, pl'ile2ie. Act. fer. III. ante Georgii.
grošuo ceskich, pan Pal'el Klenovski za ztravu Xll1/2
11. 1522, 17. února. Rl/kop, Č. 2142
E. 14.
kop)' gr. ces. a jiné všecky dluhy l"alé i veliké, ty
(Kšaft Jana Penízka.) My purgmislr a radda měsla Prahy
všecky dávám podlc nadepsanieh dluhuov též nadepsané
známo ciuíme naším tiemto lislem vuobcc pl'cde všemi,
manželce mé i jiné všecko, jakoz se nadpisuje, k jmění
kdež čten ncbo cltíce slyšán hude, ze jest pl'ed námi
i uZívánie jejiemu II tiem aby tak šaffovala, aby své i mé
položen kšaft slovutného nekdy Jana Penidka, spolumě
duši tÍcIn dobi:e uciněno bylo. A tčc!JLo všech věcí cÍnÍln
šlěnína našeho, po jeho smrti zavlieni jcho vlastním se- obránci a ochránci II šaffál'e pana Jiříka od Věže, švagra
kJ'etem a k lomu lIrozen)'ch vladyk pana Jana Hlavsy
mého milého, a jemu rnanzclku svú a sestru jeho poníCíem
z Liboslavě a pana IZehore Chanického ze Všehrd, spolui to všecko, aby on podle nie a s nic tak to hedil,
radnich naliich, pečetmi jich zapečeleni, celi, nehibani
jakž by se jim najlépe zdálo, na spravedlnost božskú
ani kterak porušeni, lcterižlo kdy" byl podle práva měsla
pomniece a milosrdenstvie b1íZnieho. A jestli že by mi
Pražského olcl'i-ien a čten, to jest v sobě držal a uzaklcq' z dlužníkól' mich SUlllmL! dal a já ji listem pod
vieml, drž( a zavierá: .Iá Jan Penidek, měiitěnín Pražski,
pečetí IllLÍ !leb plicd clobrimi lidmi oznámil, lo má
jsa při dobrém a svobodném rozmyslu a paměli dobré
mocné b)'li, jako bych lo tiemto kšeftem oznámil. A pro
užívaje, uvazuje brzkost a nebezpečnost casu jednoho kažlepší to/JO jistolu sekrelem SI')'m tento lc!iert zapecelil
dého i SVlí také z ,vé svobodné a dobré vuole takto
jsem, pliiprosiI svem urozellich vladyk pana Jana z Libomuoj statek mně od BO/HI všelllohúcíeho dani hcdím fl
slavě ac a pana Rehoře Chanického ze Všehrd, aby tcnto
dobrim rozm} slem puosobím, tak aby po mé smrli mezi
kšafth SViUli pecelmi zadicli podle mého sekretu. Dán
přátely m)'mi zádni /ladruuk ueb)'l, ze manzelce mé milé léta M"V"XXIIu I' pondelí po SI'. Valentinu. Kter)'zto
panic Johanně všecken statek !Huoj, Ulovili [i nemovitiJ,
kšafth my nadepsaní purgmi,lr a radda vážíce a u\'Úziv!;e,
kteriž jsem podle přícin)' jejie a pomoci z milosli všeze jest ticlll l'ádc111) jakž práva naše a lněsta Prazského
molllíeieho Boha svLÍ praeí dobyl, dádm nadepsané Joukazují, uciněni a pWili, jej jsmy podlc v)'sacl a svobod
hanně, Illanzelee své, od nic nic neodlr/J:lje: Nujpl'\'c našich z plnosti práva našeho stvrdili a lllocí listu toholo
duolU 1l11lOj, I' kterémz sedím, l' položenie podle ratlnízu
stvrzujem i moc plUlí jemu Iye všech arlykuleeh y nern
dolej:\ieho města I'ra2skéiJo l-eceny u KolllíLa, k tomu zapolo2en)'ch a dostatečnost dáváme. TOho na jistotu
hradu v Kartússiech i s domem a clrn/ní zahradu plied
a Sh'l'zenÍ pecet menší tněsta na,šeho ~vrchu jll1Cllo\'aného
Poi'ieclní brrilllí i 's domem, též s\'rchky a nábytky, glcdali jsmc a rozkázali pi'ivěsiti k tomuto listu. Jenž jest
noty, hOlové penieze, jak by se to shledati mohlo a kdedán Iéla od narozenie Syna Bozieho lisíciellO DXXlllu
ve ctvrlek po Bozím ld'tční.
koli, jakimlwli obycejem a jak)'m by to l<oli jménem
menol'áno by ti mohlo, nic ncvymieI'lUjc ani phteli pl'í12. 1589, 29. května. Désky ZCII/. větši Č. 249, r
A. 5. 6. Johanka Peníikova, z Slarého města Pražské/io
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krom toho, což se podpisuje,

ueZ všecko k ní hrna k nadepsané manželce své, jie dá-
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mluviti dal, že to právy a zřízením dotvrditi a doleciti
chce a s tím jest na hotově, toliko v tom žádá za odklad,
poněvadž se proti lomu mluví, ze jellb koflíci a lžíce nejsou, aby to také svědomím dovésti a nkázati mohl. Bylo
také i to promluveno, jak by tiž spis od ní Johanny pořádně uciněn byl, a ze by jej tolikéz lm právu chtěla
byla podati, než že toho času páni v radě bývati neráčili,
ježto ta vejmluva jest bez grunthu a to proto, že jeden
každý kšaftující nemůže-li za příčinou nějalní pana purgmistra pánuov a práva dojíti, aby p1:edně kšaftu svého
podal, tehdy dvěma mužuom víry hodným mMe v jich
ruce takového kšaftu oznamě jim, že jest jeho ta celá a
dokonalá vuole, podati. A ti mají jej vysvědčiti II potom
stranám císti, aby od dalších souduov a nesnází strany spuštěny
byly. Pak tuto se toho nic nestalo, ani sem do rady jeho nepodala ani dvěma mužuom víry hodným jeho nesvěEla, než
jeho tak zanechala a tak kterak se může o tom věděti, že její
"uole taková až do smrti by I.. A pro tož kšaftem pořád
ným se jmenovati nemůže, poněvadž jejího oumyslu lidé
neslyšeli. Neb odtavad kšaft slove, od oumyslu a vuole
jisté, ktení by míti pů smrti své kšaftujíeí chtěl, oznámené před svědky hodnověrnými, k tomu vždycky mají
se kšaftové vysvědčovati, než se čtou. A při těch svědcích
žádáno bylo toho, aby jej vysvědčili, však mu toho pH
nich obdržeti se nemohlo a tak jej on Tauš bez vysvěd
čení čísti dal a tepna potom svědky po pi'cčtení vedli,
ježto taková svědomí u práva svého místa míti nemohou
a k otevl:ení ani k slyšení připuštěna býti nemají. Nadto
bylo by nebezpečenství veliké z strany spisování takových
kšaftuov, že Jan Táborský jej spisoval a z toho potom
přepsán a v tom se za poručníka i co j emu za to dáti
se má položil. A to také se ukázati bude moci, že i klíče
od pokojuov mčl, žádaje při tom za odložení.
K tomu zase od Tauše mluveno, když pruovod jeho
slyMn bude, ukáže se to, že ten kšaft jest pOI:ádný a podle práva města tohoto ucinčný; a tů, že jej jiní spisovali,
na škodu není, však ted nedávno se phhodilo (o, ze
Pavel z Písnice dva kšafty, ,jcden o pozemském a druhý
o městském statku Janovi Celechol'covi spisoval a proto
jSlí stvrzeni, ač ruka nebožtíka nebyla. A léto také byla
ta vuole, což tak sepsáno jest a tu sobě do třetice p,:ecísti pl'ed těmi, kdož jSlÍ jej spečetili, dala a před nimi
se k ní pl'iznala. Ač pak i tím tento kšafl Kryšpín zkaziti
chce, že O cizím kšaftovala, ale toho BC neukáže, neb
ona měla SV1\j statek svobodni, a zde velavši se za Ilur~e
pekaře jeho jest nabyla a ten byl dosti znamenitý, a také
o zádný kšaft Johanny Buršové, táhna se přitom tiž Tauš
na relaci pana Blažeje Kolara a pana Jana Adlara, že nebožka Johanna hned l1a onen čas, když odsad kš aft vyzdvih míti dala, v tom se pl'ed nimi ohlásila, že pro smrt
dcerky své musí ten zkazili a jiný učině do rady podati,
jalwž byla by tak učinila a jeho sem podala. Alc že pan
purgmistr a páni v radě ty dni seděti neráčili. I jSlice
strany ku právu pl'ipuštěny a majíce jislý den k pruovoduom složený, Krylipín jakožto puovod dal Cí'li právo
kapitoly 66. s poeátku a po přečtení porucil mluviti, že
to ukazuje, jakým pořádkem kšanové činiti se mají, žc
pl:ed svědky dožádanými a ustavičně prošenými a žc od
toho kš aft slove od seznání jisté vuole a tímyslu kšaftnjícího před hodnověrnými osobami, kteříž by jcj vysvedCili,
pak při tomto spisu, což tak pníva o kšaflích vymčl'ují,
nic toho vykonáno aui pl'cd svědky oparnatováno není,
aby vědomé býti mohlo, ze jest její la vuole byla, a tak
první příčina odporu jeho jest půdle práva prov(.dena.
Druhé i toto právo pi'cčtené v Bobě to ukazuje, kdož by
umel psáti a nechtěl tomu, aby jeho vuole známa byla,
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jak se má přitom zachovati, že spíše jej muze kde chce
schovati a o něm potom oznámiti, a když sc tak oznamuje, tehdy své místo mívá. Ale tuto neumějc psáti dala-Ii
jest sobě komu co sepsati, o tom se neví, poněvadž žádnému toho neoznámila, a také, kde bl' taková "uole její
nalezena po smrti její býti mčla, nepověděla, než Táborský,
kterýž jej spisoval, ten, kde by měl býti nalezen, z toho
obsýlán, byl aby pověděl, ješto jak jest to pol'ádné, při
pouští to on Kryšpín k spravedlivému práva uvážení. Nd
jemu se vidí a zdá, že podle práva kap. 66 art. 5, kteréž
čísti dal, kdož kšaflu neuciní, bez kš aftu umírá, jakož pak
podle takového práva mnoho núlezuov jest ph této stolici
činěno, z kterýchž čísti dal, jeden o kšafl Barbory Ladc\'Ské lib. Senten. IIL, druhý mezi Bohuslavem kožišníkem a bratřími Dešinskými lib. V. poručiv po přečtení
mluviti, že tito nálezové ukázáni jsou proto, že když na
onen čas tak kšaftové podle práva se nečinili a Pl'ed
svčdky dozádanými vuole kšaftujících nebyla oznamována,
aby ji v radě vysvědeili, že nikda jsou takoví kŠaftové
svých pruochoduov nemívali, jakož pak i při tůmto spisu,
jehož Tauš užíti žádá, nic se toho, jakž práva ukazují, nevykonalo, než on Jan Táborský jej sepsav a sformovav,
maje také s Taušem odtud nějakou kůži míti, tam jej
vhodil, což jest na těžkost jeho nemaltí, aby synové jeho
a vnuci nebozky pod tím o spravedlivost svlÍ pl'ijíli měli;
kteří pak jsou I,šaftové od práva za pol:ádné usazováni a
uznáni bývali, dal čísti nález o statck Váňovi mluove, že
ten nález jest na to právo od něho ukázané udělán, jak
mají kšaftové činěni býti. A jak ti svědkové před právem
vysvčdčovati se mají, ježto, vykonalo-li jest se to při tomto,
buď to při uvážení. A aby také i práva vědomé bylo,
kdo jest ten pořádný spis psal, dal čísti svědomí Jana
Ornea mluvě po přečtení, že z toho svědomí pl:ečteného
tomu se muoze srozuměti, ze jakž půřádný písař Hloučal
ten spis psal, ze tak pořádná ta vuole nebožky jest, kterýžtů Hloučal k tomu se znal, že jest z podané notule to
přepisoval a že nebožka za to jeho nikdy nežádala a že
ani ji nezná. A tak by žádné jiné phciny k změnění takového spisu nebylo, tehdy ta sama jedna za dosti k rušení
jeho tl práva by postačiti měla, neb dobl'í a zachovalí a
hodnověrní mají kšafty spisovati, ne ti, kteří, se takových
věcí, jako tento dotýkají. Ncž kdyby před dobrými lidmi
to se stalo, mohlo by to býti a len spis své mí3to míti,
k tomu ješte i teu ncpořad se v tom spisu nachází, ze
jest strouhaný a spravovaný a rasura jest, kdež jméno
Blažej stojí, ježto, kdež takové strouhání a opravování se
nachází, v ncmalém podezření takový spis bývá, jakž právo,
kap. 50 art. XIII ukazuje. A tak velicí neporadové při
tom spisu se nacházejí, že od pí,aře nepořádného nedozádaného, druhé podání od Táborského, třetí strouhaný a
před právcm nevysvědčcný. A protož vidí se jemu, že ten
spis za pohíclný kš aft býti ncmnože. Drulllí pl'íčinn položil
svého odporu, že jest v sobě sám odporný a to proto,
že statek svuoj všecken na gruntech, hotových penězích,
klenotech jemu Taušovi a dědicu6m jeho beze vší vejminky dává a hned níže v té klansllli loho dostavuje,
aby s týmž statkem on Tauš mohl uCiniti, jako s svým
vlastním bez pl:ekázky kazdého člověka, dav přitom týž
spis Cí.ti. A po prečtení mluvil, že jedno s druhým se
p"týká, což jest proti právu kap. 66. art. 20. Neb žádné
věci dané odvolávání býti nemají, pak ona dala Taušovi
a dědicuom. A potom dokládá, aby mohl učiniti s tím
jako s svým vlastním. Což i proti zi-ízení zemskému jest,
které} dal čísti E 22., ktcréž se s právem srovnál'á, že
když kdo otci a jeho dědicuom co odkazuje, ze toho otec
dětem utratiti a od nich odciziti nellluoŽe. Třetí položil
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příčinu,

že o věcech vlastních jeho Kryšpína kšaftovala.
A na to dal čísti svědomí listovní a registry "apsané.
A po přectení mluveno, že jest ona o jeho věcech vlastních hdila, pak z vuole-li jest její to psáno, tomu se porozuměti, poněvadž žádný svědek toho spisu není, n~
může. A nebozka davši jemu ty lZíce v vejpravě, jemu Je
zase vzala, ješto kelož tak u vejpravě po dceři své dává,
toho zase bráti nemá. Neb dání nic jiného ncnJ neZli
z jednoho na druhéh" nějaké věci převedení. A což tak
mátě dceři dává, toho jí zase odjímati nemá, jakž. nález
mezi Dorothou Kornnovou a Annou Roubalovou uciněný
ukazuje, kterýž také čísti dal. A poněvadž pak lo jest od
něho ukázáno, že jemu ty lZfce a koflíky v vejpravc dala
a on jich jiným půjčoval, tehdy nemohla jest ona toho
od něho odcizovali a komu jinému odkazovati. A tak i tu
pl'íčinu jest provedl a prokázal.
A čtvrtlÍ pl'ičinu svéhů
odporu luto jest položil, ze o statku prve p01:ízeném pna
řídila, cůž jest proti právu ciniti neměla. Neb manžel její
při právě Rakovnickém kšaft jest ji,tý učinil a tfm dal
statek svuj dcerám svým a synu. A tek i o tom dílu,
který měla jí dáti, neměla kšaftovati, nd synové jeho
k tomu právo II spravedlivost mají. Jakž právo o nápadíeh
kap. 4. art. ukazuje, že k čemuž rodičové právo a spravedlil'ost mají, že tolikéž i děti loho užívají. A tak i v té
příčinč llemí'tZe ten spis svého Hlísta .11 práva míti,
poněvadž o věcech prve pořízených jest hdila. Neb ten
kšafl ůlce manželky jeho to v sobě obsahuje, že ona
měla jest dily Janovi, Anně a Kathehně, dětem svým, vydali i nevydala, až v tom Jan a Anna zeml:eli a tak na
ni Kathel:inu jich dílové pl:ipadli, o lcrerýchž ona říditi a
Taušovi dávati neměla, ukázav přitom nálezy C) ,tatek
Sylvestrový, a melÍ p1:átely Viktorina, poručil mluviti, že
proto jSlÍ ukázáni ti nálezové, aby straně 7,Jlámé bylo, že
vždycky pl'i této stolici takového práva synové po rodičích y nápadích pozívali. A poněvadž pak odpor svuoj ve
všech přícinách provedl a prokázal II s nebozkou Kateřinou, dcerou její, a manželkou svou zápis spoleeného
vzdání měl, vidí se jemu, že toho spisu na ublížení spravedlivosti synuov jeho, t"likéž i jeho Kryšpína ci niti
neměla.

Zase od Jana Tauše mluveno: pl'íliš mnoho se tuto
mluvilo od strany puůvodní a opakovalo proti tůmuto kšaftll
půřádnému, avšak to Ilic na škodn není. A poněvadž prve
jest nato odpověd dána, nechce k lomu mluviti a zbytecnlÍ
1:ečí zaneprazdňovati. Než k lomu, kdež jest promluveno,
ze týž kšaft nemuoze svého místa míti, proto ze vysvědčen
není, ježto ta práva, kteráz jest on Kryšpín k dolíčení toho
artykule vedl, jsou jemn Tauliovi více nápomocná, neZli
jemn Kryšpínovi. A pro tož i on jich uUti Helá, ktcr)'chz
pro ukrácení opakovati nebude, a vidí se jemu, žc těm
právuom zle rozumí, neb pokud se u něho snáší, ta se
na ty kšafty vztahují, klel-íz ouslně se pl'ed právem vysvědclljí.
Ale tuto ona nebožka jsa při dobrém způsobu
vuoli svlÍ sobě, jald se jí líbilo sepsati dala, nejsa sama
v litáe dospělá a pOtOlll jistých osob, ktcříž by jcj spečetili, se dožádala a jej tak spečetčný v jisté místo, kdež
by nalezen bJ'ti mohl složila, jakož pak páni pro něj vyslaní tak Slí jej v tom místě našli a sem do rady podali,
pak neníliz tu dostatečného vysvědčení. A aby Jan Táborský od nčho Tauše k tomll obsýlán byl, aby místo,
kde jest složen oznámil, lomu se místo nedává, aby i to
bylo, lehdy tím by týž Haft zrušen býti ncmohl, tak
ž"dného nep01'adu pl:i něm se nenachází, pro Itlcrýž by
zkažen byl, dav přitom týž Tauš čísti svědomí mistra
Ondl:ejc z Dalmanhorstu a Blažeje Nozičky z Votína a
právo kap. 66. art. XnII. a XVI. mluvč po přečtení,
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že bylo od puovodu nato nastoupeno, že každý k~aft má
míti slavnost svědkuov, i provozuje to on Tauš, že též
tento kšaft to má. A k tomu i z toho se svědomí nachází, že jest se nebožka slyšeti dala, že ten kšaft chce
do racly podati a že ne Táborski jej, jakž strana mluví,
ale ona Johanna sama spečetiti dala, že pak jeho do rady
nepodala, neráeili sedati toho času páni. A zHzení zemské
ukazuje, když práva nejdou, že lo Zádnérnu ke škodě
nemá biti. A poněvadž pak to jest od něho ukázáno, že
sama nebožka z dobré a svobodné vuole sobě tiž kšaft
sepsati dala a před hodnověrn)'mi lidmi a příseznými uejednou k tomu sc pl'iznala, neví, proč by ten svého
pruochodu míti neměl. Ncb i na to se nálezové při této
stolici nacházejí, dav císti jeden kšaft Marthy od zlaté
trouby poručil mluviti, že jest proto jej čísti dal, aby vě
domo straně bylo, že kdož tím pol'ádkel~l kšafl Cíní, jako
ona jesl učinila, průchod svuoj sním,\. Ze pak Táborský
jej spisoval a ouplatek od něho vepsál, to téz ke škodě
žádnému není. Nálezové pak ocl Pllvoda ukázaní, ti všickni
na škodu tomuto pol'ádnému kš aftu nejsou. Neb JSOll od
této ph rozdíl ni, tam se to nachází, že matlca k deeh
jisté osoby na Han phvedla, jichž se ona nedoZridala,
ale tuto ona Johanna se těch, kteHz jej pečetili, doprosila,
položil drulní phcinn, že sám v sobč odporni jest a že
odkazuje s)'nuom jeho, a hned pOtOlll Taušovi, n nalo
pdvo vedl, COl jednou dáno "c. Zlc vykládá rOlllm toho
kšaftu, neb ona dává to Taušovi, což těmto s)'nuolll jeho
nedala. A tak v tom arty kuli nic se odpúrného nenachází.
Tl:etí p1'ícina byla položena, že o cizíeh věcech kšaftuje,
ale té I,ičímž neprovozuje a ještě vede ty, lttcriž jsou
jeho náchlebníci, ježto takoví za svědky pl'ijati býti nemohou a také o lžice a koflíky rozep1:e 7:ádné není a toho
neukazuje, aby jeho byly, než že slýchali, že jemu je dala.
I chtěl-li jest je míti, proč jest sobě toho za živnosti
k místu nepnvedl a vzala-li jest mu co jeho, ji z toho
nevinil. Než on Tauš to praví, že jest mu jich pujcovala
a tak mohla jest je od něho zase dobl:e jako své vzíti.
ČtvrtlÍ pl'íčinu položil v svém odporu, že o statku prve
po1'ízeném ona kšaftovala, a tak že toho einiti neměla DC.
I jinak strana to vykhídá, II lo aby o tom statku kšaftovala neukazuje, ncž nebožtík manžel její Johannin spolcil
jest matku s dětmi, že z umrlého má na živého pi-ipadmíti ')odle kteréhožto spolčení dccrky své, davši ji za
Kr)'Špina, z slatku otce jejího ji odbyla, a ji odbyvši životcm přečkala, a tak tu z malky na ni n"pad zádn)' jíti
nemlHe, poněvadž prve llluI'cla, lolikéž i na syny její.
A nebožka i s ním Kryšpíncm z dílu jest kvitovala, kteréžto kvitancí k pl:ečtení podal a tak zbytecně se tuto
všecko to od strany mluví. Také se na tom zaslavuje, že
ód nepohldného písal'e týž kšaft psán a že strouhaný a
spravovaný jest, ješto na škodu nic není a práva o lom
nic nevyměřují,' kdo a kde l(~artové psáti sc mají, avšak
psaní bez pečeti rovně jaků pečeť bez psaní nic není.
A dobl'í lidé j,lÍ len kŠaft vysvědčili, k tOlllll od pl-ísežných do rady podán, a smlouva, kterlÍz s ním nebožka
učinila, s tím kšaftcm vc všem se srovnává, kterlÍž také,
k pl:ečtellí podal, z čehoz se zn,íti dává, že jest pHtom
pn všem, což v tom !daftu jest, vuole její byla, tím zavírajc, když týž Haft od práva stvrzen bude, bude-li
chtíti jeho z ceho on Kr)'špín pol:adem práva viniti, ze
jcmu chce práv býti.
Proti tornu od Kr)'špína mluveno, což jest koli ua
místě dětí svých mluviti dal a z práv ukazoval, že tolikéz
strana obeslaná toho všeho užíti žádá, dd to slyší, neb
kdož se na jcdnostejnej prllvod t"hne, tím také slÍzen
býti má, a učinil ve čtyrech artikulích odpor a k těm
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jisté Prllvody vedl a sll'aiJa jim míslo dává, a tak ten
odpor jeho svuoj pruchod při právě spravedlivě míti má.
poroučeje k spravedlivému práva uvážení. __ Naposledy
Chce také tím ten kšaft, že jest pol:ádni, dotvrditi, že od
od Jana Tauše mluveno: Nechce více zaneprazdllovati
pl:ísežllieh v komol:e nebožky nalezen II sem do rady
řečmi zbytcčními než to pravÍ, že zná se k tomu, že
podán, to nic k polcpšení jemu není, poněvadž ona J 0lěch prav, na něž se strana táhla, uzíti žádá, než
hanna před svědky toho neoznámila, kde se nalézti l);z
vcjkladuom, kteréz l);mž právuom dává, Oll místa dáti
kšaft má, táhl se laké na právo, ze Hafl scpsani a oznáncmůže; z strany pak sl'ědkuov, aby ti jak nepohíclně
meni jsou rozdílní, a kdol sepsani má, že Je tomu tak
byli vedeni, on u sebe toho nenachází, a tal,é není na
svědku ov polřebu jako Je oznámenému není, i kdyby ona tom, ledo spisuje, neZ komu se spisuje, když ten k tomu
sama jej sepsala, moldo by se tomu místo dáli. Ale 1'0se pi'iznání, jalw ona Johanna se pi'ed těmito hodnověr_
nčvadz jest psáti neuměla a svědkuov se nedož'ldala, ti nimi osobami přiznala, A žc jest ta její konečná vnole
sl'ědkové jemu Taušovi zádné platnosti nésti nemohou, oznámila. i\ protož také on se s tím se vMm poroučí
vejmluva pak ta, ze jeho do rady podati nemohla jí pok spravedlil'ému práva uváženi.
staeiti pro prál'o nemůžc a také zádné lJuzné potřeby se
Tu pan purgmistr a páni slr"šíce odpor Haftu někdy
od strany, proe by lollO na len čas neueinila a toho
JolwImy Duršové od Kryšpína Sultysa z Cimic uciněni,
kšaflu nedadala, neukazuje, A molda jesl také jini 1'1'0též co k tomu oj Jana Tauše mluveno, v svědomí, nálezy,
stredck pi'ilom zaclj(lvati, poz'údající dvou souseduol', jim
kvitanci, smhívu, v Hafty od ní Johanny Penízkové phjcho v rucc podali aneb to pl'ed nimi, kde by náležcli
dešle učiněné, téz i v právo mesta tohoto, lla něž se strany
po smrti její b);[j měl, oznámiti, tak aby mohlo se tomu,
táhly, nahlédšc a toho všeho, což mluveno, bylo s pilností
že její poslední vuole jest vyrozuměti. Byl také ukázán
povážil'še, takto o tom mezi stranami nalézají II svim
nález od strany, ze na dozádání kšaftujícfho písai: psal
ortelem vypovídají: Ackoli spis některaki rukou Jana
Haft a ten ze jcst moc měl, ale ten aby co jí k straně
Hloucala, písai'c krcvního sepsani, od llJistra Ondi'eje byl
byl, toho on Kryšpín II sebe nenachází, neb hned v témž
Johanně z domu Pcnížkova přectěni a pečetmi Blažeje
nálezu dokládá se toho, ze pí,a!' Hartovní, Ale tuto jaký
No,ičky z Votína a mistra Olldi'ejc zpcčetěni, kterázto
písař psal a z eího dozádání, jesl pne o lom mluveno, Jollanna;ozn'lmila,
že hy ta vuole její byla, však s jistim dolosvědomí pak ta k dotěZení loho spisu, která jest On Tauš žením, ze toho chce panu purgmislru a pánuom do rady
yedl, ze by byl porádn);, zádné platnosti nenesou, neb
dodali, o ccmž i pamĚ( osob radních Blažeje Kollára od
nejsou tak zapslÍna, jal<ž právo a zi'ízení zelllské ukazuje,
voháněk 1\ Jana Adlara, jak se na ni strany táhly, jest uči
On na místě synuov svich jcst odpor tornu spisu učinil a
něna, Ale poněvadž nebozka Johanna toho jcst za života
tito jsou zapsání proti Kry~pínovi, jeho on s ním Taušem
svého nevykonala, ani podle práva Zádn);ch náležitich
sám od sebe nic nemá. Druhá phcina, proč by ta svě
osob sc jest ncdožádala, aby lejž spis Blažejem z Votína
domí místa sl'ého u práva neměla, jest tuto,
tíž svěd
a mistrem Onuřejem zpečetěni, jchož oni svědkové kšafkové měli jSlí spolecně I' radě stojíce o 'émž spisu vytavní biti nemohou k sobě od ní p1'ijali a pi:cd panem
svědeili, jakol jsú se tak místokomol'l1ík a pan Václav jlurgmistrcm
a pán)' I' radě pro zachol'ání slavnosti kšafVuoz pi'i vysvčdčení vuolc poslední Daniele Freyskula
tOl'ní, když by k tomu obesláni byli, podle práva vysvěd
zachovali, A poněvadz toho pochybeno jest, nemŮŽe on
cili, že v lom sepsání jest nebožky Johanny vuole poTauš takol'Ych ,,'čdkuov uzíti, že jesl se pak o koflíky a
slední, celá a dokonalá, nebrž ani toho pl'i právě ukázáno
lZicc za zivnosli jcjí k ní nedomlúval, k tomu to praví,
nenf, aby nebozka Johanna ktn'é osobě o tom oznámila,
že byl by to ueinil, ale šeti:jj ji v tom jako matky munkde by lakol'i spis po smrti její a v ktcrém místě, když
lelky své, Což SC pak smlouvy lé, na níž--!\c strana láhla
by toho pot1:eba byla, nalezen biti mohl, je/Ho tím nedotyče, jíž chce to liz Tauš dotvrditi, že jest z toho bOLky
Johanny vuoIc její konečná mohla by pH právu
statku vybyta, čemuž on odpírá, aby kdy dílem otcovse stvrditi. 1 z těch příčin takol'i spis pi'i právu svého
skim odbyta byla a měl by to on Tauš ukázali; že jest
mísla jakozlo len, ktcriz podle práva vysvědcen od ž,ídpak matka ji zil'otem pl'celeula, to jemu nic na škodu
ného není, jlJlfti nemuze a se zdvihá, kazí, moN a v nic
ucní, neb otec její pohdil jest to tak, zc nápadové
obracuje, A ten všccken statek ylastní a po ní nebozce
z jedněch dělí na druhé jíti meli a ona Kathdina pl'eJohanně pozuost"I);, ll10viti i nemoviti, svršky, kleno\y i
ckala jest jiné a potom za něho se \'(Iala, a tak z uí
hotové pellíze Ja:wvi fl V'lclavovi, synuom Kryšpína SullHípad ne na Johannu, jak by Tauš chtěl, neZ ua něho a
tysa z Cimic u vnukuom Johanninim podle prál'a jako
dítky jeho jíti má; z strany věna, ze jest jemu po dcei'i
dědicuolll nejblizším, se pl'ipovídá II pi'ipisuje. Nd co se
své dala ] 00 kop gr, to praví, ze jcst mu tím povinna
dotičc
kozichu kuního damaškem poliitého, pásu ov stří
byla, poněvadž jest mu je dáti připovědělu, Neb kdož
brn);ch pozlacenich, lZic sti'í~rnich i také koflíkuoy II
věno slibujc, ten je z sl'ého ne z cizího dáti pi'ipovídá, jillich I'Čcí z domll KryspínR Sultysa od ní nebožky JoA toho YŠellO statku po otci jejím pozuostalého, kteriz
hanny pobranich a vynešcnich, poněvadž jest on Kryšpín
mezi ně i s nápady jíti měl, za 900 kop 15 gr. prodáno,
to podle pnlva ukázal, že ncbozka Johannu takové věci
i kterak jest jí ncbozka těmi 100 kopami gr, č. od biti
svrchu jmenované po někdy Katllel'ině, dceři sl'é a manspravedlivě mohla, A jloněvadž pak on Kryšpín ve všech želce
Kryšpínově, jemu Kryšpínovi u I'cjpravě dala, z lé
pl'feinách odpor svuoj proti tomu a spisu nepoi'ádnému
příčiny
pri těch věcech již jmenovan);ch jako pl'i svich
provedl a prokázal, a že ti svědkové k dotvrzení loho
vlastních on Kryšpín se zuostavuje, Actllm in consilio f.
spisu, aby měl biti pohídni, postačili podle práva ncIV, post Translationem S, ''''enceslai magistro civium domohou a pórllc práva tllli k tomu, aby jej vysl'ědčol'ali,
mino Joanne Geniczek 1555.
požádá>li od nebolky ani potom po smrti její ,od Tauše
17, 1555,
RIIllOp. Č, 101 f 98'. Jukol
nebyli a tak jak náleZí pl'i pohlllnich kšaftceh, toho se
jcsl ortelem p. purgmistra a pánuov duom i jini všicek
pl'i tomto spisu jejím nel'ykonalo, jest té naděje' o:.
statek po někdy Joll~nně Burš~vé Janovi II Václavovi, syK ryšpín, Že takol'i spis nepol'ádni zdvilen a on na místč
nuom 1', Kryšpína Sullysa z Cimic a YtlUkuom dotecné
s)'llUOI' sl'ich Jana a Václava I' tcn statek po ní Johanně
Johanny, p, Kryšpín SUlllmu k sobě jest přijal. _ Popis
pozuostali jakozto I' nepoří"eni uveden bude, s tím se
statku po někdy Johanně z domu Penízl<ova stal sc v pondělí den 81'. l\111l-í l\1agdclellY I. 1555: ltem najprve duom

ze

i. 1Va

Vell/bll lIáměstí.

i. Na tTelMm

S'1Ie ě v první truhle taléi'uov
Penížkovski, lt. I' dole ve I 'IP XII a šálešnich mísek
. 'I
futl'e XI a v <Osl cu "
,
. , 1111
vehkyc 1 ve
, I
r f' VII ,mísy
vehke
,
VII, H taléhtOv ,m.ellll~llC 1 vX~I~e a pu~lka 1. It. mís noProsti cdních IX, zej< 1 <uov "" I 'X
IT onve veliké lIlI,
ch
ětš' h X
mcnSIC 1 " . '•
vi ,v fU,tru v IC "š} té" lIlI. Flaška vcllká 1 a
plOstredm HlI a ,men \'1 ' I
rostl'cdní dvě. H, mozdll'
lllenšf. n. lneclěulce ve 1 ca __ a IPtlmY'Vání svícen 1l1osazIlÝ
1 ' 't I on CI' mosazna (
"
"lt
ProstI, eUll,
Clllova, , .
' I 1,' I e 'den a CIru I'
ly o d I'ou • Slánka
,
o trech Cll' <ac 1 Je ,
ol druhého lokte i s plátny, CIŠv dluhé truhle: truhltce I: pu I "llllalová it kalich kunnf
'
. ' ík)' 1 t su <ll c sa
',.
,
"
"t ; plášť eemy harasovy,
kaml, Ubl usy a I ucn
" , y'm damaškem paSl),
"
..,
It
'
odlevacl celU,
II '-'šl ovi králtkovi s kunínll vaJlozk)'. , '
koZich vO~lcvaCl'poc, ll!, ~'dl' ubrusy a rucníky, Nahore
p)
'tel s cychaml, plosteu )í'
S'IZll); o dvou cívkách,
'
I auze' Sv cen mo ,
,
v, .komore
na maz
I,
"d"emc I,a, I't . kotl), prací s dreJfusy
, I fl'
malá
me
. d é
zeJdltk ' ,asen' " hore
,
Ico tl'k
I
It
y
truhle
JC
n,
1
,
,
dva a tretí ve ~ <Y, na é 'e' 't koltryny malované dve
P olštáře kOlene cer;,en, ,rt , I c: 1'0111' I,raden. n. v druhé
é ' d v a pnze rezn é n ,
,~
,
a tkané t z v e " ,
dbríškové, n, kolíšek sprátI-ovy
truhle blány kralrkol é po, 't' 'ukne cerná zensld, sedm
hrebiekovi barchane~l P~~I Y'/etí truhlici dva kus)' plátna,
kusuov p~~tna I: ~yaz ~TU čtv~'t~ ~ruhlici puol druhé šenky
košile a Jlné vecl.
, I
Jrostěradel lt, grošuov
kmentu a nelcolik kusuov CIIC ', a, lIt' I it ~Iat); kOluna
'
LXI It groš To s Icy 10 la y "
"
Tolskych "
'd
It
'l i'e koráloyé, jedcn s X gr.
a dupltat, prsteny ;a, .
e I 'Ité a druh); se XIII
"
' I cl o lez poz acc
,
pozlaeenynu a SIC e. < , "
I;
Tletí málich zrnek
"b' ; , a s Jabléckem lila) m,
,,' 'I
zrn)'
stn
In)llll
,
11"k
pa'ta'
11',1 nozlck"c t
"
t'-'ble It truIIC a "
se třml zoubk)' I' S l ! . . I
hl ubého eerného puol
s rouškami, umivadlo, I~'id~~ m~onvieky dvě, taW'e IllI,
postavu na mazh~uzc ~ . 11'1' V armal e medeni hrnek,
misky tli, sbinl,a ctvrť zeJc 1 m,
,
't hrnec mosazni
tl 'l
, k r)'bám osm, 1,
lt, I' truhle ko 1 mOl
" d í l ' větší s palicí, kotliti, duršlak a hmek mosazne, mo: I ovan); rendlík le'
'I' é dva hrnec mosazn) <
,
..
'I
hky mec 'en
' 'I(, It , v svetmcl luoz
't, rošl)' d
va l<OZll!
, <O
lezni, roznuov pe"
'
d
šl
a
J"lné
kus)'
SVlcen
'škl' na po u, <y ,
,
'
šatuov, V arn:are ~l, v "
It IZic l1ádrovich v stol,e
visuti, Rohy Jclelll cll ely;
'rost ;cl; XI H, závazí
X XX a druhich xnr, nozuoy p
)
I' _
dva
" ".
" I'obn ;ch okolo III (, gl. m"
'
s mískanll, It, penez <,1 , ,) I šl','ok);ch XVIII I/o, H, na't grošuov ces,yc I ,
" , d í
I
puolto ary, 1 ~
'n ' 1 mazhauzem v truhle pre II a
hoi'e y komore ye 1 <e na(, b" I '1 bl nené dva, sorc
'
b'
I 'hovy o oJ ce < ,
,
zadm kus z rOJe, P ce I I
l t ' atuov lozníeh na tl cch
brncni, peklhaub
a
nákol,elá'v<Y'
V·
Sll
pO(I,IŠck
téz
VII
a
,. X
o st rnOv
,
postelích, pelln "
PI 'komoi c lIlalé dvě ku,c, rozny
kozník jeden. H, v dru 1
, I > ' , tii klín)' dvu, l'etezy
, 'I
'Ia s obloukcm, se ,Cl)
,
t
yehke (YU, P"
" " 1 I 'e nosatec, motyka, lopa a,
tl-i a tli kus)', mcnSl ln "m cllC I "I ne' 11'1 dl everlich no'
"l r'
V tru 1 e ze c z ,
,cepy zelczne '\,oJe, ,
f 'OŠUOy TolskYch sto, y druhem
"ách: I!. I' pr;m;ll p~t,hku gI
I' mesei kozeným grošuoy
léz sto a I' tretrm tez sto. H
"',,
"' t
lt, na groších
TOlskich, sto a 'I' druhém ve~sl~" ;,~~ \~'~ki za IX d, bích
ch
česki široki starich, k_azdYxgXIÍl 'gr C, lt. puol to"t "
XIII t/ k gl. a " "
, .
lich pOCl'tlaJlc, It" v me
2"š ec
" k u zIa t);ch uherskicb na " tkamcl
lalu
ar Ol "uletí
1.,
.
1"1
' H . v druhem
mer'
zlatou s per le canl1.
,
,XCIX s z"po
'I I XV
k tomu th zlate selmule,
šecku zlatych, uhe,rs/<Y~~XÍI a ~< tomu jeden schnuti- H,
it. zlatich reJnsk):c 1," '" L I r c lLem skicI' v kodclr
peněz
bíli
pytltk Je"len,
bL, g e~t ;,a cedulích rudkou
'I I "', "k)'ch a zac to o e J
/ d
CIC 1 <ozlsmc
,
"LXI I XXX VIII gr. III 2 '
'
S
lua
fUClt
.
'
c..'- Jo
P oznulncnano. Ulll
'v
I
é
't pCllíze na mluJnclCh.
'
d
1 Bursovs (. III
1.
,
ll, pemze na ' oml alaUCCl
b' I I k'!'l
u z'e Jan KU!JCC platl
H, poznamenano
n
, }HO,
H '. n I k gr. it. Slra'" VIrr k gr It el ma
,
cinze na sv, JlI'~., 111'1 k"
!lěk od krámu cmzc
, gr.. Káča od nájmu sklepu
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Rl/llOp, é, 2118
41,
zveden na dlUH Jana Pemzka.

Kryšpín

RullOp. é. 2112 f 67. ~al'cl ~
19.
"
"imic zvedeni v "lIm Pemzkovsky
Pal'el brah 1 SultysOI e z Coclle v 'sl'etlení reformací nálezu
v koutě podlc ralhouzu t P
C)llocemic v10ZiIa odpor.
I "I
~ muz Krys ma z
apc acmlO, cc
,
"2112 I: 94'. V"dání
20
1"81
A//llOp, c,
,
,
•
D
•
'.
' a Krystin)' z Choecmlc.
manlelské Marka Sel?ela ,
, 2205 f, 220, i\ly
1581 12 ccrvna, Rl/llOp. c,
,
,
21.
" l \ l P _ lámo cinímc tímto Ilstcm
P urgkmislr
a rada Star',l.' 1. z,~ :'llalu kšaftu kter);z byl
"
I"
VejplS z Ollgl,
,
"
po'úd'
ozeny V)'Sl'e'd' cen
,
11'\1'(1)'
Marka Selnera ze
- ze mze
"
c,
Pr'cd nun1l
I
I '
!)ánuv
rad nad apela. POl,
d' ll:'Jest z lOVOCllUll
<VšechOVIC
vy un
"
'h
z akt rozeprc
mcz i pall110U Marjanou z ChoI
. "
cínu zllzcnyc
.
o
• I'
I-Iavlenl též Pav ClU,
'
, tě slrotkul' z Je( ne a
,
x I
cemtc na, mlS
v,.
l' ly druhé od práva nabe tO
bratiími Sultysy z ,CHlllC ,~,' I~~cslanich ku potřebě též
v I. 158! k vrchmlllu plal
í e m'íje léta lohoto
Marjany z Chocelllic 25, ,ne mes c
,

,~5?9"

r "

] 601, _ 'lílné Trojice amen, Marek
Ve jménu sv~té a Snelo~cI Pl' jS'1 Y neelosta\lm zdraví
Setncl' z VšechOVIC v Ital',
os'lední _ oznámil tako'
t
VUO I svou P
. .
.
svelto pos al cn"
P "I 'I); kteri z Jcst se Jemu
.
ve dlUn slave Cl1lZ {O\ s ( , .
vl' I
vou, z v d' Kr 'stíně z Chocellllc, manze cc Je 10~
dostal po . nek )"k )
'nuom svim vlastním, na rovnr
dává JanoVI a Jlll OVl.' Stl)b l' B \'~emOlllící Jana a JI'ě
n - A Jes 1 Y . , "
,
mCZl n pO.ll
, d d "t' Ict prosti'celkem smrll z toUka, syn)' Jeho, pIe ",~j\ 1l~11' aby ten duolll pi'ipadl na
hoto sveta povolali raCI, , e J() , " "> b'
k p, n, též i
I'
Chocenuc. J esllt ze ) pa
",
panllu 1\' ar!anu ~
o světa ovolali kdykoli rácll, za,se
pallnu Marpnu ~, lohol
VOldř1cha a Karla z Chocenllc,
tiž dllOll1 aby pnpacll ,~taElbl ' _ Ac!. 12. Junii,
též na ZuzamLl a Mar~:,
ove", 2 ?30 f 244, Jakož
22. 1588, 16. zari., }b~/:lil~f'š~it)'S;Vé z Čimic podle
' "H
I
Povcl vlastm I" II
'd '
JSU
ave a (
lVI( ovsky" l:ecen)~ u\re" "Clll,.
.'" II V d UOlll 1:> CHIZ
refOl:I~,ac í - ~lave,'
. š' na sporu a revisi pozuostal'u" ;
kterazto refOlmac;, Je te
_"
' j' cha oni bratří rel'lZl
." b
téhoz domu II possessI
,
, '
ze
y
z
"
d
'
b
'1'
z
toho oni kaZdémll pmvl
jestlI
neb jinak pr<.Í.vlle :,yve ClU.
I,

ľ,

?

byli

chtějí. Ac!. che Ludnnllac.
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Kate-

23.v 1601. vxtl
RI/Jéwl10
P'1\I
; ta<- PI'az"ského , svědčila
Nov
f' es
teřina Sultyska,
me". ca
1\'1 l'J' ana z Choccmic byla
'I' 'ím le Jest panna
a"
.
"'I I
takto:
o \,
" I ' O' 'I mJ' jsmc mu n la y
I
'
t 'a p'mu Re lore
lny"
, ',t
v "slm ses 1
,
"I '1' u doktoru a to vím, zc JC'
doktor, neb všechno t;l Cd 1 " 'est Se táž, Kryslyna eloKrystyna bJ la dcera JC ho ~ S~elJt sovi z Čimic, to laky
Vell II Vác IaVOVl II y ,
0l
t
slala za .n~Ullz ~
"
Potom když ho pán nll 1 z 0vím, strejCI man zela llleh~, t
'z'lla sobě zasc lIIarka
hoto světa pojal, ona I"ly~ yna b'cJ:val na Mali Straně,
Šetnera z Malé Strany, to \ un, zc ]"'1 a ]'Ina Dostal
I ľI t d 'a syny III ca
'.
Potom s ním sl' oc 1 a y 'statku Sultysa Václava, T~ho
se on tu Marck do plného, t
hned brzy po tech
k
'Ioma ze Jes ona
,.
,
jsem ta y povel ." o j ' , o 'Ilrování hned v detlllstvl
děteclr 1\1umřela
a om Zllst~ 1 I 1 PI' povědoma že jest se
" n)'
Toho Jsem a <y
, ,
,
panny j ' alJan .
d ' ovala s manzelem mym
toho statku panna Maryanna os~z,' bdrlela o tcn dum
. 1
v potonl to reVISI o
,
a bralrem Je lil, az,
M 'I'ovi jsem jak Zin nic
Pcnízkovski se soudIla ~'il~es~ a~;ce nevim. _ Marj,anna
neslyšela,
by 1on,v tu pOZllS
co o Pt a,
lá v
d' o\'a '
1'0 neuožtílcol'i
Simo'
Sb"
,
y
z ll1esta o es ~I C, "'''I t kt ' Toho jscm povedoma, ze
novi Panvičkovl, svcdcI a, a ~~zkou aní fo; rystynou hašjest se panna Maryanna sb,:e
e sl~žebn);ho pacholka,
' a va d'lva l'1 s e , že so e vem
tehla
.. t'ymu pan Kapoun udeVI a I
.,
'otom lomu Jls
klereJ mc
!lemana muergar
l'
'T' I
svevd'Cl'1 t aI<to', Toho sem ~ po"
vcselí.
I ac av
a
í
božtíka Jana Setvědom, že vlastní ruka v tomlo psan ne
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nera jest, byl sem přítomen když bylo již panně Maljanně
toto psaní dodáno, mně jc vokázala a cetl sem je, jehož
obtížcna jste, prosím, Však pokudž vaše jest vule, že kšafjest datum pl:ed KomlÍrncm v ležení Hes/anském 29. dllc
tem dlíti nebudete, tak abych věděl, kde svého co najfti,
Augus(i létha ]600. Více nevím. - Jan Papoušek, rodič
jestli ze pak v.šeho mi pl-iv1astniti nemíníte, to jest při
Starého Města Pražského, svědcil takto: Byl sem ph tom,
vaší vuli a to vězte, že jak ]>rvy jsem říkával, tak i ještě
když jest Jan Šetner tellto list psal v Uhhch dl'ě míle od
nenicko tak smejšlím, totiž že vaše jest a s vaším zde
KOmárna I' leZení pana Honse Praynera a říkával, že ten
cinit muzete, jak se vám líbí a tak o tom dosti bud; pak
statek po jeho smrti zádnému nenáldí ncili jí panně
já jsem se ho na to ptal, když jest on to psal, co nemá
IVIa'janč, nebo jest ho ona v)'chovala jako matka, matkou jinejch pl:átel zádnejeh a on pověděl, že nemá žádnejeh,
ji nazýval. Nic více ncvím. - Krystyna, pOZllslalá vdova
nibrž mi i to pravil, ze jest ona o ten statek několik let
p" neboztíkovi Petrovi Vondrajsovi, ",čdčila takto: Dobře
se sondila a že jí ten statek po smrti jeho pl'ipadá a po
smrti její jemu.
jscm tollo povědoma, že jsem slouzila u panny Marjanny
za ncbozky paní Kry,tyny, když ještě vdovou byla. Potom
24. lG02, 15. července. RI/ko}. č. 1021 f. 89. 1I1y
pan Marek se tu přizenil, byl u pana Grofa za služebRudolf druh;i oc. oznamujem tímlo listem, že president a
níka, slejchál'ala jsem, že jest se přiženil do plnýho statku,
rady naše k apelacím na llradě našem' Pražském zl'ízené
II že jest on málo měl hkaje nic, já jsem neviděla,
aby
a usazené na ty od práva ~tar. 111. Pl'. odeslaná _ akta
měl jaký statek p,:i\'ézti nebo pl:inésti a sloužila jsem tu v lé ph mezi Václal'eur Senkem z jedné a Marjanou
ty doba. Více nevím. Panna Maljanna odchovala tu troje
z Choccmic z strany druhé co sc nápadu po někdy Jaděti, tyto třetí a oni jí říkali paní mámo; kdyz jsem já novi
Šetnerovi
- takto ten ortel na témž
tam kd}' přišla a ptala se, J ellíčku, kdyby ty uml'el, komu
fer. 5. post TriU/ll regum 1. ] 602 učiněni napravují: Poby ten statek byl, on říkal, komuž ncž paní mámě, b)'la
něvadž jest to nadepsani Václav Senk dostatecně _
jim teta.
FerdynalJd de Bois s\'ědčil takto: Předně
'lkázal, ze jest nejblizším pl'ítclem krcvIIÍln, téhož Jana
tento list jest psán v mým stanu, to vím, a zc to jeho
Setnera z Auny, vlastní sestry někdy 1\Iarka Setnera otce,
neboZtíka Jana jest vlastní ruka, psal ten list v mÝm staně.
a vlastního bratra dotčené Anny sám toliko lla ten čas
Druhý kdyz jest na ten artykul přišel a psal toto: Dále
žil'o pOzuo~távající, poslý, - z těch pl'lčin dává se témuž
i také má nejmilejŠÍ paní mámo. Poněvadl taky sallli to
Václavovi Senkovi za prá\'o --o Dán na I,radě našem _
dobře znáte, že běh života naseho na okamžellí témě,: 15.
Julii 1. 1602.
jest zavěšen a vy ze jiz ne tak snad věkem jako nemocí
v
25. 1612, 9. dubna. Rukop. Č. 2114 f. 66. Václal'
Sen k vzdal dlllll i jiný statek svuj Dorotě, manželce sl'é.

dotjiče
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Na Velkém náměstr (rynku).
(S tra II a s e v e r ní.)
Číslo pop. 936.
(P I' Uc 110 di t ý, ch ř e n o v i dll m.)
1400, 15. ledna. Ru!lop. Č. 996 f. 3. Crux institor resignavil - Ullall! sexag. gr. pl'. census _, quam
habuit super domo Pesslini doleatoris, si ta inter domos
Ambrosii Vladica ex uua et reliete olim Henslini coei
parte ex altera, - Stephano, I'al'llaschmeister d. regis.
- AcL fer. V. ante festum s. Anthonii.
*'2, 1400, 15. lcdna. Ruko}. Č. 996 f. 3. Crux institor resiguavit - duas s. gr. pl'. census _ Johauni de
Kwrlicz, quas hahuit Sl,per domo Pesslini doleatoris inter
donlOs Ambrosii 'Vladika ex una et olim Hauussii eoci
parte ex altera. - Act. fer. V. aute fest. s. Authonii.
WB. 1400, 29. lcvětna. Rl/kop. Č. 996 f 14. Margareta, relicta olim Frane pistoris, cmit sex cum media s.
gr. Pl'· census annui erga Friczkonem Newngruner pro
quadraginta octo s. gr., quas habuit super domibus infJ.ascriptis in Borsow prope s. Andream situatis, videlicct
super dOlilO Otticonis braseatoris viginti quatuor gr., super domo Johannis dicti Sussek dimidiam s. gr., super
domo Mixiconis Byel viginti quatuor, super domo Jan,
Rzehorzowe maritum, XXIlU gr., super domo Zajiecz-

"'1.

konis XXIIIIor gr., super domo Weliconis pistoris XLI

gr., Super domo Jessconis Pa1czek XLIIIl gr., super domo
'Velislai sutoris duodecim gr., super domo Duchconis
oleatoris XXIIU gr., Super domo Wenceslai Mazanecz
septuaginta duos gr., super domo 'Vaukonis bra,seatoris
dimidiam s. gr., super domo DOj'cze Iistulatoris mediam
s. gr., Super domo Janusse de Ruduicz fJuiudecim gr. _
Ac!. sabbato ante Bxaudi.
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unum deauratum ct nlium simplicem, duas ampulas argenteas, Cjuelibet lllaioris <juantitatis quam unius zcidlini.
Item duas eruces argcntcas, maiorem ot minorem, torquem
auream cum lapi,libus preciosis ct gelllmis regis Ungarie,
quam idem rex in trecentis sexag. preposuerat erga dominum Crueclll. Ibidemque eciam idelll Nicolaus staus
substituit et ,nscepit ad se secundum testamentarium seu
tutorem prediclum Johannem Mangas verUIll et legittilllum.
Actum fcr. ll. antc Laurencii.

+'22. 142ó, 9. línora. Rllkop. Č. 2099 f 155. Anna,
reliota 'Vaczkonis Crucis institoris, in causa eiusdelll ex
una cl J anconis, nati Rokiczansky, pretext II impeticionis
oononllll in Chval pnrte verlcnte cx altera interrognta,
an velit subesse iurisdiccioni magistri civium ot domino,
rum consululll; q11e cum deliberncione desuper habita resp.melit, quod non et peciit se remansuram circa ins terrestrc. Quam non paricionem iurisdiccioni civili dictus
Janco publicavit. Act. fer. VI. post Dorothce.

*23. 14:2ó, 27. října.

Rukop. č. 2099 f. 165. Johannes de Rozmberk tamquam tutor et commissarius 'Venceslai, nati 'Vaczkonis Crucis, publicavit impensas vince
dicti 'Venccslai per dictum Johanem faclas petens magistrum civium et dominos consules, quod si alicui melius
ius dicte vinec tamquam commissarii vcl propinquioris per
domino, substituli competcret, ex tunc peciit sibi impensas in et super vinea factas restitui. Act. sabbato in
'lig. Simo ot Jude.

':'24. 1420, o. července. Rl/kop. č. 2099 f 186. My
purgmistr a konšelé Velikého Města Prazského vyznáváme
všem, že Václav St· aboch, Jan Rcček, Michal zlatník a
Martin z Trnavy, jakožto ubrmané mocní námi vydaní a
od strau I' dole psaných obapolně přijatí, v plné radě
učinili SIÍ mezi lýmiž stranoma I:ollečué vy1'knutie, totižto
mezi Allmí, někdy manzelklí Jana, syna Nastojtova, z jedné
a mezi Vítem, bratrem vlastním téhoz Janka, o statek
týmž Jankem ostavený z strany druhé a lo takovéto, aby
svrchupsané obě straně najprv a p1'edc vším z toho statku
ze ,'šcho jim ZI!Ostaveného dluhy, kter)~miž jest byl vinovat, ze spolka zaplatili, kromě hausrechta svrchupsané
Anny, byl na romý diel mezi ně rozdělcn a zvláště duom,
kterýz leZi na rohu vcdle domu Maříka Prstka v vosadě
sv. IGíze Vel. A tuto výpověd jSl! obě strany "řijeli a
slíbili ji' sobě zdržeti IÍplně a docela pocl ztracením té
p1'e. Act. die Johannis Hus.
';'25. 1427, 1. lcdna. RullOp. č. 992 f 74. Nos magistcr civium, consules et scabini Maioris Civitalis Pragen sis ad universorulll tam presenci um quam futurorum
publicR1I1 deelucimus noeionem, <juia magni consili angelus
iustus, index, cuius miseraciones super omuia opera eius
criminu1I1 magnituc1ine ad iracundiall1 provocatus, no,
lens mortem peceatori" misericordic recordatur, dum reos
agerc conspicit penitencie dignos fruclus. Huius itaque
exemplo iudicis' benignissimi Johannes Holý, qui pro pena,
qua l'acione excessurn suorum nephauclonllll in civitate
nastra predieta incurrisse dinoscilur, pro ut per J anam,
conthoralem ipsius lcgittimam noslro pleno in cOllsilio est
sufficienter deductum, quc per comansionem sui turpissimam fere tres abortivos compulsa est per ipsum procreare.
Pro quibus actibus et excessious sic deduetis extinccionem
vile ap ut 1l0S demenl erat. Hinc est, quod ad peticionem
cOlltinuaUl dicte Janc) coningis sue, nec Ilon aliorum pro-

borum homiuum ad copulacionelll, cOlllansionem et libertatcm pristinam, quam antc excessus perpelratos, ul preferlur, in civitate noslra cum eadem habuit, est restilutus
et a talibus actibus et excessibus cle consulatus potestatis

Ildměstí.

plenitudi"e et c1elllencia speciali esl ausolutu, plcllarie ct in
toto. Hac sub cxpres5ione, quoc! si de cetero et in futurum in causam

iam nominatam

vel sibi similes quovis9

modo incllrreril, aut ab incursu Ituillslllodi se prccavere
nolucrit, exinde pClla, 'lua pro prislinis cxcessibus eundem
cOllscqui dchucrat pcr coniullcciollClll ct cOlllbinaciollelll
l'ristini ct lJloderni excessus sine alleviaciollc et qualibet
excussaciouc ipSlllll conscqllelur. Aclulll in pIcno consilio
feria lIHa anle Epiphaniam domini.
*~6. 1427,12. června. RI/lwp. č. 2099f 156. Janek,
syn 1'liknláše Nastojla, sloje osobně v plné radě Velikého
města Prazského bezc ršclto pl'inuccnie, alc dobrovolně
seznal s(~ je,t, že jesti rzal sto a padesát k. gr. o" slovntného Lidéřc z Radkovic n od panie AlZběty, manželky
jeho, v kterých;; jesti byl zastlÍpil paní Barboru KaplicoVlí
za duom. - Aet. fer. V. ante Viti.

';'27. 1<J28, 23. února. RI/lwp. č. 2099 I: 208. Nos
magister civium, consules et scabini Mai. Civ. Prag. tenore prcsencium recognoscimns univcrsis, qnoel in causa,
que ycrtebatur intcr prudentes magistrum eivium et iuratos
consulcs nc totam communitatem civitatis Vcronensis ex
una et honestam Barbaram, relictam Johannis Kaplicz, et
Lcyam mcrcalorem dc Tachovia parte ah altera pretextn
XXX S. gr. debiti iuxta proscripcionem litterc super
huiusmodi de bito per diclos Barbaram et Lewam prefatis
Veronensibus confcctc pro 'luibusdam certis personis
captivis in ipsorum mancipacione existcntibus ct ab ipsis
per Barbaram et Lr'vam sub caucione emancipatis' per
amicabilem cOl1cordla", proborum VirOrll1l1 prefati Barbara
el Le",a fassi SUllt se teneri in prefatis Xx.x: s. bonorum
prag. monctc, que fahricabatur t.empore rege "'hnceslai,
predictis Verouensibus - . Ac!. in vig. l'vlathic ap.
';'28. H28, 16. Njna. Rl/kop. č. 992.f. 93. My pllrgmistr a konšelé Velikého M. PI'. všcm na vědomie
dáváme, ;;e opatrní lidé Jan Bechyně a Sigmund Chaně
z strany panie Anny, někdy vdovy Vacka IGížovie a
nyuic manžclky Prokopa z Olšan, a Annicky, dcery jejic,
a Kateřiny, dcery Pctdko\'y, z jedné, Václav z Cholpic a
Prokop z Jence z strany Janka Rokycanského a I\nničky,
manželky jcho, ludiež také Vanka, syua Vackova, z druhé
slrany, ubrmallé o všechna zbozic po svrehupsaném
Vackovi Khzovic zuostal" - takověto jSl! vyhli: aby
svrchujmcnol'aní Janek a Anicka manzelé tvrz Chvaly
- meli, drželi - s tiemto dalMm p,'idáním, že těch dvě
stě kop gr., za ktcrézto svrchupsaný Vacek byl jest klípil
diel tudiež na Chl'alách od - Katel'iny Dubcol'é, jest
rozděleno mczi slr.lll)' srrchupsané, locižto sto kop gr.
Jankovi a Aničce, manželce jeho, a s nilní a vedle nich
Val,kod, synu léhoz Vacka KHžovic na rovný dicl a d, uhých slo kop gr. paní Anuě Vackové, Anničce, deel'i jejie,
a Kalcl'ině Dubcové na rovný diel _. Act. fcr. III. post
Fraucisci. Talll/éž. Katáina Dubcora, dcera Petl'íka
KHžovic, \'yzuala jest, že jesli pl'Odala sv6j veškcn
d,iel dědičný, klerýž jesti mčla lla Chralách, za e1vě slě
kop gr. nebožci Vackovi Kl'ízol'ic, strýci srému
Act.
die Galli.
--o

2. 14:29, lG března. Rukop. č. 2099 I 281. Matias
de Domassin convenit habilaculurn intcgrum erga BarbafP-Hl, ľcliclarn Johalluis Kaplicz, in domo eiusuclll Barbare

situaturn iuter haoitacula llencssii ~artoris ex una ct Kacze
institilricis parte ex altera ad tros '''lnos sub pensa novem
S., nec 11011 el tcsludinem, (lUBIll Víl enccslaus lllercator
tenuil, ac eciam quarlam partelll stabu!i pro equis statuendis, tolUlll Slib pens,\ predicta IX s. Hac sub condicione
notan tel' expressa, si prefatam Barbaram contingerit tem-
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pore intermedio cuipiam homiuum domum suam convenire
seu vendere, ex lunc predicta convencio seu vendicio
prefato JHatie non debet in detrimenlUln existere, sed
semper ad prefalos tres annos debet in eodem habilaculo,
Acl. fer. lllI.
tesludine, quarta parte stabuli habitare
post J udica.

4. 1431,19. prosince. RI/kof. č. 2099./: 322. Quem'
admodum- Barbara, relicta Kaplicz, et Jana, relicta Johannis Holý, Jacobum ferratorem et Zdimirium, notal'ium
collectal'um, testamentarios per dominos consules subordinatos ad gubernacionell1 domus et orphanorum dicte
Barbare, impetebanl ipsos pro huiuSlllOdi domo et orphano
- , domini consules - pronuncciaverunt mandantes Barbare et Jane, ut eosdem testamentarios in gubernaeione
et tuicione huiusmodi domus et orphani de eetero non
impediant. - Act. fer. III. anle s. Thome ap.
5. 1432, 2S. línora. Tamtéž. Nos magisler civium,
consule; et scabini Mai. Civ. Prag. tenore presencium recognoseimus, quiaex mandato et plenario consensu et voluntate
noslI·i, honestaJana, relicta olim Johannis Holy, dueta e,t in
et super media parle doltlus dicte \Vaezkonis Crueis pro
iure 8UO, proul a Barbara, relicta Johanni8 Kapbez, iusto
cmpcionis et vendicionis titulo legittime emit, pro certa
summa pecunie -. Aet. fer. V. post diem s. Mathie ap.
tempore regiminis vVenceslai Durssmid, magistri civiultl,
Hedwika sartoris, Mathia a pectine, Pessikone a stella,
Nicolao Slmvik, Jaeobo sllligmatore, Laureucio sartore,
vVeneeslao Pratwor,st elc. consulum.

--o

3. 1429,21. listopadu. Rl/kop. l. 2099 f 290. Magister civium I t d. consules pronuncciaverunt inter Dorotheam, relicta'll Mydlonis, ex una et Barbarall1, relietall1
Kaplicz, parte ex allem racione habitaculi in domo eiusdem Barbare siti, de qno (!Tete Dorolhee SUlllmam certalll
quolibet anno explere debnit, mandantes, quatenus Barbara summam eidem obligatam et non pcrsolntam - per;olveret, quod si Sl cus fecerit, ex tunc predicti domilli
Do' otheall' volunt super dictum ha1>itaculum introducere.
- Act. fer. ll, die Pre,enlac,onis M. Y.
"29. 1429.
Rl/kop. Č. 2099 J. 282. Paní
Anna, někdy Vackova a nynic Prokopova z Olšan manzelka.
'30. U30, 6. března. Rl/kop. č. 992 .r 117. Nos magisler cidum, consules et scabilli Mai. Cil'. Prag. tellore
p' escncium recognoscill1us universis, quod audientes causam hucusque verlentem illter Janam, relietam Johanni,
Holy, ex una et Johannem Miserkam dictum de Nova
d"mo parle ex altera oceasione vigin li dnorulll lapidum
lane et quarundalll cutium, pro quilms prefatum Johannem
impetebat, ex tune nos domini prefati audientes fidedignum testimonium ex parte Johannis deductultt nee non et
eop,am de libro Nove Civ. I'rag., qualiter prefatus Johannes Mised"l pretacta< lanam et cutes Johanni Holy, mari'o ip ius, cffectualiter pcrsol\'eret, taliter inter (betas
parles personahter no,tro pleno in cOnsilio eomparenles
scntcncialiter prollut1cciavimus ll1alldantcs) qllatcnu~ prcli~
bata Jana iam nominalulll Johannem i\Ii,erkam - non
impeteret. Aet. fer. I/.. post h1\'oea,it.
;;'31. 1431, 6. bl·ezna. Rl/koj. č. 992 f 126. Prout
enim litis et dissens'ollis controversia hucusque verlebatur
inter Johannem de Chwal ex una et Johannem de Rozemberk arcium liberalium baeealarium, parte ex allera occa,
sione orphalll \Venceslai dicli nati \Venceslai Crucis, pro
quo prefatum Johannem impelebat, eundem vVeneeslaum
orpt.anum cum bonis ad ipsum spedantibus racione af/initatis et eonsanquinitatis habere et possidere volens et
cupiens, domini - lidedigno testimonio cx partc prefati
enc. Crueis vila sosJohannis bacealarii deducto, qua!Jter
pite exi·len, pleno in consilio eundem \Veneeslaum, natum
suum, eum bonis omnibus - Johanni bacc"lario pote"ter
commisit pronuncciaverunt, ipsum orphanum - )0hanlli bacealario adiudicantes - . Aut. fer. IlII. post
Cireumc. d.

"T

;;'32. 143 1,22. června. Rl/kop. č. 2099 f 315. Quemadmodum Olka, oli111 famula dOlllini Waezkonis, impetuit
Proeopium de Ols~an, suecessorem dicti \Vaezkonis, racione III, s., quas rnutuaverat Anne, reliele \'Yaczkonis,
ex tune domini pronuncciaverunt, ut Procopius daret
Ofcze III s. Act. fer. V. in octava Corp. Christi.
;!'03. 140 I, 12. prosince. Rl/kop. č. 992 I 134. Jakož
jcsti slovulný Vaněk z Vrábie a paní Elška Pezollová sahali na Janka Rokycanského a na Prokopa z Volšan chtieee
aby jim platili ty diely peněz, k[.·réžto Vunek, syn Vaňk~
Khžovic, a Katruše, manželka Vaňka z Dubečka, vedle
téhož Janka a Prokopa platiti mají, i páni purgrnistr a
konsiclé Velikého J'IIěsta Pr. vypověděli přikazujíu, aby
Vaněk a Elška již jmenovaných Janka a Prokopa v pokoji
nechali. - Aet. fer. III. aute Lucie.

III. Na Velliém

;;'34. 14:l2.
Rl/kop. Č. 2099 f 331. Prout enim
iuxta arbitrarie dccisionis pronuneciacionem in libro ci.
vitatis eontente Johannes Rozemberk, arcium libcralium
baccalarius, lutor et d,rector Wcnceslai orphani nati vVenceslai Cueis, dare et persolvere debuit XVI s. cum XL
gr. \Venceslao \Yrabsky et Elisabeth, relicte Pesoldi linicide - ,
6. 1434.
R1/11Dp. Č. 992 f. 157 1• Quemadmodum Barbara relicta olim J ohannis K aplicz resignaverat,
deputaverat et proscripserat centum sexag. gr. Nicolao,
nato suo, pro ipsius porcione hereditaria et paterna 'psllm
concernenlc in et super media parte domus olim vVaczkonis Crucis dicta. In qua media parte domus uHradictas
centum sexag. gr. adhuc eidcm Barbare ius compclebat,
quodquidem ius rcsultans sic ipsam cOlllpetens Anna, relicta olim Nicolai S)'sl, emit erga prefatan) Barbaram pro quindeeim sexag. gr.
sic quocl prenollliuata
Barbar" nullum ius per amplius in prefata domo habere
debet.
;"HIi. 1434.
Rl/kop. Č. 2099 f 368. Facta
est amicabilis composicio inter \Yenceslaulll, natum Johannis Dubecky, ex una cl Ofkalll, farnulam olim vVaezkonis Crucis, parte ex altera - eonsideraus ad ipsum partem bon,.rum post \Yaczkonem Crucis relietorum iure
uxoris eiusdem \Venceslai pertinere -.

r:

7. 1434, 2. července. Rl/lIDi'. č.2099
380 Barbara, rclicta Johannis Kapliez, depu lat centu~l s. gr. Nieolao, nato suo, pro ipsius porcione hereditaria in ct
super domo sua olím vVaczkonis dieta sita prope ccelesiam s. Nieolai contra domulll ad cignos dietarn - . Ac!.
fer VI. unIe Proeopii.
S. 1434. Téhož dne. Tallltéž. Jan Bechinie, Wene.
de Miletin, Proc. Berwik, Michael aurifaher et Nicolaus
pellifex connube et compositores nupciales inter Annam,
relictam Nicolai Sisl, ex una et Nicolaum, nalum Barbare,
relicte Kaplicz, parte ex altera oecasione sacri matrimouii
huiusmodi pronuncciacionern fecerunt; quia prefata Anna
apponere tenctur et presentibus apponit omnelll porcionem
suam, (Iuam habere dinoscilur CUlU orphanis predicti Nicolai Sisel seu bona sua ad ipsam quomodolibet spectaneio
ad predictum Nicolaum, iam maritulll SUUlU. Ipse vem
Nicolaus apponit - ad - Annam, coniugem SUUtU, celltUln s. gr., quas habere dinoscitul' in et super domo

1Iáměstí.

Waezkonis olim dieta - taliter, si unum ex ipsis eonlingelit deeere ab hac luce altero superstite remanente, ex
tunc huiusmodi omnia bona circa sllperstitem remancre
debent pleno iurc. Islo notabiliter adiuncto, si ipse Nicolaus prius dehitum sue earnis solverit puero vel pueris
cum ipso habito "el habitis et post se Cutll ea relictis,
exinde huiusmodi omnia bona super ipsam et pueros simultaneos equali partimine devolvi debenl.
9. 1434, 6. září. Rl/kop. č. 992 f. 156 1. Durante
enim hucusque materia litis dicscordie et displiceneie
intcr donunnm Janam Holájanová dictam ex una, Barbaram,
reliclam Johannis Kaplicz, ac Nicolaum filium ipsius tutoresque et coadiutores i psorul11 parte vertente ex altera oeeasione medie partis domus olim \Vacz!wnis Crucis dicle
prope ecclesiam s. Nieolai situate, quam prefata Jana a
dicta Barbara pro certa quanlitate peeunie emit et Icgitlime
comparando persolvit, prout pl'oscripciones in libro civitatis
contente hoc idem lucidius declarant. Stautibus autem sic
huiusmodi altereacionibus iuter parte s prefalas et pretacte
Jane eadem media parte domus uti et gaudere iuxta COI1traetus et proscripticiones 110n adll1illentes, tandem domini
magister civium et consules i\Iai. Civ. Prag. auditis pretaelis
ambabns partibus - seutencie diffinitive ordine pronuncciaverunt: Primum cl ante omnia contraetui empeionis
seu foro quoad dictam mediam partem dom us per sepe
dictam Janam facle cum aliis proscripcionibus plenull1
robur et polestaletll tribuentcs - sepedictam Jauam circa
ea.dem plenarie relinguerunt - proponentes ipsam potentem hospitam ct gubcrnatricem eiusdetll medie parlÍs
domus ct nsufructuum ipsius constituenles, mandantes atllbabus predictis partibus, ut eandem domutll tenea"t, regant, gubernent et emendent, ipsaqlle usufruant et gaudeant - . Actum - feria II ante Nativitatcm P. Marie
Virg.
10. 1434, 19. října. Rl/kop. č. 2099 f. 385. Factus est consensus unanimis inter Janam, relietam Hola
Janowa, ex nna et Johallnenl arcuficern, natuni. eius, parte
ex altera occasione hereditarie porcionis ipsum Johannem
concernentis, talis videlicet, quod prefata Jana debet sibi
dare XV s. gr. de illa pecunia, in qua ipsis Alberlus. de
Kolowrat residens in Czernornicz obligatur. Act. fer.
III. post Galii.
11. 1434,24. listopadu. Rl/kop. č. 2099 f. 388. Jana
Hola Janowa mutuavit et concessit J ohanni a Rana et Katherine, conthorali ipsius vadia subscripta, videlieet: koflík argenteum deauratum et alium ligneum argento circumdatum,
item cingulum argenleum in pretexta sericea nigra mixta
flaveo. Item octo coelearia ar~enlea integrll. Quequidem
vadia prefati J ohannes et Kalherina promiseru'nt el promittullt dicte Jane dare et viceversa restiluere in quatuor
ebdomadis a data presellcium computanclo. Quod si n011
fecerint, ex tunc dant eidem presenlibus omnimoclam
pote,tatem, ut mox possit de domo ipsorum ct olll1libus
aliis bonis eorum mobilibus ct imtllobilibus ubicunque
inventis et repertis intromittere, eadem tenere, possiclere
ipsisquc utifrui et gaudere quousque dicta vadia ipsi inlegre nOI1 fuerint restituta. Actum 1434.
12. 1435, 7. línora. RIIllOp. i'. 2099 f 395. Cum
causa lilis et controversie traetabatur inter Mathiam de
Rudnicz et Dorothealll, cOllthoralem ipsius, ex una et
Barbaram, relictam Johannis Kaplicz, parte verlente ex
alteru occasione cuiusdam habitaculi in domo \'Vaczkonis
Crucis consiti, quod Johannes !lJydlo, antecessor prefati
Mathei, in decem s. tenebat. Domini vel'O - easdem
ambas proscripciones confirmaverunt mandantes in super,
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ut prefati j'\'Iathcus et Dorothea eoniuges diclum habitaculum teneant et possideant ipsoque utifrua,'t, quousque
ipsis salisfactum non fuerit plenarie. Ael. fer. II. post s.
Dorolhee.
1:3. 1435, 9. lÍnora. Rl/lIG)'. č. 2099 f 394. Vertente enim causa inter dominall1 Janam, relictam Hola
Janova, et Johanncln, natUI11 eius, ex una ct l-tlÍmiriurn ct

Jacobum, lutores olim orphanorum Johannis Kapliez per
dominos subordinalos parle ex altera pretextu usufructuum
seu pense annualis inquilinorum, quam dicti tulores de
domo prefatornm orphanorum sublevantes pro ulilitale
ipsonun con\'ertebant et domu s prefale pro refonnacione.
Quos quiclcm tutores antedicti Jana et filius impetentes
eandem

pccuniam

habere

volucrulll.

Don1iI1o "ero --

rnandavernnt pretaele Jane et lilio ipsius, ul - tulores in pace dimittant. Act. die b. Appolonie.
14. 1435, 8. zát·r. Rl/llOp. é, 2099 f 376. Quellladmodum domina Jana Hola Janowa dicla op tavit et in
dominos bannito iudicio consedentibus detulit, all investicio
et induecio proul iuxta sentenciam existit super meclia
partc domus olim \Vaczkoilis Crucis induclu, qualll emit,
sit cl fieri debcat plenarie vinulis et eflieacie. Tandem
domini adinsellerllut, qnoel huinsmodi fortun SUlltll, illves~
ticio el induccio plenum robur ct firmilatcm debenl habere ct oblinere. Act. fer. V. post Egidii.
15. 1430,] 1. kYětna. RI/kof. č. 2099 f 421. Wenceslaus Durssmid et Peb us aurifabcr pro partc Nicolai et
Anne, quondalll relícte Sislonis, coniugum, ex una ct
Alberlus institor et Bencssko sartor pro parte Mathic cle
Colonia ex altera, arbitri electi inter clicta. partes oecasione trium sexag. pense annue ab habilaeulo convenlo,
pro quibus predicli cOlliuges eundem Mathiam impelebant
et racione cuiusdam proscripcionis per Barbaram, relictam
Johannis Kaplicz, eidem Mathie super dicti habitaeuli convencionis facte, cum qua proscripciolle Bimililer prefalus
Mathias eosdem coniuges impetebat, pronuncciaverunt,
quod nlalhias coniugibus pro prefalis III s. daret II. s.
tanlum. Act. fer. VI. post Slanislai.
;;'36. 1437, 1S. bl'ezna. Rl/kop. č. 992 f 170. Nos
lllagister civium, consule, et seabini Mai. Civ. Prag. notUlll facimus tenore presencium universis, CJuod noslri in presencia discretus Johannes Rosemberk, arcium liberalium
baecalarius, personaliter constitutus, 110n eoactus neque
compulsus, sed sponte et libere resignavit alque presentibus resignando conclescendit de omni ct totali iurc suo,
quod habcre dinoscilur ad quecunque bona mobilia el
immobilia, in et extra civitatclll Pragcnsem cOllsistcucia,

que \'Venceslaull1, nalull1 \Veneeslai CrL,cis de Chwal, COllcernunt aut per subordinaeioncm clicli \Venceslai Crucis
et filii sui prefati virtute 'luarulllcunque proscripcionulll
seu priviIcgiorum in ipsum quol1lodolibet lran.fusa, nichil
iuris post se penitus relinquemlo, Anne, fratrucli prefati
vVenceslai, Johannis vel'O ,licti Rokyczansky conthora!i,
et eidem J ohanni residenti in Brzwii acl habenclum, lenendum, regendum, gubernandul1l et possiclendulll co omni iure,
prout prefatus Johannes Rosemberk habuit, lenuit et posscclit, totale ius huiuslllodi in prediclos coniuges transfercndo
omnihusque huiusmodi iuribus seu proscripcionibus pri\'atis,
ocultis aut lnanifestis, iuxta quanull continenciatH ad bona

predicli orphani ius habere clinoscclJalnr, abrenuncciando.
1psasque omnes cl singulas cassando, anullanclo et prc-

sentis scripti patrocinio cassat, revocat et anullat pcr
tempora affutnra. Specialiler tamen nos prefl\li c!o lili II i
volnmus, 'l"od predictus orphanus non habeat aliquam
potestalelll lnJÍusmodi bona sua vcndencli, resignandi, obli-
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gandi nut p~·~scl'.ibcndi cuiquum hominulll, sit cuiuscunque
status, condlclO.11JS aut preeminencie, absquc scit" et "0I~ntate J ohanms ct ~nnc, conthoralis sue, predictorum.
SI aut?m ~ecus fecent, ex tunc hoc factum nuIli", debet
:ssc vIgons aut auctoritatis. Debent quoque prefati conluges eundem orphanurn circa se foverc et tractare honeste
atquc dece~ter de viclu .et umiclu s~bi congruis providendo,
quamdlU vIta Gomes slbl fuent !ll humauis. Si autem
Ipsurn mori contingeril, ex tunc omnia huiusmodi bona
ud prcfalos .coniuges, heredes et successores ipsorum deb,:n~ devolvl. pleno il~re ~micorum eiusdem orphani allt
aho~ um homlllum spmtuahurn seu secularium impedimento
P~IlJtus procu.lmoto .. Quan~ quidcm resignacionem superius
expless~tam !ll omlllbus IpSIUS punctis, clausulis et articuhs ~CJaIl~ c.onl.irrnamus, ratiticamus ,:t approbamus, ple-.
num lobUJ el vlrtute presencltun obl!llcndi concedenles.
P.ostremo prefato \Yenceslao orphano ad instantem petiClOnem no.nnullorum amicorum eillsdem orphani dedimus
et conc.essllnus annos lcgittimos discreciouis sue cl virtule
prCSenCllUl1 d,anlus, lribuimus ct conccdirnus, hoe tamcn
notanter subllltcl.lecto: Si prefatus orphanus bona sua,
autcqua~n .chsCre?lOnem annorum sibi dedimus et conlulimus, .ahe~Il homlllum proscripserit aut aliquo modo imbrigavent, lIla. omnia nos cassamus virtute presencium et
annullamus, Ita qllod nuIlius vigoris debent (sse per tempora affutllra. Act. fer. secunda post dominicam Invocal'Ít
a:. d. Ill . . quach·i~lgelltesil.no XXXVII domino Johanne
11cfan magIstro elVlU1ll eXIstente.

r

. 16. 1437, 25. května. RI/ko}. c.2099 444. Anna
rehcla NICOI~I Sysel, institl'ix, nunc vero' Nico],,; noti
Barbare Kaphcz, conthoralis, fassa est se Procopio XV s.
et Marlhe XX s: natis suis pro ipsorum totali hercdilaria
porclOne obho:m:1 ~. proscribendo ipsis prefatulll debilum
lil domo sua slta II1lel'. prelorillm ex una et Slllerhoff
parte .ex altera el in vinea, que iacet ante portam Montis
Chulhn~nsls. Acl. sabbato ante Trinitatis. Tamtéž.
Anna Slslowa promisit \Vi~ker~um de Kwasstiewicz, Jar1,0Ile~1 dlC~um Lukno de DletrzlChowicz, Johannem Lukno
de. lvfIes~etlez d Johannem Radim de l{adiecz de illa tidelUssona caucJOne pro Procopio nomine důtalicii XXX s.

X

*~7. 1438, 8. července. Rl/kop. č. 992

r

1Z 8. My

pur~llIIslr a konšelé Velikého Měsla PI'. vyznáv'áme lielllto

zápI;,em ob~?ně pl'ede všemi, ze vstlípiv pl:ed nás slol'ulný
Pešlk
od
n'\š nle"šte"
,
.
1 . stl'lebrné hvězd)' I Sl)olupřicsezn)f
" . ,
•
IlIn,
I vzne~ Jest na ny, kterak nemoha sirolkóm nebozee 1'1'0kopovym ~. ~)Išan zbožie po máteh tčch jistých oÍrotkuov
. a po nebozcl Vackovi IGízovie zuoslalém nižádným právem dosáhntiti, poněvadž Janek Rokycanský sedčním r;a
Brzvech všecko zboU sl'l'chupsaného Vacka jménem Vanka
sIrotka lého.ž \~aeka, právem zemským a vedle zápisuo,:
desl; z:mskych Jest opanoval, ale ze s velikú prácÍ a s nen;~lyItll. ~ákl~~!y pr~ dobr~ a uZilecné lčch jistých sirolkuov,
uClIllI Jest pJatelsku smlm'u s svrcllUpsaným Jankem Rok;canským o to zbozic ve Kbele, klcréz jesli bylo Vacka
S\~ch~ps~ného. a t~ lakovúlo, ze lo jisté zbozie ve Kbcle
ma
te~h SlJ'?l~Iech ~rokopOI')fch z Olšan zuoslali pod
takol uto ullllul'u jestl! ze by jednoho z těch jistých sirotkuol' pán B,uoh neuchov.al s loholo světa ~jieti pl:ied
lety ro:,umnyml, tehda to jisté zbůžie na druhého sirotka
zuostaleho má spadlltíti. - Acl. fcr. III. posl s.Procopii.

\1,1

.. 17. 1439,. 17. bl'czna. Rl/kop. Z:. 2099 r SOli. DocOllsIderant~s crcbrat~l .1lI0nicionen~ Jane dictc
Hola Jauowa per htterus IllIsslles a eivilate dOlllinum
Albertum de Kolowrat, residenlem in Czrnicz pro debito
ex tune pl'efate Jane dederunt plenum conseusUIll,
HnIlI

:IU~d. pos~i~ bOI~a et homines prefati domini Alberti
mdlels auxllIo clvltatis pl'efate arrestare.
Ael. fer. lIJ.
post Letare.
'i>
1439.
Viz kšan Anny Syslové výše stl'. fl5.
18. 1440,] 8. února. Rl/kop. č. 992 j: 199. My
~urgnllStr ~ konselé Velikého Mesta Prazského vyznáváme
tleul"t:> z3pIsem obecně všem, ktož jej uzl'ie nebo člúce
uslysle, ze vstlípiv~.e pl'~d" nás dů plné rady našie poctivá
Jana, ,vdo;a krall}ál'k.a, ,recen~. Holá Janová, spoluměštka
a"slOl ut;"y Jan, ZlutJeky, sedením v Krupé, i zpravildest
~yz Jan ZlullCky, kterak sl'obodně a dobrovolně umluvil sě
jcst s svrc~~upsaml Janú pl'átelsky o jistinu i o všecky
škody za se a 7,U Jana Kostehika, seděním v Zalužanech
umrlého, jakož jsú rukojmie za Olbrama z Kluč~va sedě:
nfm v Mlékol'icích, na lom listu, jenž svědčí na š~stmez
Cletma kop gr. ,co jisliny již jmenované Janě. Takže
svrellllpsan~ Jan Zlutický za sě i za umrlého rukojmí Jana
Kostelá~a . Jm~novaIIého dlliZen oslává pětmecietma kop
gr. z~ J1StI~~ I za,,:'šeckr škody, kterýehzto pělmecielmR
k. g~. d:>bl!,ch, stn~bl'llych rázu prazského již jmenovaný
JaJ~ ZlullckZ slrbll Jest a mocí tohoto zápisu slibuje do
dl'u let poráel zbělrhí ot dánie tohoto zápisu pocíta'íc
sV:'c,~llIpsaI~é Jat~e. dáti. a zaplatiti penězy hotovými fl v Jté
~'lel,e ,z tcch petlmeCJetma k. gr. již jmenovaný Jan ŽlutIc.l,y ctyr! kop~ gr~ plat"u rocnieho růzdielně napřed
ps,:né aIl~.'. totrz d~e kope gr. na sv. Jil'ie, ježto nynie
naJPI I é pl'lJde, II dl'e kope na sv. Havla potom buducieho
a tak pot?m na kazdý rok svrchupsaných rokuov platiti
a vydávalI má beze všeho prodlenie i vymhívánie všeli;5ter~ké!lO; A l~dyž" tě" dvě letč mimí ~ častopsaný Jan
ZlutlCky ze by ješte petmezcietma k. gr. nezaplatil tehela
Jana svrchllpsaná má jemu dáti pllol leta napřieď věděti
po tČell dvú I:tú, aby jí těch pětmeeietma k. gr. plnil a
~~plat~l. a kdy z .bude ~htieli. ty jisté penieze svrcllllpsané
z.lpl,utllI, . tehda Jí má Je ,dátI a položiti i s úrokem. Pakli
by C;1stOjmenoYaný Jan Zlulický úroka svrchupsaného na
ktery rok napl'ed psaný anebo pětmezcietma k gr. i
s llrokem. a po ,napomenutí pohíletie, tak jakoz svrchupsáno s~?jl, napl'edpsané Janě nedbal a prodléval zaplatiti,
tehda tyz Jan Zlutlcl<ý prosí rychtáře, purgmislra a konšelóv
" I1 JInyc
" , I1
I á Sl'1'chllpsaného města Pražského I' tul é vsec
r)'c ,lt 1'.0v, pllrgllllstróv, Iwnšelóv měst městeček i vsí i
take všech pánuov, . r)'tiel'uov
."
Ilaup t ~
",
'y panoši ) súdcí , ZplHVCI,
manua.,', purkrabí I jlll)'eh úredníkuol' kdekolil'ěk a kte. rakkohvěk
,.
,.
\' ustanovených ' .aby mocí tolloto znplsu
svrc IIU·
ps.ane J~ne .k st"t~m a k zbozí svrchupsaného Jana ŽlulIckél!o ~ k Jcho hclem práva dopomohli skutečného uuel
to zaJímanlm, slav ováním a jinými všemi obyčeji tak ab
mohla to)isté zbožie a statek jeho v křestianecil i v
d~.cl~ .na. Jeh? vlastní škodu zastaviti, směniti anebo s nim
uCIllII1, jakozto s SV)fm vlastním zbožím j'al,oz" b)' v·,
. I b č"
,
" s e JI
n~JPoc o n JI. zdalo a I'idělo bez ohlášení všiech práv a
sudu?\': buď to zemských" nebo mestckých. Také bude
~10CI. east?ps~ného Jana Zllltického i jeho lidi držeti
J1~llatl a. vezell tak cl!úlro, dokavauzby jie svrchupsanýcl;
pelmcz~"etma 1,<; gr. I s líroh zadrženými, také se všemi
škodamI,
kterez b)' kolivěk nebo kterak I.;:0 I'n'čl.;: pIO
. neI\"
sl' ~Iellle lech penez vzala, jdtů by jie svědomím pokázatl mohla, necla! a nezaplatil penězy hotovými. A proti
!\~m~ v:crnu, :oz .svrc.bn pS,áno ,stojf, "nemá castopsaný Jan
Zlulr;,k) o;lmluvall. am odpJeral1 obycejem ižádným ani sě
ktem moC! aneb?I." kterým právem, budto světským nebo
duchovním,. b.rán,Il!. A jestli pak že by častojmenovaná
Jana nebo tJ, jenz by hlavní list s její dobnl vuolí II T
_
mohl
b I'
I I' "
l e I, ne
v a n~ o I nemo I I se na s\'rchupsaném Janovi Zlulickém
napred jmenovaných pětmezcietma k. gr. i se všemi ško-
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dami pro jeho neplněnie vzatými doupomínati, tehda často
psaná Jana nebo ti, jimz by ona poručila, má neboli oni
maj í sě k hlavniemu listll zasě navrátiti k doupomínání
listin)' i se všemi škodami. A komuž by kolivěk svrchupsaná Jana k dobý\'ání dluhu svrchupsaného vzdáním nebo
odkázáním poručila, ten má mieti moc i táž všecka práva,
jakozto ona sama. Datum fer. quinta ante dominicam Reminiseere a. d. m. quadringentesimo quadragesimo.

19. 1440, 18. února. Ta/lltdi f. 201. My purgmistr
a konšelé Velikého Města Pražského vyznáváme tiemto
zápisem všem obecně lidem, kdož jej uúie nebo čtúce
uslyšie, že vstúpic pl'ecl nás do plné rady našie poctivá
Jana, vdova kramál'ka, i'ečená Holá J anod, spoluměštka
naše a slovutný Vaněk z Synče i zpra\'i) jest týz Vaněk,
kterak svobodně a dobrovolně beze všeho pHnucenie
umluvil sě jest s svrehupsanú Jaml - o jistinu i o všecky
Škod)', jakož jest rukojmí za Olbrama z Klučov" na
tom listu, jenž svědčie na šeslnáete kop gr. ~ (jako
y předešlém zápise).
20. 1440.
RI/lwp. Č. 2102 f 426. Petru s aurifaber et Regina publicaverunt Illedialll partem domus
\Yaczkonis site in antiquo faro pullorulll nec non alia
omnia iura et devoluciones sibi pel' Annam, relictam
:'yslonis, amicam suam, testamentaliter Icgala et ~ devoluta.
21. 1440, 17. prosince. Rl/llOp. c. 90 f. 62. Jaua
dieta Hola Janova institrix ~ donavit ~ totale ius SUUlU,
quod hahere dinoscitur ad medietalem dotnus prochodity
diete, cuius aItera medietas est Petri auri[abri, ~ Kokoth,
Zalmano, Aaron et Fridlino, Iudeis Pragensibus~. Act.
sabbato post Lucie V.
2:2. 1441,17. lislopadu. Rl/kop. č. 2099 f. 507. Katherina, filill Jane institricis Hůla Janoll'a, dicte publieando
indicit se acl duas testudines in gasis pannilubiorum et
ad de bita ipsius ct no tanter in Alberto Kolowrat XX s.
et in famoso Johanne Zluticky de Broda Boemicali XXV S.
et in aliis quibuseullque personis ~ nee non ad omnia alia
bona ipsius Jane in et eeiam super relentis pensarum ab
inquilinis in domů pcnelrabili alias prochodity dicta. Act.
fer. VI. post Othmari.
23. 1442, 16. ledna. Rllko)'. č. 2102 f 430. Pelrus
aurifaber el Regina emerunt meclictatelll dOlllus \\'aclkonis dicte Prochoditi, cuius aItera meclietas ad prefalum
Petrum pertinere dinoscitur, et tota domus si ta est in foro
piscium recenciulll ex opposito chori s. Nicolai pro oeloaginta quin'lue s. gr. erg a Janam, relictum Johanuis Holi,
cum consensu tilie et filiorulll, videlicet Katherine, Alexii
et Johunnis ~. Act. fer. III. unte Anthonii.
24. ]442, 11. cerl'ence. RI/lwp. č. 90 f. 70. Pel rus
aurifaber cl Regina cmerunl mediclatem domus vVackonis dicte proelloditi, cuius altera Illcdielas ad prefatum
Petnllll pertinere clinoscitur pro octuaginta quinque s. gr.
erg a Janam, relictam Johannis Holy, cum consensu filie
Kathel'Íne et filiorum Alexi el Joltannis. Aet. fer. lIJI.
ante :Mal'garethe.

25. 1444, 22. dubna. Tamtéž f. 105. Kunc" de Zamrbaeh, alias de Nova Domo, et Barbara emerunt dOlllum
\Vackonis ~ erga Reginam, reliclam Petri auri[abri, mlllc
conthoralem Hanussii de Stupicz, Sigismundulll Chan et
Malernum, tutores orphallorum per dictulll Petrllm subol'dinatos, pro CCC s. Aet. fer. III. aute Marci. ~ Jana
Hola Janova

eutll

filiis

suis

et vnuc~ek

interdixerunt

empcionem clomus, asserenles ipsos Illelius ius habere
(1445.) - Pro ut Jana rclicta ~ inlel'dietum [ecerunt, ~

Regina cum Hauussconc oppugnantes interdi.cto publica"erunt non paricionem iuri huius interdicti (1445).
26. 1445, 22. dubna. RII 1101'. č. 90 f. 116. Barbara,
relicla Caplic, Olllne ius SUUln, 'plOd sibi compelit et competere qualitercunque possit ad dOlllum olim Crucis prope
ecclesiall1 s. Nicolai situatam resignavit et potenler presentibus resignat Regine, olim Petri aurifabri, nune conthorali Hanussii de Stupic, et heredibus ipsius, ut ipa cum
eodem iure possit facere tam'luam wh predicta Barbara,
secundum quod melius et expediencius ei visum fuerit. ~
Cum hoc de pecunia eidem per dictum Petrulll, aurifabrum, pro iure eius testamelllaliter legatalll quittando.
Actum fer. V. ante Georgii.
27. 1445. 18. srpna. Tamtéž f. 120. Regina, olim
relicta Petri auri[abri, nunc conthoralis Hanussconis de
Stupicz, resiglHwit ~ omne ius suum, quod eidem competit ad queeunque bona sic in porcione cum pueris,
C[ualll habere iuxta testamentu n prcfati Pett'i dinoscitur, sivc alibi ubicunque antedicto Hanussconi, marito
suo - . Act. fer. lUT. post Assumpc. b. Jl.L V.

28. 1445,16. listopadu. Rl/kop. č. 2099f.1010. HaIlUSSCO de Stupicz deputavit et proseripsit et pcr presentes
deputat et proscribiL ducentas s. gr. raeionc dotis cl dotalicii Regine, eonthorali sue kal'issilllC, in omnibus bonis
suis taliter, si antcdictum Hanussconcm contingerit
prius terminure diem sUUln extremum, quam anledictam
Reginam, exinde eadem Regina poterit et debet prefatas
CC s. prim um et ante omnes alios hOlllines seu pueros
suos COIH)uirere et habere.
Acl. fer. IU. ante 'Elisabeth.
29. 1445,24. listopadu. Rl/lioj. č. 2099 f.1011. Quemadmodum Cuncz de Zamrbach doml1n1 quondam vVaczkoni.
a Regina, olim Petri aurifabri relicta, de post conthorali
Hanussconis cle Stupicz, pro eerla sUlllma pecunie COIllparando emit, eum qua secundllm consvetudinem civitatis
iura publicando peregit, in quihus quidem publicacionibu.
quedam persone, videlicet Jana Hola Janovu nec non et
wnuezko cum uliis impugnunles empcionem eius interdictum posuerunt eis ius eompelere ad eandem domum
affirmantes. lntcrdicto autem huiusl1lodi sic stanle et via iuris
hoc idem fore verum pel' actore. non demonstrante nee
iudicio dominorum et deeisioni eorllm eum suis iuribus
comparentes, eandem nOll paricionem et dcmonstracionem
domini consules considerantes et optatu prefati Cllnczonis,
quid sit eum eisclem imp"gnantibus amplius aclurus, priusC]uaIll residuam pecuniam I'endiloribus pcrsolveret, decreverunt, ut iudicio bannito proxime advenienti slaret et
obiecta, si per personas ~ posita fuerinl., audiret. lpso
autem in tali iudicio parente et nomine replicante et eontradiccnle domini per sentenciam dirtinilam adinvenerunt
eosdem replicanles in suis intcrdietis prius faclis nullius
vigoris fore, empcionem per prefalum Cuncz factam ~
eonfirmantes. ~ Act. fer. llII. ante Katherine.
30. 1461, 9. ledna. RlIlwp. č. 2105 J. 139. Slovulné opatrnosti pánóm purgmislru a radě Star. M. Pl'.
Illy pergmistr a rada města Hradce JindTichol'a sluzbu
naši vzkazujeme, slovutné opatJ'llosti páni u pl:ietelé milí,
a na včdomě dáváme, ze phstlípil' pl'ed n"s opatrný Fayt,
spoluměšlěnín náš, s jinými slísedy našimi, spoluporucníky
dětí a slatku nebozce Kuncových, někde také spolumčštč
nína vašeho, oznámili jsú pl'ed námi a pl:ed panem purkrabí naším i pl'ed jinými mnoho dobrými lidmi, ze duom
ten u Yás ležící, V něm.žto jes/vaše lIIěstskd vdha, prodali jSll opalrnému rnuzi Prokopovi vačkril'ovi, vašemu
spolumCštěnínu, za 400 kop gr. dobrých peněz sthebl ných
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tak a na ty roky k plnění, jakožto také pl'ed vámi má
býti ohlášeno, to pokládajíce, ze pro sirotcle dobré to
uciniti jSLÍ musili. My pak znamenavše to, že by skrze
dlLÍhé drlenie toho domu většie záhuba na ty sirotky, nebožce Kuncovy děti, mohla pl'ijíti, vidlíce také, ze dluhové velicí i úrokové z některých dluhuov platiti sě musejí, k takovému trhu a prodaji pro zachovánie někakého
ostatku těm sirotk6m vuoli svLÍ jsme přidali i mocí tohoto listu pl'idáváme, za též vás prosiece, aby ten trh již
byl tak k miestu propuštěn konecnému, neb Fayt s jin);mi svými spoluporucnflcy Jakšc, syna svého, ke zdávání
toho domu s plmí mocí vyrielá, tak jakozby sám před
vámi stál. Datulll Nove domus sexta feria infra octavas
Epiphanie d. a. d. MCCCCLXl sigillo civitatis nostre presentibus snbappresso.
31. 146 I, 13. ledna. Rl/lwp. č. 2105 ť 140. Procopius waczkarz et Dorothea emerunt dom;ul1 _ erga
Fayt de Nova domo ceteros'lue concommissarios orphanorum olim Cunczonis de Zalllrhach cum consensu dominorum consulum Mai. Civ. Prag. nec non cllln voluntatc
rlomino!'um consulttlll de Nova domo propter bonurn et
necessilatern evidentem o!'phanOrttlll pretacto!'um, prout
liltera dic!orulll dominorum Nove dOlllus su['erius consignata eluci-Iat, pro 'Iuadringentis s. Act. in octava Epi]lhanie.
32. 1461, 16. bl'ezna. Rl/kop. č. 2141 f. 148. Když
Prokop vackál' klípiv sobě, Dorothě manželce své, dědi
c6m i bucltícítn svým duom prochoditý 'u váhy« l'eccný
II porucníkllo\r a sirolkuov nebožce Kunce z Zanlrbachu
podlc l'ádu a práva mčstského t}'Ž duom v Slídu zahájcném ohlásil a p!'ovobl, paní Jana Holá Janova l'ecená,
Lekeš a Janek, synové její, tudid I' súdu k tomu domu
sě phpověděli a otpor trhu cinili, praviece, že by k němu
lepšic pnlvo jměli a zdáš tě ku polovici, Zádajke, aby
jim ta přepověd znamemína byla a zapsána.
To pan purgmistr a páni slyševše stranám otlozili
cas k stání ve dVlí nedělí, aby paní Jana i se syny svými
byli 8 právy svými II spravedlnost okázali, i strana druhá
též. Po těch pak dvLÍ nedělí strany stály, ale paní Jana i
s syny sv);mi pravila, ze své spravedlnosti tak brzo vyhledati nemohli, žádajíce, aby jim ješlě čas otložcn byl
k vyhledání své spravedlnosti. K jichžto žádosti páni jim
prodlenie dali jedmí i druhé. Potom když obě straně
stály, Prokop vaekál' najprv zápis trhu svého a lnípenie
toho domu ot porucníkuov Kuncových ukáznI', polom
ukázal zápis trhu, jimž paní Jana svrchupsaná s přivo
lením syn6v svých týž duom prodala nebožtíkovi Petrovi
zlatníkovi, kterýzto trh ve etyrech sLÍdiech provolán jest
bez nareenie. Ukázal také druhý zopis, když vý'psaná
paní Jana i se syny svými v sddě zahájcnén1 ph provolánic
loho ot Kunec pl'edepsaného k témuž domu sč phpovč
děli a polom k Slídu sobě odložcném nestáli ani práv
svých okázali, v kterémžto zápisu páni orlelem svým pl-ipovědi a otpo!'y ot častopsané panie Jany i syny svými
uciněné olřeldi, aby Zádné moci neměli ani pevnosti, trhu
Kuncem" ueiněného ovšem potl'l'zujíce a moc věcnú dávajíce. Zádajc t}'Ž Prokop, aby při těch práviech ostaven
hyl. A paní Jana i s syny svými otpicrajice pravili, znajicce sě, že Sll ten trh Petrovi zlatníkovi ucinili a Je lIěmu
pHvolili, ale ze jSlÍ to z llllzC musili učiniti II že sú Vč
zením k tomu pl'ipraveni od pana Pesíka. A potom, když
jest jej zena Petra zlatníka Kuncovi prodala, že Slí sě ve
všech clyřcch súdicch pl-ipoviedali, ale že k súdu jSLÍ nestáli, protože jSlÍ byli vystt'deni ot přátcl, aby nestáli.
ran purglllistr a páni - ortelem svým - nalezli:
Najprvé zápis6m - všem moc - d;ívajíce a paní
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Jana i s syny svými aby Prokopa "ačkáře a toho domu
v pokoji nechali. A. 1461.

83. 1465, 24. březua. RlIllOp. Č. 2141 f 241. Famosus Johannes dc Skalicz, lllllC temporis iudex, Benessius
\Vicchtik, Jacobus Uborck, consulcs iurati, \'i'clIceslaus
Bobek ct Nicolaus Sskrowacl, seniOl'es ex comlllunitate,
omnes incole et habitatores civitatis Grecensis, tota corum presencia consilii Mai. Cil'. Prag. personaliter comparcntes, fassi sunt quia Gregorius, gener Procopii waczkarz, honestis hominibus, patre scilicet Simone et matre
Barbara, concivibus pretacte civitatis Grecemis, fama laudabili fulgentibus legittimc progeuitus existit. Idem eciam
quamcliu moram in prefata civitute duxit habitando con"ersacione laudabili vita'lue decenli se honcste et laudabiliter couservavit nullalll omnino labem post se reliquens,
que famam suam in aliq'lO possit denigrare. Act. in vig.
Anuucc. M. V.
34. 1466.
RlIllOp. Č. 2141 f 245. Prokop
yaeká!', měštěníll Starého i\Iěsta Pražského v plné radě
téhol mčsta stoje osobně y přítomnosti Kathel'iny, někdy
Jakubovy od ld'ebcnuo a již manzclky své, pl'iznal sě jest,
ze "edlc sl'atebné smltívy mezi nimi phítelslcy obostranně
uciněné zdvihl jest a pl-ijal skutečně, ccle a llplně od
Mal-íka od h!'ebenůl' LXX k. gr. holový-ch peněz věna
jemu od Jana l'cccného mistr z Brodu Ceského po též
dceh své a již manzclky jeho jmenovaného. - Týž také
Prokop oznámil jest, ze již maul.elku SVlí mihí ke
všemu statku wému - pl'ipustil jest - , tak aby ona
s nynčjšími dětmi pnní žeuy, zejména Jankem, KatheHUlí a Mandlí i také s těmi, kterimiž by jie spolu pán
Buoh naděliti ráčil - rovný - diel y témž statku jeho
měla.

8b. 1469, 5. Icclna. Ta 1/1 též f. 309. :Mauricius a
pcctine publicavit XC s. debiti per Procopium waczka!'z
eidelll obnoxias iudiccns ad domum eius penetrabilem.
Act. fer. V. anle Epiph. cl.

36. 1471, 9. březne. Rllko}. č. 2105 f 301. Conradus [Sswa)'ghcr cle Harten] mercator et Marta cmerunt
dOUIlUll pcnelrabilem in circulo situatam, que ab aliis domibus platheis est separat", apud Procopiulll wact!carz pro
trecentis nonaginta s. boem. Act. sabbato post Gregorii.
v
37. 1483, 6. února. RlIllOp. č. 94 I. f. 43. Kunrad
Swaykar, měštěníll Stal' ..M. Pr., seznal se jest pl'ed pány
'(. plné radě, ze jest dluzcn 4350 zl. rýnských Hanušovi
Swuykarovi z Normberka, strýci svému. Pak zté sHmmy
zlatých 2200 rýnských ujišťujc jemu Ila svém domu Prochoditém a na domu, kler);ž má od Stěpána za SI'. lvJikulášem a na mlině, ktcrýz má v Jilovém - i s dolem.
Ale ze ještě zuostává dluhu 2150 zl. rýn. i majíc spolu
Kunracl s Hanušem, strýcem SV);Ill, na to u lidí dluhu
30DO zl. rýn., ty všecky dluhy Kunrad poníčie téIllUŽ strýci svému - . Act. die Dorolhce. Tallltéž f. 48.
Jolwnncs Sswaykar, civis Normbcrgcnsis, - fassus 'est se
teneri debiti ducentos quinqllaginta cluos flor. ren. Ulrich
Ssedlar de Normbcrga - et obligat ei - in duablls
uOlnibus Couracli Sswaykar - . Ac!. fer. V. ante Viti
eocl. anno. - TalJltéž. ldclll Johannes Ss. fassus est se
teueri CCCC sex flor. ren. Hans Limpek cle Ratispona-.
Ac!. eoclem dic.
38. 1484.
Rl/kop. é. 94 II. f 92. Facla
est amicabilis concordia iuler Martinum de Glalovia ct
Ofkam, iiliall1 oliul \Vcnceslai a facie racione XL s. gr.

Illis.

-

1485.
RI/lwp. č. 94 II. f. 34. Elsska,
neptis olim Proco]lii waczkarz, fassa est' se tulisse pro
39.
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sua hereditaria porcione institam sub pretorio in triginta
s. gr. ab Anna, relicta Procopii waczkarz, noverca sua.
- Act. fer. II. post Arnolfi.

40. 1486.
Rl/kop. Č. 94 II . .1: 34. Dominus Wyssko de Blaztice fassus est se tulisse X s. gr.
mis. ab Anna, l'elicta Procopii waczkarz, quas \Nyssco
iam dicto Procopio super institam mercimonialem con.cesserat in parata pecunia, prout in ma1l1f({li se;\' d?!1I1110rl/III o.1jicii illa obligacio ostendit. - 1498. Ta III tez f. 7~.
vVyssko de B. publicavit, quod Lucas a rubeo cervo .tuht
V s. pr. et idem \'i'yssco no mine eiusdem Luce tuht II
s. ab Ulrico Letka de Uhlisst et Racka de Strayczlcow.
41. 1492,30. srpna. Rl/kop. é. 1128 J. f. 17. V té
pl'i mezi Lidmiltí, dcení Prokopa vaek~ře, ,z jedné a, St~n
kem, krajcím z Tina, z strany druhé, jUkoz Jest t~z LIdmila .inila jeho Stanka kterak by on byl porucníkem
Prokopem vaekál'enl, otcem jejím, ust~vený a že.. by. se
lomu což jest jí kšaftem odkázáno, dostl nestalo, zádaJící
pánu~I" což jí Hafl svědčí, aby pl'i tom zacho,:ána ?yla
vedle spravedlnosli jejie. Také vinila jes.t téh?z Stanka,
ze by ona na řeč jeho Hanuška z rukojemstvle z desl~
propustila a že by tomu~ což j~st mluvil a ,sliboval, dos51
neudělal
ze by ona chtela s mm o to, ac by on chtel
pI'átelsk~ jednati. P!'oti t0n;-u Staněk vkra}~í o~?~věd~l, ž~
tomu kšaftu neodplerá am kleré prekazky cml a ze b)
on tiem vinen nic nebyl, jestli ze se jest jí vedle zřie
zenie toho kšaftu otce jejieho dosti nestalo a to proto,!
že by on mocným porueníkem nebyl neZ toliko I; ~'ade
pridaný. Col. se pak dotýče, že. by Lidm~la na ře~ Jeho
Hanuška z rukojemstvie propustJla, tomu jest o?eprel! zv~
by jí nic nepi'iřiekal, aby ona H~n~ška ,propustIla a~l ~l'l
propuštěnie byl a že by toho nan ~ádfo'ym a ?ostate:nyn~
svědomím provésti nemohla. Tu Lidmila dotykala, .ze bl.
to tíředník6m desk zemských svědomo bylo, ale ze om
obyčeje nemají, by svMomie dávali než toliko na plném
soudu budLÍ-li tázáni, pán6m zemskim právě. Pan purkmistr 'se pány žalobu i odpor vyslyševše, .kšaftu nebožtíka
Prokopa vačkáře pováživše a vedle záplsuov shledavše,
ze jest ona vinice, domu i toho, col. jest kš aftem Jdkázáno v držení byla a v to vkroeila po smrti otce svého
a jel;o požívala i v dluhy zavedla a že jest táž dcer. s:ý,cl~!
když jest je vdávala, statkem tiem odbýva~a P 0111 JSU jl
vcdle práva města kvitovali, i jestli ze se jeet ona v tom
co obmeškala, že Staněk krajeí tiem vin en nic nenie.
Protož což se toho poručenstvie dotýče, aby jeho s pokojem nechala. Což se pak propuštěnie Hanuška z. desk
dolýče toho páni odkládají na zajtříe sv. Je.1'0111ma a
chtie o to pilnost mieti, aby to slyšali a bude-lIf to pán6m pl'íslušeti' Slíditi, chtie slyšeti a každého při sp:av~.dl
nosti os taviti. A pakli by to pán6m nephldalo, ~htle
tu podati, kdež to pl'iležeti bude. Act. fer. V. che Feltcls
et Aucti.
42. 1493, 30. záH. Rul! Jp. Č. 2107 f. 45. Hanussius Sswaykar, civis de Ponte resignavit et virtute presen.
cium resignat suam post mortem illos CCCC flor. ren.
per Conradum Ssway~~r .Je vVr~l~~lYisst ei~em obl.igatos
et in domo penetl'abllt lIbro CIVllt prescnptos ElIzab et,
conthorali sne, ad habenduil1. Act. die s. Teronimi.

J1C!'

43. '1495.
Rl/kop. Č. 94 I. f. 127. Mart ~,}elicta Cundratonis de Vrchovišt. 1497. Tal/' tez J.
f. 142. Marta, relicta Conl'adi, fassa est, quia tenetur .debitorie L s. gr. prag. Marte a tuba aurea - et has oblIgat
in domo sua penetrabili, quam inhabitat.
44. 1498, 24. září. RlIllOp. Č. 2107 f 51. Quem(ldmoclum H anuss Swaygnr annis superioribus CCLU flor.
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Ren. Ulrico Ssellar, civi Norimbergensi debitorie obligatos in domo penetrabili et a1tera d?mo. i? .parochia s.
Nicolai in acie penes domum Marthe mstJtncls ~x un.a et
Margarethe dicte Pertoltowa parte ex a1te.ra sIta I~bro
eivili proscripsel'at et deputaverat, quod ql11dem clebltum
Conradus Sswaygar super se suscipiens eidem Ulrico Sselar
pro Hanussio Sswaygar persolvere d~buit.. Post. mortefo'1
vel'O ipsius Conradi Sswaygar Martha, re~ICta elUs, ~eC1t
concordiam amicabilem pro predieto deblto eum VICtOrino Cznkrman et Thoma Ssenc, procuratoribus Ulriei
Ssellar, ita videlicet, quod in superius nominata ~umma
CCLU flor. Ren. condescendit eis domum prenommatam
acialem in plebe s. Nicolai sitam, virtuteque preseneium
potenter condescendendo resignat ad habendum "C. Act.
fer. II. post Mauricii.
45. 1506, 30. dubna. Rukop. č. 2107 f. 281'. Domini magister civium totumqne consiliml1 emerunt pro
communitate domum in eirculo penetrabilem - a Marta,
matre olim Marte Kundratky, et ob Anna, sorore eiusdem Marte commissariis bonorum dicte Marthy Kundratky,
pro CCCC s. gr. prag. Et de illis orphanus oli~n
Cundratonis CL s. et ad castrum Pragense pro ecclesla
S. Viti L s. gl'. tollere debent. Act. in vig. Philipi et
Jacobi.
46. 1507,22. listopadu. Rl/kop. č. 94 II. f. 96. W,enceslaus natus olim Kundratonis, fassus est se perceplsse
CL s. ~rag., quas olim .Marta Kundratka, m~ter ei~l~dem
\'i'enceslai, legavit, a lvIarta, avia sua. Act. dle CeCIlIe.

47 1507.
Rl/kop. č. 2107 f. 297. Anna,
dcera někdy Marty Kundrátové, oznámila před pány
v radě, že diel svuoj, kterýž Ji koli po nadepsané Martě,
matce její, přileží, dobrovolně vzdala jest - Martě, babě
své ale však takovým zpuosobem, že ona Marta bába
tllž 'Annu, vnučku SVlí, u sebe chovati má, ztravú a oděvem
ji slušně op atl: uj íc.
48. 1508. - Rl/kop. é. 2108 f. 14. Jakož jest Marta,
matka někdy IVIarty Kundrátové, duom ten veliký, pruocho·
diti na rynku ležící, pán6m a obci pravim t.~hen: .prodala v tom prodaji zuostavivši sobě byt v POkOJI horejším,
v kterém? nyní jest, až do smrti, i že jest ji obtížné nahoru choditi, žádala jest a prosila pánuov snažn.~, aby. ~na
ten pokoj najímala sobě k ruce, a v tom pokoJl dolejšun,
kdci hospodář toho domu měl obyčej sedati a biti, aby
tu v tom pokoji byla a z ;těho, což jiní .dávají II platí,
totéž ona platiti povinna byla. Pan purguu~tr II pám sly;
šíce jejI snažnú žádost II prosbu, k tomu sn své povolem
dáti ráčili.
49.

1525.

Rl/kop.

č.

1047

f

H,

17'.

Mezi Martinem Strakou, krajčím, a Václavem, krajČím
z domu pruochoclitého z strany druhé. Jan Poledne, Idoboučník, na tu při, kterou má do c.echu svého, :yz;:al:
Stal sem na záhone na rynku s Martmem Strakou 1 p1'lšel
tu Václav lcrajčí Sviňavec a já se optal Straky, toli jest
ten Sviňavec a Straka řekl, co se naň ptáš a já l'ekl, jest
moj kraj a neznal sem ho a on se Václav Sviňavec ohledl
naň i řekl co na mne vokazuješ, ujebte sobě vsekyl matl'
i šel před~e a já mll l'ekl proč nám tak laješ a on řekl
jezte voba třebali h .... a, šel sám prye. Nel. on Straka
tu jest o něm žádné ke mně řeči nemluvi.I.
v.
..
Tan ::'lavík učiniv pl'ísahu podle prá.va I svěd~J!: Kdyz
sme byli v cechu u Be1'llartl~a,,, tehdy .Jest Mart~~ Stral~a
předstoupil před pány starŠÍ 1 zaloval jest na Svmavce, ze
mu zrádci nadal. Tehdy jest Sviňavee proti tomu pověděl,
já se k tomu znám a ještě pravím, jestli toho na mne
nepro!cážeš, že tě nemám nežli za zrádci, že praví~ na
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mne, že bych chodil v noci ve zbroji. A Straka l'ekl já
nepravím, by chodil ve zbroji než pravÍm to, že si chodil
v noci ven a věděls o hesle. A on l'eld: A já se k tomu
znám, že sem chodil, ale neměl sem u sebe neZli tesáček
ma!\čkej, krátkej. A Straka l'ekl: Když se znáš, netřeba
na tě svědkuv. A páni starší uslyšavše to, kázali jim ven
vyatúpiti i poradivše se na to, kázali jim zase vstoupiti i
pověděli jim,
ta věc na ně nenáleM, co se wHku cti
dotýče i odeslali je ku panu purgmistru a ku pán lun.
Martin Plantva učiniv - i vyznal: Stál scm s Martinem Strakou před domem próchoditým i přišel k nám
Poledne, potom vyšel z domu pruochoditého Sviúavec i
otázal se Poledne, toli jest ten Sviňavec a on Sviňavec
ohled se, l'ekl, třebas h ..... a jedli a ujedte sobě mat.
a Poledne l'ekl nám-li to laješ a on šel p"edse.
Matůuš krajcí od rakllOl' ucinil' - vyznal: Pi'išel ke
mně Václav krajče
Sviňavec ten pondělí u vcčír jakož
pak na zej tří to hnutí bylo a já již ležel i zatl~ukl na
dum a zavolal a já vstal i vyhledl sem voknem a on ř-ekl
poď důluov a já šel a otev,'el sem mu duům, a on tak l,e
mně pověděl: Poslal ke mně Kaše posla, že by došla
pana purgmistra zpráva, že by se bouřili na lIIalé straně
a že by zde někde se ve zbroj strojili a já k němu l'ekl
i takli by bylo, milej pane Václave, a on l'ekl: on se!ll
ke mně Kaše poslal posla a heslo mi pověděl: ve jméno
boží amen, i ,'ekli sme k sobě pocTme tam k Kašovi.
Když sme k němu p,'išli, Kaše !'ekl, což ste chtěli, však
sem já to po vás neposlal, jeď svú matl' abyšte ke mně
pl-ijíti měli i vyjebaný lotr posel s čím ho pošleš neumí
~:i~ z~:~viti, yvšak s.em já ho neposlal, abyšt~ ~te n;ně pl'iJIh meh, nez bylohby co, abyšte b)'h bedhvI a k nčmu
řekl milej pane Václave, co by to pak bylo, SOli zde
sousedé a přátelé, aby měli co šikovati s čcstného, však
by to b)'lo proti milému Bohu i proti znkonu BoUmu fl
Kaše l'ekl: leč na nás pán Buh pro hNchy a pro pajchu
co dopustí došla zpráva pana purgmistra tak i jděte spát
a spěte bedlivě. A byl Kaše tak jediné v košili bez paslI
bez nohavic, tak se kozichem vodil chtě spát jíti a my
sme tak šli k Kašovi jak vobyčejně chodíme. A potom
sme s tím spát šli.
Matouš Bílek, kraj čí, . učiniv pl'ísahu podle práva i
vyznal: Kdež jest Straka zaloval na Svillavce, že by mu
zrádce dával na r)'nktl i žaloval to v cechu pl'ed pány
staršími a páni starší toho k sobě prijíti nechtěli než podali jich pI-ed pana purgmistra a pány a tak pověděli, že
na ně o čest soud nenáleží. A tak mluvil Sviňavec k Strakovi před pán)' staršími, jeslli že toho na mne nepokážeš
b)'ch ve zbroji chodil nocnč a že sem neměl než tesák
nemám tě nežli za zrádce.
'
Bartoš, krajcí, učiniv ut, i svědCil: Byl sem pti tom
kdyz jest Straka hloval na Sviiiavce pl'ed pány staršími
v cechu, že by mu Sviňavec na rynku znidce dával a
Sviňavec zase proti tomu pověděl, že se k tomu zná
jestli naii nepokáže toho, že by v noci chodil I' zbroji:
nemá~ ho nezli za zrádce: než k tanlU se znánl) že sen1
v n~cI chodil ale neměl sem u sebe neZli tesáček, ale to
zbrOj není a páni starší slyšíce to i podali jich p,'ed pány
do rady pravíce že jim to stíditi nenáleží.
v~O. 1525.
. Rllkop. é. 1027 f. f{ 8. (Mezi
Kutennou Cukratkou z Jedné a Václavem, synem Vav,'ince
z Tajna, z strany druhé.) Majdalena, manželka Valenty
~enkýře svědeila: Byl II nás na pivě pan Václav s Rechkem, s Mazánkem lazebníkem a s Holým. Pak pl'išel
Pa:el CuknU i kázal sobě dáti konvici piva. I podal jemu
píti Rechek a Oll jim poděkoval jako dobrým lidem. A
potom CuknU sedl proti mně i rozprávěl mi, že byl na
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»u Markllv« a ze měli dobnl vuli. Pak mluvil jest
pan Václav, jc by Cukrátka b)'la lhMka - ú, a to I"ekl
nělwlikráte. Rekl k tomu CukrJt: Pane Václave, ke mně-Ii
to mluvíš? A on hkl: K tobě, ze jest tvá zena Ih:\i-ka.
Rekl mu C,ukrát: Nemluvíš jako dobrý Clověk, ale mluvíš
Jako lotr. Rekl pan Václav: Pos);lal jsem k uí dobré lidi
a jest tomu dosti neučinila. I vzchopil se Cukrát a chtěli
se bíti. A oni jim nedali. - Já Jind,'ich Kapolln z Svojkova známo einicm tímto listem všem vuobec a zvláště tu,
kdež pl-ináldÍ, že jest mne zádal s:ovl\tný pán Václav
paně Vavřincuo syn v Tajně, ab)'ch mu svčdomÍ dal proti
slovutné Katehně, manželce Pavla Cukrmaua v Praze
z prllchoditéh l domu. I toto mi jest vědomo a v paměli lili
dobře jest, že sem na žádost sl'l"chupsallého pana Václava
~ Tajna s panem Jane1l1, paníVavl-iIlC'lvy bratrem, cbodil k jiz
Jmenované Kateřině Cukrmanové z pnlOchoditého domu s ccdulí l'ezanú, kteréžto ccdule jedné sme ncchali též Katel-ině
Cukrmanové a druhé jest sobě nechal svrchujmcllovaný pan
Václav z Tajna. A když srne JÍ K"tdině tu ceduli ,-ezanú
dávali, vona jest ji házela a pravÍc, ze ji nepotřebuje a
že jie chce strhati. A já sem k uÍ mluvil, aby ji sobě
přečetla anebo pl'eeísti dala. A kdy tO'IO uciniti ncchtěla,
i cetl jsem ji sám a když jest ji uslyšela, takto jest k nám
mluvila: ze jest tak nemluvila, jak jest v té ceduli psáno.
A když sme se jí ptali, aby nám oznámila, co jest mluvila, abychom témuž panu Václavovi oznámili, aby se
věděl cím zpraviti. I da!.1 jest nám tu odpověd, ze ani
nám ani žádnému toho praviti nechce, Ile}, kdyz bude
obesláni, v tom místě, kdci náleU taková věc ze pOVÍ
co jcst mlu,ila. - Já Jan z Drhonic známo cil;ím tiemt;
li;tern, jakol jsel;' obcslán od Václava z Tajna, syna Vavrrncora, abych Jemu svědomí dal proti Katehnč z pruochoditého domu, která konfekty prod,"vá, i totů j'·st 111 i
v paměti, ze sem byl žádán od Václava z Tajna s urozeným vludylní panem Jind,'ichcm Kapounem, abych došel
lc též Kateřmě s cedulí řezamí, ktenílto ceduli jsme jie
Jednu dab II on Václav sobě druhé nechal. A kdyz jsme
jie lu ccduli dali, Olla jest jie od sebe strkala a tu jest
jie pan JincH-ich Kapoun sám cetl. A když jest jie v)'slyšela i odepřela jcst těmito slovy, ze jest Ilemluvila tak
jakž jest v té ceduli psáno. A když jsme se jie ptali'
ahy nám oznámila, co jest mluvila, abychom téml\z Vá:
clavovi zprávu dali, aby se věděl z uí zpraviti k tomu
jest ona pověděla, že ani vám, ani žádnému tollO praviti
nechci. Než když budu obeslaná, \' tom 1I1Ístě kdci náleZí taková věc: ze poviem, co senl lnluvila.
COl tulo
svědCím, to beru k své víl:e a k své duši, že jest v pravdě
tak. Tomu na svědomí peceť svú vlastní sem pl'itiskl. Dáu
v pátek po sv. Bartoloměji leta oc XXV.
y. Anna, šenkéI-lca V~lcntové šcnkél-lcy, vyznala: Když
pnšel Pavel Cukrman J dala sem mu kouvici piva, tchdy
part Václav z Tajna hned počal naň domlúvati, že jest
tvá zena zvyjedená lhát-ka, ze jest se k ton,u neznala
k čemu se jest měla znáti. - Martin ]\{azánek lazebníl~
na tu pl'ísabu, kteníž má do cechu svého, sv"dčil: Uyl
sem v Stodole na pivě a Pavel Cukrat tam pt'išel a Vaněk
z Tajna mluvil, něCí žen)' jsú vyjebaný lhárky a Cukrat
se k tomu ozval, který. A Vaněk pověděl, lI'á žena jest
zvyjedená lhál'ka. A Cukrut popadl konev, chtěl naň a
Petr
Václav s tesákem. A já jim v hl'Omadu nedal.
Rechek: Toto mi jest svědomo, když sme seděli v SIO,
dole na pivě II v tom jest Pavcl Cukrat přišel a já s Holnjm sem. r07.právěl o závodÍch. A v tom jest Cukrat vstal
a l'ekl: lžeš jako zvyjedený lotr. A Vaněk t'ekl, nejsem
zádný 10tr, než nemám tvé zeny než za zyyjedell\í lhál-kl\
pokudž na mne toho neuvede a nesmí se k své ,-eci
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znáti. A Pavel pověděl, že v hrdlo lžeš, však se s ní
máte jako zvyjedený lotr a mluvilal v voči. A y tom
Pavel chopil konvici i napt'áhl na Václava a Vaněk též
vstal a l'ekl jemu: psoto, nech tak. A v tom je Mazánek
rozvazoval a my potom s Holajm šli pryč.
fl!. 1525,8. prosince. Rl/kop. č. 2142 f. H. 16. (Kšaft
Pavla Cuknnana.) My pl1rgmistr a raua města Prahy známo
cinÍme, ze jest p,'ed námi položen Haft někdy opatrného
Pavla C. z Eyičku, obyvatele mšeho, po jeho smrti jeho
sekretem zapečetěný, kter);žto - v sobě držal: Ve jméno
boží amen. Já Pavel Cukrman z Evičku, obyvatel města
Prah)', vyznávám tiemto listem etc. že ačkoli z dopuštěnie
božieho nemocen sem - . Najprvé oznamuji, že statku
mého všeho - činím mocnú a najvyšší poruenici Kateřinu, manželku nllí mihí - , jidto za poručníky k radě
a ku pomoci přidávám opatrné pana Jana porybného
z Dltíhé Il'iedy a pana Jakuba hodináře, z Platnél'ské ulice.
Jenž jest dán' 1. etc. XXV v pátek den početí P. M.
52. 1526.
RlIlwp. č. 1129 f. 236. (Kateřina,
někdy Pavla Culmnana, s Václavem z Tajna.)
V té pr;
mezi Katel'inou z jedné - a Václavem z Tajna z strany
druhé, kdež jest jeho obeslala z nál'ku cti takového, že
jest JÍ hanlivými a slovy hanebnými dotýkal bez jejího
všeho provinění, pravě, ze je lhářka etc. jezto ona taková jest žena nebyla, než v své poctivosti vždy se tak
zachoyávala a což j cst mluvila, že to muže pokázati
(Nález odložen.)
53. 1527,]. cervence. RI/lwp. č. 2110 f. 212. Jan
Svátek z Pernštorfu koupil sobě a Katei'ině m. své duom
próchoditý leZící na rynku sám o sobě od pánóv tířed
nťkuov út'adu šesti panského na místě vší obce " CCCC
XXV k. gr. pl'. Act. fcr. II. ante Procopi. [Do r. 1532
(sabbato ante Joh. B.) splácí Jan Syátvk, r. 1533 Katehna
cukrál'lm, r. 1534 platí tatáž poslední splátku pod jménem
Katet'iny, někdy Jana SI'átka manželky.]
54. 1534, 12. června. RlIlwp. Z'. 2111 f. 63. Jan
Kozcl z Pokštajna konpil J auůvi Cukrmanol'i z Ruprštorfn,
švagru svén1u, lnoci sobě k zll1ěllění pozuostaviv duonl
próchoditý na rynku od Kateřiny, někdy Jana Sváth
z l'el'1lštorfu manželky, za DL k. Č. - Však páni na ten
zpnosob toho trhu jemu paml Janovi Kozlovi pl'íti ráČÍ,
aby Jan Cukrman hned do toho domu dosedl a dobře
hospodal'il. Act. fer. Vl. anle Vitum.
00.
15K5, 28. března. RlIlwp. č. 2142 ť. R. 11.
(K~aft Jana Kozla 7, Pokštejna.) My purgmistr a rada Stal'.
lil. Pr. známo činÍmc tímto listem yuobec přede všemi,
kdcž eten nebo čttící slyšán bude, ze stojíce Pl'ed námi
v radě slovutní Jil'ík Komedko a Václav Motejl, spoluradní
naši, podali jstí nám kšafll1 někdy Jana Kozla z Pokštejna,
téz spoluradního nnšeho, na papíř'e scpsaného a k tomu
jeho pečetí zapečetěného, celého, nehibaného ani jak porušcného, oznámivše ph tom, ze jest ta vuole jeho poslední a konečná byla. cozkůliv týž Hart v sobě drží a
zavírá. Kterýžto kd)'ž pů jeho smrli podle práva města
Pražského byl otcyl'fn a čten, toto jest v sobě držel a
zayíral, drží a zavírá slovo od slova bez umenšení a· proměny takto:
Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice H1nen. Já Jan
Kozel ~ Pokštejnn, měštčnín Starého rvI. Pr., vyznávám
tímto list cm obccně pt'ede všemi, kdci eten uebo čtúcí
slyšán bude, že jsa od P. B. všemohúcího ncmocí navštiven a z té occkávaje na sebe konce živola mého a
nechtěje tomu, aby po mé smrti o statek muoj, kteréhož
mi jellů svatá milost pujčiti a na čas popi-íti ráčil, jací
soudové a nesnáze i ruoznice mezi Lidmihí, manželktí
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mlí, a dětmi mimi i tudíž jejími, a přátely mými pt'íbuznimi měli povstati a vzniklllíti, toto mé poslední poručenství a konečný tímysl vuole mé, jsa paměti dobré a
rozumu zdravého, dekuje P. B., užívaje, o témž statku
mém ů všem mocí tohoto listu mého kšaftnÍho l'iedím a
zpuosobuji obyčejem takovýmto: Najprvé pak a pt'ede
všemi věcmi výš psané Lidmile, manželce mé milé, odkazuji a mocně po své smrti poroučím a dávám duům
svuoj, v němž bydlím, kterýž něl,dy sloul u labutí na
rynku vedle tváH ležící i ten druhi duom na rohu podle
téhož domu proti lcuoru sv. lIIikuláše a k tomu svršky
všecky, buďto na klenotích jakýchzkoli, na penězích, na
šatstvu jakém7koli, na vinicích, kteréž mám a na jiných
všech a všelijakých věcech k hospodářství náležejících,
uic ovšem nevymienuje, a ji nad tím nade vším činím
mocnú a najvyšší poručnici, aby ona toho všeho, což se
výše píše, tak jakž jí tuto odkazuji, užívala a tím v/Hm
jako svým vlastním a dědickým vládla a to bez překážky
všech a všelijakých lidí i tudíž dětí mých a jejich všelijakého otporu.
Item Severinovi, synu svému, tomu odkazuji dl/om
prl/ocl/Oditjí, proti domu mému na rynku ležící, ačkoli
nedoplacený, však do let jeho rozumných aby podle 1'0Imov placen byl penězi těmi, kteréž z duochodu téhož
domu pruochoditéhů přicházejí. A kdež sem na týž duom
ueinil zápis kniehami městckými Janovi Cukrmanovi, švagru
svému, zuostaviv sobě však moc v témž zápisn, již z té
moci tak sobě pozuostavené tyž zápis tímto kšeftem a
ttíto vólí SVlí poslední zdvihám a všeho práva zbavuji a
jemu Janovi Cukrrnanovi padesáte kop grošuov českich
odkazuji, tak aby již k témuž domu pruochoditému žádného
práva podle téhož Imiehami městckými zapsání neměl ani
se naň půtahoval. A Lidmila, manželka má, aby jemu
těch padesáte kop gr. č. z statku mého mnú jí odkázaného vydala, na ten však zpuosob, aby jí také v tom
těžkostí nečinil n také aby ph nie v domě byl a jí v pů
tt'ebách jejích jako bratr věrný opatrovati pomáhal, až by
k místu Pl'išel a voženil. Kdež jemu věřím, že se tak
k manželce mé n sestře své povolně ve všem zachová.
Item Zikmundovi, synu svému druhému, též odkazuji
dvě vinice nad Vršovici v osmmezcietma strychuov podle
Volkovuy ležící, it. Václavovi, synu třetímu, tomu odkazuji vinicí Sekerovskú, kteráž leží pod Strahovem a Zikmund, bratr jcho, aby mu z dílu svého ku polepšení
vydal, když by k letuom přišel, padescHe kop gr. č. A
jakož sem byl učinil zápis na 6 stryších vinice u Vršovic
místo Kantorky, kdež byla nebožka Marta Ječmenková,
matka má, odkázala témuž Scverinovi, synu mému a vnuku
svému, i pro tož sem jemu Severinovi větší díl odkázal na
témž domn pruochoditém, aby Zikmundovi, bratru svému,
v tom potom žádné p"ekážky nečinil, ale ten zápis na
touž vinici propustil beze vší odpornosti. Item Martě a
Anně, dcerám svým, jedné každé odkazuji, když by k letuom přišly, aby Lidmila, manželka má a matka jich, na
penězích hotových vydala po stu kop gr. č. a k tomu
každé vejpravy za padesáte kop gr. č. a každé z nich pás
stříbrný pozlaceni.
A jestliže by P. B. kterého dietěte
mého dříve let spravedlivě došlých smrtí uchovati neráčil,
tehdy aby díl mrtvého na jiné živé zuostalé připadl plným
právem, a tak až do posledního. Pakli by P. B. všech
uchovati uerádl od smrti do let rozomných, tehdy dílové
jich aby při Lidmile, manželce mé a matce jich zuostali
a na ni připadli též plným právem. Při tom týmž dětem
mým všem přikazuji a ta jest vuole má konečná a poslední, aby pl-edkem P. B. se bojíce ctnostně a mravně
živi byli a matky své ve všem poslušni a poddáni jstíce
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jí !e spravovali a žádné protimyslnosti ani příkoře jim
nediktu op. jinak po neděli Květné 1. třidcátého
nečinili obyčejem ižádným. Item dále oznamuji: Jakož sem
pátého.
prodal Ambrožovi Dajmkovi duom někdy Marty, matky
K jichžto před námi vuole poslední nadepsaného Jana
mé, u kozluov na Ovocném trhu ležící za tři sta kop gr.
Kozla o statku jeho vyznání a vysvědčení a toho všeho
a za pět k. gr. č., ty všecky peníze poroučím k vyzdvina potl'l'zení a svědomí, pečee menší města našeho nadežení Lidmile, manželce mé, aby těmi penězy dluhy mé
psaného dali sme a rozkázali phvěsiti k tomuto listu
~pravedlivé, o kterýchž ona dobře ví, splatila. Item jakož
kšeftnímu. Jenž jest dán léta -- třidcátého sedmého v stl:edu
jest mi nebožtík pan Jan Vlčihrdlo ze Všehrd odkázal a
před Stolováním sv. Petra.
dal pět set k. gr. č. listem na pargameně s visutými pe56. 1541,1. června. RltllOp. č. 2142 j. T.18. (Kšaft
če/mi, tak jakž týž list to vše v sobě šíře ukazuje, kterýž
Katheřiny Cukratky.) Ve jméno Boží amen. Já Katheřina
jest ve dcky zemské vložený a kterýz sem přijal tak,
Cukratka, vdova po někdy urozeném panu Janovi Svátkovi
jakž o tom též dcky ukazují, o těch pěti stech k. gr. č.
z Pernstorfu, manželu mém milém, zuostalá, měštka Statakto řídím, ty aby zuostaly l' moci Lidmily, manželky
rého města Pražského, vyznávám tímto listem obecně přede
mé, však na takový zpuosob, aby ona každý rok z té
všemi, kdez eten nebo čtlící slyšán bude, ze znamenajíc
summy již dotčené vydávala a obracela chudým na skutky
nestálost věku každému člověku a mající to vždy na pamilosrdné, kdež by se jí vidělo a zdálo, padesáte kop gr.
měti, že každý člověk nic jistějšíh@ nemá než smrt i
č. a sobě za práci aby brala pět kop gr. Č. až do vyobávající se toho, aby pán Buoh všemolnící mne takoní
dání těch pěti set k. gr. č. A toho jí věřím, jako své
nenadáhí smrtí neb nemocí nezachvátil, tak že bych
milé manželce, že se při tom tak a ne jinak zachová.
snad pro nedostatek zdraví mého o svém statku, kteréhoz
A tak také aby se tudy vuoli mé dosti stalo II skutkové
mi pán Buoh do času popříti ráčil, pořízení mého volného
milosrdní i za duši téhož nebožtíka pana Jana Vlčihrdli,
učiniti a po své vuoli zl:editi nemohla, a protož jSlícf při
dobrodince mého, aby se dáli.
v
dobré paměti a rozomu zdravého uŽívající, nechtiecí lomu
Item což se dotýče statku nebožky Doroty Ríhové
ráda, aby snad někto jiný po mé smrti táhna se na to,
z příkopu, měštky Nov. M. Pr., což sem poručníkem
tomcto mému poHzení a kšaftu chtěl by nějakú překážku
podle Havla Podkoteckého, též měštěnína Nov. M. Pr.,
učiniti, aby ta překážka v nivec obrácena byla a I' žádné
což sem koli z téhož statku k sobě přijal a komu jest co
moci nic neměla, i toto poručenství činím a konečný
dáno, o tom o všem Lidmila, manželka má, dobrú vědo
límysl vuole mé oznamuji obyčejem takovýmto a ph tom
most má a rukou mou jest sepsáno. A cožkoli z téhož
žádám zachována býti a mimo to vajše, což bych koli za
statku ještě za mnú pozuostává, to všecko poroučím Lidzdravého života neb na smrtedlné posteli komu co dala
mile, manželce mé, a jí toho dokonale věřím, že ona
a odkázala, ješto by to dobrým svědomím před pány
tomu všemu dosti učiní i, což ještě více, téhož statku
v radě dostatečně pokázáno bylo, aby to lakovlí moc
společně s druhým poručnfkem přijme, na muoj díl, to
mělo, jakoby to I' tomto kšaflu všecko zejména napsáno
tak nva skutky milosrdné obrátí, pokudž nebožky Dobylo: Najprvé oznamuji, ze činím mocné poručníky všeho
roty Ríhové vuole byla a jak sem já ji o lom o všem
statku mého po mně zuostalého, kterýžkoli mám buďto
mocně poručil. Item jakož po též nebožce Dorotě Říhové
na svrchcích, na klenotích, na hotových penězích, na
pozuostalo pole s zahrádlní a též vinice za Strahovem,
dluzích, na šatech 1Jžních i chodících i na všelikém hoso to pole a vinici porovnání mezi sebú jsme učinili
podářství movitém i nemovitém, nic nevymieňující, R to
s týmž Havlem Podkoteckým, druhým poručníkem, takže
tyto poručníky zejména činím takto: nejprve pana Zigon na svuoj díl to pole i s zahrádkú přijal a mně též na
munda Freyskuta od Zlaté trouby, druhého Thomasa šmajmuoj diel touš vinici pustil, kterúž sem Kaš!,arovi šenkéři
déře k mostu jdlíc a třetího pana Jana Medaře naproti
prodal a v knihy pana pergmistra vložil a zapsal.
rathouzu, jimžlo nad jiné smrtedlné lidi věřím, že Oni tu
Item k záduší sv. Mikuláše, k faře své, odkazuji na
prátci k žádosti mé k sobě přijmlí a podle vuole mé a
opravu téhoz domu božího deset kop gr. č. It. Václavovi
pořízení mého tohoto jako dobří lidé a moji milí páni
Rozvodovi, švagru svému, měštěnínu Nov. M. Pr., koflík poporučníci a přátelé tak zpravovati budú, pamatujíce pře
zlacený s přikrývadlem, který váží okolo dní hřiven. Item
dem na milého pána Boha, tudiž i na své milé duše,
též oznamuji a tomu chci : Jestli že by kterého dítěte
kdež sem koli komu co odkázala buď na záduší, do kláštemého svrchudotčeného P. B. od smrti do let rozomných
ruov, kosteluol' a špitáluov níže jmenovaných neb osobám
a spravedlivě došlých neuchoval, tehdy aby púni poruč
kterýmkoli tuto zejména položeným, co a pokud kde a
níci níže jmenovaní, jeden každý z nich, z toho dílu díkomu zejména má vydáno býti. Item najprvé oznamuji,
těte umrlého sobě za práci vzali po osmi k. gr. Č. a tak
že mám dluh pozuostali za duom pruchoditý na rynku
z každého dítěte, jestli že by let nedojdlícc umřelo, aby
proti domu někdy pana Jana Kozla, kterýzto zapsán jest
sobě brali z jeho dílu po osmi k. gr. Č. Naposledy oznav knihách na l'atlníze Starého města Pražského a těmi
muji, že k radě a ku pomoci Lidmile, manzelce mé, i
kniehami zpraviti se budou moci páni poručníci moji, co
tudíž dítek mých pro ochranu a opatrování dožádal sem
jest za ten duom ve roky položené zapsáno a vydáno a
se za poručníky urozených vladyk pana ~imona z Tišco ještě pozu05táno, item z té pak slImmy pozuostalé,
nova, pana Martina z Vlkanova od zlatého kříže, a slokteráž pozuostává za duom pruochoditý na rynku, takto
vutného pana Jana Jeníčka, měštanuov Stal'. liL Pr., pHtel
. o tom l'ídím a poroučím, aby páni poručníci sobě vzali
mých milých, jimžto nad jiné všecky lidi smrtedlné věřím,
předkem po desíti kopách míšo za prátci, kterúž při tom
v čem by se koli Lidmila, manželka má, k nim utekla a
míti budlí a povedlí. Item Jiříkovi písaE, kterýz mi tento
jich za pomoc a radu i s dítkami svými a mými žádala,
I'šaft psal, porouČím a dávám hned po mé smrti, aby mu
že jí v ničemž i tudíž dětí neopustí, ale jí radni a popáni poručníci moji vydali, šest kop miš. předk~m a
mocni jSlíce před každým, jako lidé dobří a přátelé mojí
k tomu stuol dlouhi černý v světnici menší, v které
milí oehránce a obhájce budú, jí ovšem příkore žádnému
sedám, s truhlicemi, ten aby jemu též hned po mé smrti
činiti ani dítkám mým nedadúce. Na potvrzení toho všeho,
dán hyl. Item toto pak zvláště k klášteróm, kostelóm a
což se svrchu píše, pečetí svú vlastní dal sem tento kšart
špitáluom zejména poroučím a odkazuji z lěch peněz,
a tuto poslední vuoli svú zapečetiti v pondělí po sv. Bekteréž mi zuostávají za duom pruochoditý na rynku. Item
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v·
t a
'.ed
Božím
tělem,
a
díl
těm
kněZím na zlvnos
l
řalěo
Pk d
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Item také odkazuji panu Jakubu kožešníku v ~aletn~ ~.l:~i~
říteli a kmotru mému milému, XX ~op míš;, .Itel~ o I~~
Pd"
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I Vl t' který v male sve t mcce s
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Zy~mun.d K;)zel dvou ofIuov vinice, jenž .love Sekerovská
Pt,OI s upuJe (jCdn.oho dfIu, kterajž má nápadem po nebožI COVI
Kozl 01'1' a d'I uIIél10 e1'1
b'
t" VáclavovI
'I'
I u pO Severínovi
la II svyc 1) Jemu Václavovi Nosoví.
I
mund6 1. 1548, 8,lis~opadu, Rl/kop, Č, 100.1: 209, ZikKoz~1 z Po~rštaJIla seznal sc, ze jest dlužen 80 k
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i "d
10 JSUCl po pohla;ku uClllila, což potom také
, pIe" \P~nem ,l?l'lmasem toho casu panem purgkmistr
ze coz, Clll~, z pnnucení manžela svého činí, oznámila a h~::d
~~ida..vs: ca'u t,ak,ovéI~lU trhu proti vuoli její dob'rovolně
ne~ mu proJítI". pred právem se ohlásila a 'emu na
od~?l podle s~ole,~n~I,1O vzdání, kteréž mezi seb~u smllíYaml
. " svadebnímI
II . uCIOIII 1 nastoupila , neb
o n H anusx InanžeI
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'
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~ ~ padcsáte kop míšenskich na knihy české nové" u;~,
10Z statku sobě odkázaného vydal táhna se '''t z trž kšaft a podle toho zádaje na n;ístě té osad)~nzaOl1l na
trcnf.
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o dpor vstupovati měli a kd.b
tO'
o
a
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u ou, prose pntoll1 za

, I N~to od Zygmunda Kozla mluveno, kdež jmenuje
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'
tému III'k
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'
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'
) ze y dálI
,
v
pl a, , ze ten Haft k svému stvlZení nepl'išel
a mezI prátely o tiz statek stala se jest smlouva a Z _
mu~d Freysk~~h o tOJl) věda nic jest neříkal praví' se ~g
rovlllen
nebytl ' n e b am' pora
"d nev vysvědccn ' není vád'm
b
~ y k'štomu ,nucen nebyl, aby on jměl takovich ~a~es;~:
°dPI~nél enskych dávati, porouceje se s tím k uvážení sprave IV mu.
Tu pan purgmistr a páni slyšíce žalobu od
v, kšafl Severyna Kozla 110d pece
,. t'I Je
'I
'
' v por,
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naměsli,

on měl jest sobě ten trh do svaté Trojice již minulé na
místě a konci postaviti a registry páně purgkmistrovi mi ,
jakž za poi'ádek práva jest, pojistiti a vejhost z Slaného
sobě zjednati, i nevykonal sobě toho a vejhostu v času
dotčeném nezjednal, tak ze tiz trh a námluva ničímz se
mezi nimi nestvrdila, a tak z pHčiny té on jeho užíti nemuze, Nad to že taková svědomí proti manželce jeho postačiti nemohou, neb ac jest ona v tom místě, kdd jest
v moci muže S\'ého byla, k tomu trln, povolila, ale potom
tu, kdd náleZí jako pl'ed právem k tomu se jest ohlásila
a na odpor nastoupila, že on Ii "nuš proti smlúvám svadebním, kteréž mezi sebou mají, z mrtvého k zivému
obddení nemohl jest bez dobrovolného jejího před právem přiznání toho domu prodávati, jakž pak na to i rozsudkové ph stolici této mnozí jsou, r. kterichz dali Cfsti
jeden mezi Jindl'ichem Nekol-ným z Hrobčice a Apolonou
z ] enštejna a druhi mezi Annou Podkol'ovou a Zygmundem
Vaníčkovic, porllčivše mluviti po přectcní, ze téz se jest
to pl'ihodilo, ze nebožtík JindHch vytrziv dUOlU od Vácslava Zimy z Novosedl toho trhu jest pro Apolonu, mallzelku jeho, ze ona tomu odpor ucinila jakoZto spolecllice,
uzíti nemohl. Zygmund pal< Vaníčkovic maj e spoleení zápis s Podkovovou, ze jest bez vuole její statek jim společně náležitý odprodal, lllusil zase do společnosti jej
položiti. A však aby se holá slova a bez pruovodu nemluvila, dali čísti svědomí mluvíce potom, ze z týchz svědku
to se nachází, ze k vykonání trhu toho p"dle námluvy
nephšlo, neb on Jindhch když s ním Hanušem MandW'em
ku panu purgkmistru o poznamenání trhu toho chodil, tu
jest mu oznár:neno bylo, ze to v registra páně purgkmistrova poznamenání v)ti ncmltže, leč on se z Slaného
vyhostí. A tu hned jest bylo do jistého easu, kdyby sobě
tcn vejhost zjednal, jemu oznámeno, čehož jest on až posavad, A by tehdáž hned I' tom se ohlásil a slyšeti dal,
že statku ~vého v Slaném za kus chleba dávati nechce a
o bezděční duom nestojí. A poněvadž pak sobě toho do
jistého easu podle vejminek nevykonal a zápisem nestvrdil,
vejhostu nezjednal, a manželka jeho Hanuše pl'ed právem
se v tom ohlásila, ze tomu trhu místa dáti pro ublížení
své spravedlivosti nemiHe, oni prosí, ze jim dalšího zaneprázdnění ciněno nebude,
Zase od Jindřicha z Slaného proti tomu mluveno,
Mnoho se od strany tuto mluví a nic se neukazuje, ale
on jesti to dostateeně prokázal, že ona paní A1Zběta phtom trhu byla, k němu pol'olení dala, litkup pila, ježto
kdyby její v tom dokonalá vuole nebyla, nikoliť by toho
neučinila, než hned tehdaž byla by toho zbránila a o té
spravedlivosti nějakou zmínku učinila, než nechala toho
tak, z čehož se rozume ti muže, že což nyničko před sebe
béře, že toho z zádné jiné příciny než z návodu muže
svého neeiní, poně,:udz jc-t prvc, jakz nkázáno jest, k tomu
SVOll vuoli dala, Ze pak jest sobě vejhostu do určitého
času nezjednal, to mu na škodu biti nemllze, neb jest on
tu tehdáz hned se v tom ohradil, ze k tomu času s tím
na hotově býti moci nebude, Svědomí pak ta od nich
ukázaná, že by se v tOIl! slyšeti dal, nebude-Ii moci jemu
ten trh z dobré vuole jíti, že jeho užíti ncžádá, k tomu
to praví, aby to měl mluviti, v tom se nepamatuje, A by
pak mluvil, to mluvení jemu ke škodě není, neb jeden
muže nětco mluviti a jiné na svém srdci míti. Ale kdy z
ku právu přijde, tu náleZí, což pravého jest, mItlviti. Z strany
pak stavení, kteréž činil v tom domě a o kterémž se
mluví, že by pro ně také on Jindřich trhu toho užíti neměl
on proti tomu 'to praví, že ta příčina k zrušení trhu pořádného jemu postačiti nemuze a protož by měl co více
mluviti a zbytečními l'ečmi právo zaneprazdňovati na tom
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není, neZ poroučí se s svým pruovodem k spravedlivéullI
uválení.
Naposledy od Hanuše Mandlíl'e a manželky jeho promluveno: Vždy strana na tom se zastavuje, jako by paní
AlZběta dobrovolně k tomu trhu po,'olila, jcZto ji" nejednou jcst odpověd slyšel, že z phnucení to ucinila jakoZto vězeň muze svého, A pro tož více o tom mluviti
nechce, BcZ kdež se mluví proti jich svědomí, ze jest
mohl co chtěl mluviti a jiné na mysli míti, i ac jest kazdého dobrého člověka povaha všudy na každém místě coz
náleZ! mllll'iti, a nejinae mysliti a jinač mluviti, ona praví
k tomu, l,e to jeho Jindřicha promluvení jí k lepšímu jest
a sem se k jejímu odporu lépe trefuje, neb ona jsucí od
svého muže pt-inuccua musela to mluviti, což on chtěl a
ne což na mysli měla, A kdež nálcžclo jako před právem,
hned se k tomu pHznala, že což ucini1a, z Illušení ucinila
a nu odpor se postavila a sVllj límysl oznámila a té jest
naděje, poněvadž jinim toho pHno bivalo, že ona téz
toho uzije. A poněvadž pak toho on ]indl'ich sobě do
svaté Trojice, jakZ mu oznámeno bylo na konci a místě,
k cemuz sc jest sám pl'iznal, že jest to lak nepostavil a
az posavad vejhostu nezjednal a k tomu že bezděk toho
trhu uzívati neZádá, před panem prokuratorem a jinými
se pl'iLnal; a ona A1Zbětha zápis podle smluv svadebních
na témž domu má, té jest do pana purgmistra pánuov
nepochybné naděje, že phtom zuostavena bude, A s tím
se strany připouští k spravedlivému práva uvázenÍ.
Tu pan purgkmistr a páni slyšíce žalobu a odpor i
jich pl'elícení, v svědomí od stran ukázané i y nálezy, na
něž se strana táhla, nahlédše a toho všeho, což mluveno
a ukazováno, pilně a bedlivě pováživšc takto o tom nalézají a sl'im ortelem mezi stranami vypovídají: Ackoli to
se jest našlo, ze Jindřich kramář z Slaného vytrživ sobě
duom prllchodili za jistou summu od Hanuše Mandlíře,
takovi trh s ním u pana purgkmistra společně jsou oznámili, ale toho trhu registry páně purgkmistrovými, aby
poznamenán byl se nedozádali, než do pondě1ího po svaté
Trojici létha tohoto minulého padesátého sobě jsou odlozili, s tím od 1'I'Iandlířc Hanuše doložením, jestliže by své
věci tiž Jindřich do času jmenovaného nevykonal, ze by
jemu on Hanuš déle y tom trhu státi povinen nebude,
Pl'itom jest témuž Jindl'ichovi od panu a pUl'gkmistra na
místě jiných pánuv radních oznámeno, aby v tom času
ulozeném on ]indhch sobě vejhost a zachování své z Slaného zjednaje, právo městské při stolici jeho milosti královské zpuosobil, čehož jest tiž Jindhch sobě až posavad
na místě a konci nepostavil. Nad to y tom se jest, jakz
svědomím od Hanuše Mandlíl'e to ukázáno, slyšeti dal,
že neplljde-li jemu ten trh po dobré vuoli, že jebo bezděčně užíti ndádá. I z těch přícin on Hanuš Mand1íl' jemu
Jindřichovi z Slaného tím trhem povinen ncní. ActUlll in
consilio f. 3. post Conductum Pnschae Magistro civiulll
domino Joanne J eniczek, Anno salutis nostrae 1551.
65, )552, 4, dubna, Rl/kop, Č, 2129 f. 288', V té
při mezi Simonem Jakubovim z Litomyšle, Dorotou, scstrou jeho, na místě někdy Pavla, bratra jich zamordovaného odtudž z Litomyšle, a Annou, manželkou téhož
Pavla, jakožto puovody z jedné a Zikmundem Kozlem
~ Pokštejna obeslaným z strany druhé, tu kdež doteení
Simon, Dorota, sestra jeho, a Anna vinili jeho Zikmunda
z toho, že Pavla, bratra jich, hanebně a nešlechetně jest
v domě Jakuba svíčníka zamordoval - . Proti tomu od
Zikmunda jest mluveno, odpírá tomu, aby jaki mord hanebni nad někdy Pavlem z Litomyšle provésti měl - ,
k tomu Jakub svíčník to vysvědčuje, ze kdy z hráli, Pavel
j emu ve hře peníze bral a kuchařka tolikéž toho doličuj e,
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že sváda stala se jest mezi nimi o peníze II že Pavel
jemu Kozlovi peníze bral- a tak, poněvadž se jest mezi
našeho přísežného v řeč českú přelozen byl, drží ft zavírá
slovo od slova takto:
nimi to za jistými a hodnými příčinami zběhlo ft 6n nebožtík za příčinou svády a že jemu Zikmundovi peníze
Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice amen. Já Florian
bral, jest zamordován, takový mord nikoli podle práva
Abel malíl: na ten cas bytem u Ondřeje Flanderky v Stahanebným a nešlechetným jmenov'ln býti nemůže. _ Tu
rém lvIěstě Pražském známo ciním všem vnobec touto
pan purgmistr a páni - vypovídají: Pončl'adž to _ domou poslední vuoli, kdež jest mne Pán Buoh všemohúcí
statečně jest prokázáno, ze on Zikmund _ jeho nebož- těžkou nemocí navštiviti rácil, tak že na každý den i hotíka Pavla dobyv braně své přes ruku ranil a hned potom
dinu kdyby mne k své svaté milosti povolati rácil Oče
touž braní přes stuol, za kterýmž spolu seděli, jeho pokávám. Pro tož s dobrim m)~m rozmyslcm a rozumu zdrabodl, kterýžto Pavel tn po té ráně bodené té chvíle jest
vého užívaje o statecku mém, kteréhož mi pán Buoh
skonal a U1nl'el, a aby to on Zikmund za jakou _ slušz svýho svatýho pozehnání uděliti rácil, kšafl a poslední
nou pl'íčinou. - učiniti musel, ,toho jest nicímž neodvedl,
vuoli činím takovtíto. Pl:cdkem odkazuji a dávám po smrti
i z těch přícin dává se jim Simonovi atd. proti němu
mé všecko, cozkoli mám buď mnoho neb málo na stř(
Zikmundovi v tom za právo, takže on Zikmund tím morbrném nádobí i se všemi svrchky a nábytky Sibyle Abelin
dem - jim jest povinovat. Act. die s. Ambrosii.
z Rejna KOlfna, vlastní sestře mé, Však z toho ona Sibyla
Barbol'e, kuchařče mé, na hotových penězích patnácte to66. 1553, 7, listopadu. Rl/kop. č. 101 t: 41. Jan
mand1íř s AlZbětou m. svou přiznali se, že jSlí dluzni laruóv a cínového nádobí, cožkoli ho v kuchyni jest,
Ondřejovi Flanderkovi 500 k. gr. Č. a zapisují na domu pravou polovici kromě toho, což v světnici jest, k tomn
také spodní pel:inu a dvě prostěradla vydati povinna budc.
svém řečeném pruochoditý na rynku. Act. {er. III. post
Leonardum.
A to sem jí k jejím loiním šatuóm šenkoval, neb své
luože u mne má. rtem též Sibylle, sestře mé, díl můj dě
67. 1554,29, bl:ezna, Rl/kop, Č, 2117 r: 306. Ondřej
dicný a všecko, což by mně po rodičích mých náleželo
Flanderka a Katel:ina koupili duom průchoditý na rynku
a na můj díl přijíti mělo, dávám a odevzdávám. A žádám
sám o sobě od Hanuše mandlíl'e a Alžběty manželky jeho
vzáctné poctivosti pana purgmislra a rady, že jí Sibylle
za 800 k. gr. Č. - Act. fer, V. post Conductum pasche.
takového odcvzdání jistotu pod pečetí svou pro lepš( toho
68, ] 559.
RI/ko}. č, 919 f 197. Anna .'enkýřka
duověrnost ku pánuóm a radě města Kolína vydati ráčf.
z pruochoditého domu, dcera Barbory obeslavši ku právu
Na .stříbrném nádobí jest toto: dva veliký pozlacený
Annu, manželku Jana Vopálky a dceru Lidmily Boháčkové,
koflíky, jeden do druhého Vcházející, jedna flaška stl'íbrná
vinila jej z toho, že jest ji Annu šenk)~l:ku nenálditě na
s stl-íbrnim l'etízkem, jeden tuzen stl'fbrných l7.ie, pět
poctivosti ona Anna Bohácková dotej kala a haněla mluvíc
zlatých, dva B turkusy, dva s rubíny a jeden
přikrej vrch, že se tebou povětří kazí sprstýnků
tato slova ji: kryzoldcm, jeden sekret, jeden s tl:mi kroužkami prsten
- zádá za opatl:ení. Anna Vopálková byla odSouzena.
a tři malý zlatý prstýnky, jeden kus zlatého retězu 1'0
69. 1562, 9, cervna. Rl/llOp, é. 991 {9. Vedle
dvadcfti cláncích, váží dvadcíti korun, ten jsem zastavil
toho kdež jsou Vondl:ej Flanderka a Mikulá(Černohorsk)~
Jiříkovi Melantrychovi ve dvadcíti tolai-fch, kteriž ona
ku prál'u připral'ili Beneše tesal:e a obvinili ho z toho,
bude moci vyplatiti. Item šest lothuóv zlámaného stl'íbra,
že v bílou sobotu ty dny kající pod řádem a právem
malé pozlacené hodinky s budičem. Item dvanácte lothnóv
nenáležitě s pomocníky svými před domy štoky pychem atlasu, přitom žádám vzáctné pocti rosti pana purgkmistra
sekal, j dto mnozí jini před domy svými štoky mají, avšak
a rady slavného města Starého Pražského, že této mé požádnému tomu sc škoda nesbla, nežli jim. Proti tomu od
slední vuoli místo dáti a nad ní milostil'ou ruku držeti
Beneše jcst mluveno, kdd na něho žalují, ~ tomu odráčí. Avšak pozuostavuji sobě mocI jestli by mne Pán
pírá a pravi, že toho dOkud živi neukáží, aby on sám jeBuoh všemohúcí k zdravf pl:edešlému navrátiti rácil, abych
diná osoba to mohl uciniti a takový štoky zsekati, ježto
mohl tento kšafl můj zrušiti a jiný podle libosti své uči
kdyby je měli dáti zsekati, museli by od každého drvoniti. Pakli bych jiného neučinil, lehdy tento celou moc
štěpuom po X gr. alb. dáti, Ale tomu neodporuje, když míti má. Stalo se pl:i přítomnosti Mathouše Ornysc
úvozni kusové byli, že do ních sekal a je z vohně vy taz Lindtperkn ll1alil'e a Zachariáše Landtmana, Oblí měšťa
hoyal - . Tu páni - vyp0l'Ídají: Poněvadž _ Flanderka
nuóv pJ'íscznich, v Starém Městě Pražském v pondělí před
svatlí
Zofii létha 1565.
a Cernohorský to jsou pokázali, že on Beneš s pomocníky svými štoky jich zsekal, z té pl'íčiny _ tou žalobou
71. 1568, 5. dubna. Rltkop. č. 991.f. 480. Jakož
jest jim povinovat - . Acl fer. II. postridie Medardi.
jest Vondl'ej Flanderka obeslal pl:cd právo Israhele Žida
70. 1565, 14, května. Rukop. č. 2120 f 15. (Kšaft
a jeho ·obvinil, že léta - 67. on lsrahel prišed Ir domu
Floriana Abele malfře.) My purgmistr a rada Starého
jeho Ondřeje karJmli aksamítovou na hlavu ŽOfije, manMěsta Pražského známo činíme tímto naším listem obecně želky jeh'l,\ jest vstavil a jí za půl tl:etí kopy m, prodal.
pl'ede všemi, kdež čten nebo cttící slyšán bude, ktcrak
Ona pak Zofije nemajíci peněz aby tu karkuli zaplatila,
Florian Abcl, malíř z Rejna, Kolína učinil kšaft a své povzala jest pás stříbrný, kterýž za čtyl:idcct hop stojí a
slední vuole poručenství v pondělí pl:cd svatlí Žofii létha
toho pasu u něho Israhele v základu jest nechala bez
Páně 1565 u pl'ítomnosti slovutných Mathouše Ornyse vědomí a dovolení jeho Vondřeje, prose aby takový pás
z Lindtperkn malfřc a Zachariáše Landtmana, měšťanuóv
na manzelce vymluvcný zase navrátil, zvláště že ta Karkule
našich pl-fscžných, jenž k zádosti jcho z našeho povolení
jest ukradena manželce pana Kašpara z Granova sekretáře,
a rozkázání s písal'em naším k němu byli jsú vysláni a
z kteréžto příčiny na právě jest složena. A ví sc o tom,
takOvého jeho porucenství pl'ed námi ucinili oznámení.
že tento žid mnohým manželkám to činívá a na nich rozTak že on jsa paměti dobré a rozumu zdravého užívaje
ličné šaty bez vědomí manželův jich VYll1ltívá. Proti tomu
kšaft a l'uoIi svou poslednf jazykem německ)~m u přítom
od Israhele za odpověd dáno, že by on žádné Karkule
nosti jich sepsati dal a pl,itom oznámil, ze jcst ta koŽofiji - neprodal a ona také pásu v základu u
nenečná vuole o statku jeho, kterýž když po smrti jeho nechala. - Flanderka promluvil, že - Israhel _ po
podle práva města tohoto před námi čten a od písaře
žalobě, srozuměl' tomu, že se to naJl ukáže, že by karkuli nesvobodnou prodal, šel mezi proddvačlljJ dhvě.
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na druhého, totiž Janu Příhodu, ujce mého, týmž 'puosoKašparovi Kořenskýmu odkazuji, však toliko do života aby
bem, jakž při Kašparovi Kořenském byla, aby pmla; a
jeho požíval, potom po smrti jeho Janovi ~říhodovi, též
tak dále po smrti téhož Jana Příhody na tl'etího jméne}n
dědicuom jeho, již dědicně aby pl-išel. Simonovi pak
Augustina Větrovského a po nčm tolikéž na ctvrtého SiVorlovi a Augustinovi Větrovskénlll bratl'ím jiné všecky
mona Vorla, bratra jeho, vše nadepsaným spuosobcm a
šaty mé chodící po mé smrli spoleeně odkazuji. Item
vyměřením pl'ijíti má. Však uml'el-li by který z tejchž čtyř
často dotčeným čtyřem vladařuom a hospodál'uom domu
vladařuov a hospodářllOY domu tornu nařízeu);ch prve,
mého, Kašparovi Kořepskému, Janovi PI'íhodovi, Auguslinežli by taková správa domu toho na něho po pol'ádku,
nOvi Větrovskému a Simonovi Vorlovi, strejci a ujcuom
jakž nahol'e vyměřeno přišla, tehdy druhému po· něm žimejm, spoleeně a na rovný mezi ně podíl odkazuji čtyl'i
vému táž správa náležeti bude a to tak až do čtvrtého
koflíky stl'íbrný největší a k tomu pás velk;f stl'íbrný, tak
posledního nebo do smrti těch všech čtyř trvati má. Dále
komu losem větší a lepší z toho díl přijd~, aby jiným,
kdyby tak již všickni ctyři z světa sešli a dědicové pojimž se menší dostane, na penězích hotových podle šahlaví mužského po nich čtyřech zuostali, tehdy častopsaná
cunku vydal, tudy aby žádných haclrunkuo\. o to mezi
správa a opatrování téhol domu vždycky na nejstaršího
nimi nebylo. Item pMý koflík též stl'íbrny na kraji pozlasyna od kteréhožkoli z dotčených předjmenovaných čtyř
cený Jakubovi a Anně, synu a dceři Jana Pl'íhody, s návladahlOv a hospodářuo\' nařízených pošlého a zrozeného
padem z umrlého na živého odkazuji, aby mnou také pabez proměny II všelijakého přetržení připadnouti má, tak
mátku měli. Ostatní dva koflícky samému Ka~parovi
že každého času syn nejstarší kteréhokoli od nich čtyř
dávám. Však tomu chci, poněvadž sem prve na to pozapošlý vladařství takové držeti bude. A pakli by se trefilo,
pomenul, ahy jeden, kterýž jeat, jako by kalíšek byl a
že by který ten syn, ačlwli starší mezi jinými, však leth
na kraji pozlacen;f, panu Matoušovi Carchesiusovi, písaři
svýeh přirozených a dospělých nemčl, v té pl'íčině matka
v dolejší kancelláři, pro mou památku dal. Z strany pak
spolu s l'oručníky jeho budto od olce nebo vrchnosti
šatuov ložních, nádobí cínového, stoluov, stolic a jiného
jemu nal'ízených na místě jeho a k ruce jemu to tolikéž
hospodál'ství mimo napl'ed jmenované a odkázané tomu
nahoře psaným spuosobem tak a nejinak l'íditi a sprm'ochci, aby to všecko souc prve ode všech ctyl' ho}podávati budou. A pakli by také i k tomu z pl'cpuštění Bořuov domu mého Kašpara, Jana, Augustina a Simona
žího p!-išlo, že by žádného pohlaví mužského z casto psav jistý inventář uvedeno, pH domu a každým hospodál-i
ných čtyř pl'edních vladařuov a hospodářuov domu toho
tom domu mého v pořádku, jakž nahoře položeno, zuostalo,
nezustávalo a nezůstalo, tehdy ta správa domu nyní jmetak pokudž by kdy toho potl'eba byla, aby se toho užínovaným spůsobem a l'fzením na pohlaví ženské, totiž
vati mohlo; a nic méně po smrti jednoho každého (hospodcery z nadepsaných čtyř Pl'edních vladařuov aby pl'išla,
dáře) domu mého (jakž by kdy po pořádku na kterého pl'išlo),
nad to vejše vším týmž zpuosobem o vnucích a vnučkách
tehdy to všecko bez umenšení na toho, po němž správa domu
jich čtyř hospodál'uov jako i o synech II dccrách jejich
náležeti bude, přijíti má; a čehož by se pl'i vkročení
rozumíno býti má. Naposledy kdyby již žádných dědicuov
v duom jiného hospodáře nedostávalo, to od dědicuv nebo
dolů stupujících jak mužského tak ani zenského pohla\'í
držiteluov statku předešlého hospodál'e domu, za jehožto
od často psaných čtyř pl'edních správcuov pošlých nebylo,
spravování by co toho k zmrhání pl'išlo, zase vynahraženo
tu tepn'a pl'cdepsaná správa domu na jiné pl'átely mé
býti má, tak aby to všecko vždycky a jednostejně, pokrevní a phbuzné mimo prvnější připadnouti má, však
něvadž o málo ciniti jest, pH témž domě nalezeno býti
lak, že z těch nejbližší a nejstarší ttU správu též posloupně
mohlo a se nacházelo. Co se pak peněz hotových a dluhl"tv,
jedni za druhými držeti bude, tak aby mnoho l'ečený
jak by se při tom zachovati mělo, dotýče, o tom takto
duom nikdy nedbanli\'ostí kterého hospodáře k nějakému
nařizuji a vyměřuji: Poněvadž sem předně duom svuoj
spuštění nepl'išel. Pana purgkmistra pánuov svých jakozto
jakožto přední klínot v statku svém nemovitém jistým
ochrancuov obecního dobrého (poněvadž týz duom předně
osobám k spravování - porllcil, protož tolikéž za dobré
k vokrase rynku i potom lidem domácím i přespolním
uznávám, aby též osoby také spravování peněz a dluhuov,
pro mnohé pheiny pohodlný jest) se vší snažností prosím,
ač těch dosti v skrovnosti jest, v své moci mčli a jich
ze skrze pány ouředníky tíl'adu šestipallského každého
se sami toliko bez pl'ekázky práva i každého človčka cločasu nad ním stráž svou milostivou míti rácili, tak aby
tejkali. Podle toho tomu chci, aby hned po stvrzení tonejméně v roce jednou dotčení páni oul'edníci, zvláště
hoto mého kšaftu od tejchž vctyl' sPlávcuov statku mého,
kdyby od jiných pl'átel něco loho na ně vzncšeno bylo,
Kašpara, Jana, Augustina a Simona osobám níže pOZllacož také uciniti moci budou, viděli-li by, an by se duom
mcnanim z peněz takových, ješto se budto na holové
ten nedobře opatroval, dohlídali a našli· li by jaký ne
summě nebo na dluzích nacházejí a najdou, také na hospuosob a nedostatek, to při každim tom hospodál-i k nátových penězích nebo nedostaloli by se hotových, na dlupravě přivazovali, v čenlž se Jich lni10stenl duověřuji, že
zích jistých, pokudž by oni čtyři jich sami tak brzo vyto proti Jich milostem nebude, poněvadž sem také k obci
upomínati nemohli, vydáno a odvedcno nebo vykázáno
této, pokudž mi možné bylo, rád sloužil. Potud o l'ízení
bylo: a pl'edně z hotových peněz aby sobě častojmeno
domu mého.
\:aní tři správcové tito, Jan PNhoda, Augustin Větrovský a
Dále co se svrškuov, nábytkuo\., šatuov ložních a
Simon Vorel, ujcové moji, v pl'ítomnosti ctvrtého, Kašpara
chodících, též klínotku\' a nádobí cínového v témž domě
Kořenského, strejce mého, po tl'ech stech kopách míšo
po smrti mé nalezených tkne, ac těch v skrovnosti jest,
vzali a pokojně mezi sebou se podělili, tak aby se z těch
však aby o ně mezi přátely mejmi, jimž samim toliko
tří každému tH sta kop sníš. dostalo. Dále všickni čtyři
statček muoj odkazuji, též žádných rozdíluov nebylo tak
Kašpar, Jan, Augustin a Simon pi'ipojujíce ten dluh, kterýž
o tom nal'izuji: Truhlu jednu \'ellní, v níž nádobí cinové
za panem purgkmistrem a pány tohoto Starého M. P.
na ten čas jest, Janovi PNhodo\.i a druhou truhlu též velklí
podle jistoty od nich na tlíž summu mně dané a jim čty
Augustinovi Větrovskému, ujcuom svým, dál'ám. Item témuž
hm správcUOIll ode mne s dobrou vuolí odevzdané, též
~ugustinovi hlOžko nízký a druh;f prosté pro čeled, též
jiné dluhy, ježto by se po mé smrti našly, k penězuom
Simonovi Vorlovi jedno luožko nízký. Item kožich svuoj
hotovým, aby společně těmto pl'áteluom mejm a svým
kuní mochejrem hedvábným černým pošitý, ten pl'edně
vydali nebo na dluzích, pokudž by se hotových peněz
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nedostávalo, vykázali a odvozovali, j1llel~~vitě ~ ~pollo~ě,
staré tetě mé ktcl'áž od dávních leth pn mne Jest a ZIVnosti vésli i' opatrovati pomáhala šedesáte ko~ míšo a
k tomu všecko nádobí dřevěné, kterévž s~ kolt P.o mé
smrti v tčch dvou krámích a ve sklepe najde, a Zlvno~~
tu beze všelijaké jich čtyi' správcuov nebo toh?, kt~ryz
by správu domu mého, jakž napřed o tom polozeno J,es:,
na sobě měl, překážky až do smrti s\·é [aby] v tom mylste,
kde já vedla a z těch krámuov i z toho sklepu téz do
smrti ~vé žádné činže dávati povinna ncbude. Item ,Havlovi Erocházkovi, tovaryši i'emesla krajcovského, dotcené
Apollony synu, uj.ci. mému, pvu~l ~ruhého s~a k~p. ~l~Š~ a
též druhému synu Jejímu OndrejOVI KroupOVI, tOl a~) Šl I emesla ševcovského také puol druhého sta kop nllš. Item
Dorotě Mikuláše' sítkáře manželce a též jmenov~né
Apollol~y dceH, tetě mé, sto kop míšo a Anně, Martma
Slavíka tkadlce manželce a druhé dceři častopsané Apollony,
tetě mé, padesáte kop míš., však tehc:áž ~oli,k.0 a?y jí
deset kop miš. vydáno bylo a ostat111ch ctY:ldceh kop
miš. za ní Apollonou, malkou její, a po sm~h Apollony
nebo za Kašparem Kořenskim, strejcem m~Jm,o ne~o za
Janem Příhodou, ujcem mejm, zanec;,ál~~ býti a zl!~~atl má,
tak kdyžby jaká potřeba kd~ ~a lU pnšla, a!)y Jl matka
nebo kterýby ostatní summu Její za sebou mel, po m.~lu
vydával nebo dal1i by též Anně pán Buoh dítky, aby JIm
to dochováno b)·lo a tak manžel její aby jí I' to nesahal,
,
,. b d
aniž matka nebo ten, kdo to za sebou mll! u .e! ma~zelu jejímu, byť na to nastupov~l ne?o nastou~)ltl chte~,
nic vydávati j.lovinni nebudou, lec b~ ZIVO~.8V,UOJ vopravll
a živnosti své pilnější hyl a to . od prá~el Jmy~.h za slušné
uznáno bylo tu aby se teprva Jemu netco k zlvnostl pro·
pujčiti mohl~. ~tem An~~, ~est.ře též Apollony, tetě mé,
kteráž na ten cas na 1abore jest, padesáte kop mK a
pakli by prve neZli by takový odkaz na ni přišel a ona
ty peníze vzal~ skrze smrt z světa sešla, tehdy těch L kop
míšo jí odkázm;ých ať dotčené Apolloně, sestře její, ~ebo
dětem jí Apollony, pokudž by sama tak~ byla umrela,
dáno jest. Item Valentovi pl'íjmím VáclaVOVI, bratru mému
vlastnímu sto kop míšo Item Dorotě Kroupové, tetě mé,
padesáte 'tcop míšo Item Katel'ivně )e.~novoké, ~éŽ. tetě m~~
tl'idceti kop míšo It. Ambrozo~; pnak Broz~v! kováll
v městečku Veselí spolu s bratnnll a sestrami jeho, c"o
by jich koliI' zivých bylo, ujci mému, padesáte ~op mís~
ll. Katel'ině jinak Káči, od bratra mého ~et~a. d.~eř!, kt~ráz
na ten čas v Lišově jest spolu s bratn~lUy Jej},nll ~věma
nebo kolik jich koli zivých jest, spolecne tr~dceb ko~
míšo H. Anně děvčeti, nadepsané Apollony vnucce, ~cteráz
na ten čas u Jana Příhody v službě jest, dvadce~\ kop
míšo lt. chudým do špitála záduší sv. Pavla za Porícs~ou
branou padesáte kop míš: ll. k záduší kostela s~. MJl~~:
láše v St. l\'I. P. deset kop míšo Naposledy, coz by jlZ
koli bud málo nebo mnoho po vyplnění a odvedení na·
hol'e položených odkazuov budto na penězích hot~vých
nebo na dluzích ještě pozuostávalo a zuostalo, ty vsccky
bez vyčítání jinim tl'em svým spolcčníkuom z st~'~ny spra·
vování domu mého Kašparovi Kořenskému, strejCi, mému,
jemu samému zustati mají, v nichž jemu žádný pl'ekázky
žádné činiti nebude a nemá, avšak poněvadž ,sem j:110
náležitě jakozto strejce svého nejstaršího z statecku ,,,:eho
opatl'il a, on zádných živých dčdicu?v nem.á, pro~?~ JC~lO
k tomu napomínajíc lomu také ChCi, aby Jak za Zll ob) t~
svého na pi'átely své a mé, P?třeb.né, kteHž . b!, se rádi
v
živili, pamatOl'al, jim dle nalezltostl pomoc uCI?Il, tak, potom na smrtedlné posleli bud skrze kšaft neb JlDak dlle~n
nějak);m z léhož stalecku sobě ode mne odkázaného je
opatřil a zvláště těm nětco \lcinil, na kteréž by byl ne-
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pamětí zapomněl,

tolikéž na spisatele nebo písaře t~hoto
mého kšaftu po mé smrti aby pamatoval. A l?oněvadzyak
již zpuosobem nahoře psanÝ,m vše?ken sta~~~k ~lUOj ?d
pána Boha všem"houcího pozehnany a propujceny samym
toliko pl'áteluom mejm krevním a pl'fbuzným (u sebe to
soudíc že mi týž ótatček pán Buoh všemohoucí milosrd.ný,
poněv~dž mi žádných dčdicuov živých, jJ"zuost~viti .!cst
neráčil, pro ně pi,átely mé chudé a potrcJ;né, z ceho Jlst~
jeho milosti srdnatě děkuji, dáti - , při něm do smrll
zanechati račil), odkazuji a dávám, prolož také všechn~?h
jmenovaných přátel mejch napomínám, aby. toho, co Jim
tak z požehnání Božího skrze osobu ~~t~ !~ko. skrz~. ně
jakej instrument nebo šafáře mimo nadep Jejich Jest pJ'lšlo,
vděčni jsouce z toho každého času pánu Bohu svému
upl'ímným srdcem děkovali - .
Však též mé poHzení abych každého času změniti ~
jiný učiniti mohl, toho sobě v moci zanec1~ávám. - J~n~
se stalo 'v stl'edu den památky 'I'. Lukaše evangeltst)
páně 18. měsíce Octobris létha páně s osmiclesátého devátého.
75. 1592.
Pa1llětni 111lížka J. Piláta RalIOVltickéll~. V pátek pl'ed Květnou nedělí od krále ~ol
ského přijelo poselství - . Stálo to legátstd u Vacku a
V Kozlové domu. Na rynku měli jsou,kuchyni v.zdělan?~.
o
Před Flanderkou přes dvaceti dva kocích vozu JSou mel!.

76. 1595, 1. června. Ruko)'. č. 2205 l !.6~,b.
(Kšaft tvrdící prvnější hlavní i nčtco v něm proměnujlcí
Ondřeje Flanderky). Já Ondřej Flanderka, m~štěnín ~t.
M. P., vyznávám tímto listen\ vuobec - . Ja~oz s~m predešle kšafl a pol'ízení o statecku svém movitém I nemovitém - učinil a týž statek svuoj svobodný - n~ vě~šín~
díle mezi přátely své krevní a příbuzné - obrátIl, Jakz
týž hlavní kšaft mou vlastní, rukoll lodepsaný a. V st~tk.u
mém v místě jistém, dokudz se p::e? pa~a J'.UlgkllllStl~
pány do raddy nepodá - zuostávaJ1C1 obšlrneJI - v sob~
zní že tím listem též kšaftovním všecko to, co v témz
kš~ftu mém hlavním pol'ádně psáno stojí - , ve všech
jiných artykulích - tvrdím - , kromě jediného yartykule,
co se odkazu toho, kterýž se podle Kašpara KoreI\;~kého,
Jana Příhody a Augustina Větrovsl~ého také na SII~10n~
Vorla vztahuje, dotejče, kterýžt~ Simon V?r~l, poněvadz
pod týmž mejm prvnějším hlavl11m kšaftovamm v své celosti zuostávajícím, ted nedávno pominulých dnuoy skrze
smrt z tohoto světa jest pojat a tak týž odkaz na osobu
jeho Šimona se vztahující smrtí jeho jest minul a zase na
mne přišel. I nemohu já pro nenadálou, na n~ne v ry~h.
losti přišlou nemoc kšaftu tohoto hlavmho pOjednou plO:
měniti a z nova přepsati dáti a tak aby skrze lo po ~l~
smrti - nějakého nedorozumění - mezi p~~telx mejm~
nepovstalo - , protoz o tom takto naJ'lzujl a míti
chci :
PI'edně dotčený odkaz v témž kš aftu mém hlavním
na samou osobu Simona Vorla svědčící. zcela z~~plna
z téhož kšaftu mého vynímám, - a V IlIC obracuJI tak
žc žádné moci dále míti nemá, - tudy toho všeho o.~kazu
na něho Šimona Vorla svědčícího pl'i pl'edeps.an)~~h jlDý.ch
lřech osobách Kašparovi Kořenskému, JanovI Pnhodol'l a
Augustinovi Větrovským za dědice v toémž ::šaftu mél~:
hlavním vystavených zanechávám a pozu~tal'ujl, však. p~
tom vuole má celá, dokonalá, poslední jest, ahy 0111 ,trí
ncbo budoucí jejich z statku mého jim odkázanél:o dotc~.
ného Šimona Vorla nebožtíka tl'em dětem po nem p0v':ll:
stalým zejména těmto: Dorotě, Zuzanně a Anně sp?lecne
jedno st; kop mÍŠo vydali a vydati povinni ~ylt a ,to
tehdáž leprva kdyby lderá z nioh k \étUOÓl pnrozenym
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a d05pělým k vdá ní přišla s tím při tom opatřením:
jestliže by jedno nebo dvě z nich buďto bez dojiti leth nebo
majíc léta bez pořízení a dědicuov uml elo, aby to vždy
z umrlého na živé pozustalé připadlo; a pakli by všech
trý týmž zpuosobem z světa sešlo prve, neZIi by leth
svých dospělých došly, tehdy takový odkaz zase na do.
tčené tCi dědice vystavené Kašpara, Jana a Augustina při.
padnouti a také pH nich nebo dědicích jejich zustati mri.
Item aby oni tří též z statku mého P,? smrti mé vydali
Alžbětě manželce někdy dotčeného Simona Vorla, již
ovdovělé a nadepsaných dětí matce patnácte kop míšo
Item v tom též vuole má jest, aby panu Maloušovi Car.
chesiovi jinak Krauszovi z Krausznthalu písaři pl'ísežnýmu
v dollejší kancelláři St. M. P. za jeho mnohé služby mně
a mejm přáteluom činěné od dotčených dčdicuov mejch
z statku mého po smrti mé vydáno bylo deset kop míšo
Naposledy pokudž bych v dotčeném kšaftu mém
prvnějším hlavním, kterýž v své podstatě a celosti kromě
nyní vyňatého arty kule zustál'á a zuostati má, kteréhož
z přátel mejch z nevědomosti, neznaje jich ani o nich
věda, pominul, tehdy tomu chci, aby též moji dědicové
tl'i k nim dle lásky křesťanské fl příbuzné se zachovali a
jak rozuměti budou, každému nětco z statku mého udělili _.
Jenž se stalo v sobolu po památce sv. Medarda
1. dne měslce Junii lélha páně - devadesátého pátého.
K žádosti přátel a nápadníkuov statku po nebo O. Fl.
jak hlavní tak i tento nynější - bez odporu vyležalýstvrzen - v středu po sv. Trojici I. p. 97.
77. 1598.22. října. Rl/kop. č. 2205 f. 212. (Tana
Příhody z domu Flanderkovic, jinak Krenhauzu.) Ve jméno
boží amen. Já Jan Příhoda, měštěnín Star. M. PL, jsouc
mimo nadání od P. B. všemohoucího těžkou nemocí na.
vštiven - toto pol'ízení o stalečku mém Ivobodném či.
ním: Stateček muoj všelijaký, kterými mne P. B.
• svého nebeského požehnání a z štědroty své přehojné
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obdal'iti ráčil, - odkazuji a mocně po mé smrti dávám
IvIarketě, manželce mé milé, Jakubovi synu, Anně, Apo.
loně a Katel'ině, dcením a dítkám mým, mezi ně
rovným dílem. - Nad kterimižto dítkami činím mocnou
poručnici touž Marketu, manželku mou a matku jejich, a
k radě a ku pomoci jí přidávám pana ~Martina Karchesia,
jinak Krausa z Krausentalu, písal'e radního, pana Kašpara
Kořenského a pana Mikuláše Lejšnara sítkal'e, ujce a
švagry mé milé - . Stalo se ve čtvrtek po sv. Voršile.
(Srov. rukop. č. 2231 f. 441.)
78. 1603, 5. června. R1/11Dp. Č. 2179 I. f. 107.
Mandalena po někdy Augustinovi Větrovském pozůstalá
vdova, přiznala se, že jest přijala 8 k. m. někdy manželu
jejímu za lůj povinnich od Pavla Mrkvičky a 40 k. m.
od Martina Slavíka za clll'en a dříví po dotčeném Augusti.
novi pozustalé.
79. 1608.
Rl/llOp. č. 324f. 404. [Nájemníci]
v domě Chřenol'ým jinak Krenhauzu: Jakub Pl'íhoda,
Adam Peiker šteinšneider, Mikuláš Lešner sítkal', Martin
Kuchař, Václav Wolknštaner knihař. Ti mají městské
právo. - Andres )(rečík musikál:, Jan Tribupach, slonŽÍ
na boudě, Jakub Subert il1uminista, Matěj Pozaunar. Ten
má nějakého vinaře u sebe. Ti nemají městského práva.
Podruzi jsou tito: Andres Krejčí, Mandalena, dělá u lidí
na den. Káča, žebře, Anna Tiffnbachová nádenice, Matěj,
dělá u hrnCířllv, Jiřík Holej, dělá na vinici. O těch všech
oznámeno, že již několik let tam zůstávají. Steffan IlIigen,
advokát dvorský, jest již 4 léta v kvartýru.
80. 1618, 213. bl'ezna. R1/11Dp. Č. 2114 f. 238.
Z rozkázání p. purgkmistra a pánuov zveden a zmocněn
jest vedle kšaftu někdy Ondřeje Flanderky Ondl'ej
Větrovský, syn někdy Augustina Větrovsl(ýho do domu
Flanderkovského v rynku Idícího, poněvadž na něj vla.
dařství a správa téhož domu vedle výš dotčeného kšaftu

připadla

IV.
(Strana severn!.)

(U labutí, dům Kozlovský,

Wartmbergovic).
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1407, 22.1istop. Rukop. Č. 2099
21. Jacobus
Tercler et Tilmannus dc Colin - fideiussores facti sunt
pro Wilhelmo Ebner de Nuremburga et pro Cunczone
lm Hof ibidem racione bonorum per Stephanulll Stromer
relictorum, quos dicti \Vilhelmus et Cunczo perceperunt
a testamentariis olim Perloldi institoris, sic videlicet, si
infra annum et diemaliquisveniret.cuimelius ius arl
eadem bona competerct, ex tunc diclus Jacobus et Til.
mannus tenenlur testamenlarios ipsius Pertoldi et ipsius
heredes indemnes reddere et eciam omnillo liberlare. Act.
fer. III. post Elisabelh.
1412, 13. dubna. Rl/kop. č. 2099 f 62. Jaeobus
Tercler - recognovit, prout se proscripsit et obligavit
in LXX florenis ungaricalibus debiti in quadarn litlera
Henrico vVeis et Luozoni \Veis, fratribus de Francenford,
ita ipse J aoobus cOllcordatus est cum ip50 Luozone pro

*

parte sua, que ipsum concernit, vide1icet XXXV fl., sic
quod eidem Luczoni nune persolvit V fl., residuos vel'O
XXX fl. promisit persolvere in terminis infrascriptis, vi.
delicet X fl. in missa autumnali, vulgaritcr herbstmess,
proxime vcnturo, item X fl. in missa quadragesimali
deinde ct residuos X fl. in missa autumnaIi post revolu.
cionem unius anni deinde secuturo. Actull1 f. lIlI. proxima
ante Ostensionem reliquiarum.
1414, 12. července. Rukop. č. 2102 f. 41.
Hannus de Kotbus aurifabcr emit quartam dimidiam s.
gr. census erg a Jacobum Terkler ct Magdalenam pro
XXVIII super domo ad cignos. Acl. in vig. Margarethe.
"' 1414.
Rl/kop. Č. 2099 f. 296. Sentencia
lata est per dominos officiales infrascriptos cum duobus
dominis, vide1icet Sigismunclo Manc!e institriois ct \Ven.
cesia o Bradaty ad infrascripta de pleno consilio deputatis,
inter Magdalenam, re1ictamJaeobi Terlderz, ex una et Phi.
lippum sartorem parte ex a1tera in et pro cloaca, que est
inter muros testudinum dicte re1icle et in parte domus
Philippi ab antiquo sita. Qui conspioientes situacionelll
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eiusdem cum Toma carpentario et Jirone, lapicida ac mu·
ratore communitatis, mandaverunt Philippo, ut rupturam
canne, per quam fetor exiebat dicte cloace exlra t~ct.um
domus sue eandem econverso in a1tum modo pnstlllo
extruat mu;'o et obslructl1l'am foraminum dictarum teslu·
dinum in cloacis predicte relicte, gue mul'O obstruxerat,
eadem appropriat murum eiiciendo reformetgue modo
pristino, sic guod domus pret~cle relictc amoc~o deb~t
habere in dicta cloaca plenam hbertalem cum dlCto Pln·
lippo. Isto supernddito, dum et quando op~rtunu!n fuer~t
dictam eIcacam expurgare, enndem equahbus llnpens~s
prefatus Philippus CUln reIicta emundent per domum ~In.
Iippi meatum habendo -:-. (Acl. fer: lUl. post ArnbroslUm
dominiee Judica in offielO sex domlllorum.)
., 1419, 27. května. Rl/kop. č. 2102
214. Johan·
nes Heinczlini dicti Nunwiczka filius, exolvlt una~1 s. gr·
c. ~rga Johanconem Frolich et B~rnas.conen~ Frolich fra·
tres, tutores orphanorum olim NlColm Frolich, pro X s·
gr. Aet. sabbato post Ascens. d.
,,! 1427 17. prosince. Ruko}. Č. 992 f. 84. Nos m~.
gisler eiviud1 consules et scabini Maioris Cil'. Prag. um·
versis et sin~ulis vigore presencium notum facimus et tes·
lamur quod cum inler honestam Claram, relictam :Ven.
ceslai' \Vosstnik, concivis nostri, ex una et Martlllu',l1,
fratrem eiusdem vl' enceslai, parte ab alter~ :!uedan~ dls·
sensionum seu litium materie prctextu dotalicll et ah~rum
rerum eidem Clare per prefatum \Venoeslaum, manturn
SUUlll testamentaliter legatarum essent ex orte ct pullulate,
ex tuno eedeOl omnes controversie, displieen.eie et dlS·
cordie per providos \·iros Mathiam Smolarz et SI1110nem a~
albo leone, potentes testa1Uent~rios pI:efati Wenoe.slal
\Vosstnik, ad continuam impulslOncm dlCtarUll1 parclU~n
nuctoritate eeiam ipsis plenaria data et concessa - 111
yeram - concordiam sunt reclacte. Quiquidcm testamen·
tarii - pronnnceiaverllnt i,to modo: ~idelicet. <.tuod JvIar·
tinm prefatus iam dicte Clare pro elUS do.tahclO eentum
8. gr. et ad hoc omnes vestes per mantum su~m legatas daret - . Aeta sunt hec fer. lIlI. post LUCie.

f.
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1429, 21. zál'í. Rukop. č. 992 f: 100. Quem.
admodum materia litis vertebatur inter l\Iartl!lu~l1, fratr~n~
\Venceslai \Vosstnikonis, ex una et Clara:n: rehetam. dlCtl
\Venceslai, nuno vel'O conthoralem MartlUI braseatons, et
eundem I'vIartinum parte yertente ex altera pretextu qua·
rundam rerum per ipsam Claram ablatarum, q.ua~ aufere
non debuit, pro quibus idem MartimlS, frater chetl Wosst·
nikonis eandem Claram impete bat, ex lunc eedem Impe·
ticione; per arbitrariam eomp.osieionen~ ~unt eomplanate sic videlicet, quia pro ommbus predlCl1s rebus
per cam - ablatis sunt quinque s. gr. defalcale et h~c
in ilIis quillquaginta s. res.idnis, quas udhuc pro dolahclO
ipsius debuit persolvendo explere. - Act. fer. Ull. ante
Salus populi.
" 1430, 13.1ínora. Rukop. Č. 992 f. 116 .. In ?ausa,
que vertebalur inler Martinum, fratrem \Vosstmkoms., ex
una ct Niolassium pistorem, parte ex allera, o.ccasl?ue
tritici, pro quo prcfatus Martinus iam diclum NlClasSlllll1
impetebat, cx tune domini consules - n~andaverunl Mal'·
tino ne prefatum NicIassium de cetero lili petere audeut.
Act.' fer. II. ante Valentini.
1. 1438.
R1/11Dp. i'. 2099 f. 443. Martin
braseator ~a cignis et Karlharina fassi sunt, se XXX s.
nomine dotaHcii a famoso Johanne de Kopanma el do·
mina Cl ara conthorali sua, percepisse.
.
2. 1440, 27. května. Rukop. č. 992 f 202. lvIartlU~s
br&sealor a cignis dietus Wosstnik emit - 11\1I11uletum ln
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Nosl - situm inler humeleta Cunssikonis ex una ct Ge·
orgii Frankonis parte ab altera erga dominam Dorotheam
dictam Haštalská - pro XXVIII s. - Act. fcr. Vl. post
festum Corporis Chr.
3. 1443.
Rl/lIop. Č. 2099 f. 606a. Paní
Dorota někdy Prokopa Palovic, měštčnína Nov. i'vI.. Pr.,
vdova; již :Martina Voštníka manželka, s týmž jV1~rtmel~1
_ pl-ijali Slí k sobě 210 1/ 2 k. na Janka a na Vanka, SI·
rotkóv svrchupsaného Prokopa

4. 1450,14. lislopadu. R1/11Dp. Č. 2099 f.l071. Když
jest byla ruoznice mczi opatrnými Janem Trefanem a Ja·
'uem Studničkú porucníky Martinem Voštníkem dobré
paměti učiněný~i, z jedné a poctivú paní D?r?tú, vdovll
po témž J'v1artinovi zuostalú, a Jankem, synem Jejím, spolu·
poručníky jich od téh?ž Ma~tin~. ~stanol';,n~, z strany
druhé o ten kšaft, o něz stí se delih. Kte,rymzto l~.~aftem
Martin jil, psaný všechen statek svój poru~n(k.6m JIZ pra·
veným na rovný diel jest odkázal. I opah:Ol rl'Ilkul~š Hum·
polec, Váňa, Jakub Sobele a Jan" stary, rrcht.ár .nol'o:
městský, llmluvce přátelští oba?oln;, od tyehz .sl!~n ~~ pl:lU
mocí vydaní a vyvolení, takovuto umluvu meZI tymaz slia·
noma učinili sú: Najprvé aby paní Dorota ~ Jankem, ~y.
nem svým dali a vyplnili již psaným JanovI Trefanovl a
Janovi Studnickovi za jich veškeren diel XL l~op gr.y -:
Dále umluveno jest, aby J. Trefan a J. Studmcka odre~h
sč všeho práva svého, kteréž by jim kšaftem svrchups~nyn:
pi'íslušelo neb ktc~'akkoli příslušeti . b)::"mohl~ k. te;11u~
stalku po MartinovI zuostavenéml~!,. ktellzto"odlekh su se
_. Potom jest umluveno, aby JIZy psaní II cfan a S~ud.
I1Íčka prázdni byly všech dluhuov tech v kšaftu popsanyeh.
- Aet. sabbato post Briccii.
5. 1459, 29. srpna. Rukop. č. 2105 I 107. Ni~o.
laus a carponibus et Katherina emerunt domulll ad ?Ig·
nos nunccupatam, sitam in giro in tel' domos ad faCl~1ll
ex una et Benedicti sartoris parle ex altera erga DOl o·
theam relictam olim Martini \V05stnik, et J~hannem, na·
lum eius, pro centum triginta s. gr. - Act. IpSO Decolla·
cionis s. Joh. B.
Rl/hop. Č. 2003 f. G. 1.' Ni·
6. 1461.
colaus a c;gnis, od labutí, ct Kacza emerunt vineollam
penes vÍatn in Olssan pro 8 1/ 2 s. gr. circa Johannem
Pastenka - .
Rl/kop. Č. 2105 f. 268. Nicolai
7. 1468.
ad cignos.
8. 1470, 19. listop. RI/1IDp Č. 2141 J. f. 96. Ni·
colaus a cignis vitricus et Kaozka, conthora.lls sua a~
maler Rzehaczkonis infraseripti, de volunlate elUsdem nall
sui tulerunt a dominis consilii XLIII! flor. ung. per L gl·.
et IX rinen. per XL gr" qui ulrique floreni faciunt XLVI~
s. cum XL gr. Quam taliter congestam. SUl1lll1al~ fassl
sunt se teneri el debilolie obligari puens prefatl. Rze·
haczkonis prescribentes eandem super d?l110 sua. ad cIg~o:.
_ Sed quia prescripti dupliees fiOl'em clum l!l consll~o
poneballtnr LX s. sum mam continebant cum X~ gr .. l!l
causa fuit leyis falsificateque monetc dampn~sa ,hyersltas
per emulos lerre introducta usque ad. septuagl~ta n.ec non
LX gr. pro florellO crescendo unganc~h et rmensl, dum
yero pro huiusmodi eomprin;enda falsltat~ grossus l~?YU:
pragensis in MOlllibus Kuth~ls. p.er serCl1lSSIIH.um. plln~l.
pem~ Georgium regem recipl l!l,!Jcerelur regmeoli~, PIOtinus ungaricale; floreni ad L, rinel~ses, ,:,ero ad grossos
XL sensim deoreseebant. - Ael. che Elizabeth.
9. 1470.
TaJIIliž, J. /- 93. In vilI. Ssessowicz
curia Nicolni II cignis.
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10. 1481, 24. dubna. Rl/kop. č. 2106 f 73. Serenissimus princeps et' dominus dominus Vlladislaus, rex
Boemie - dominus noster graciosus pensatis curialium
suorum, famosorulll clicntum Johannis dieti Hrozek de
Prossowicz, capitanei sui in Burglino, "renceslai die Biessin
et Nicolai Czejka dicli de Sedlecz, conlinuis et indefessis
obscquiis, quibus serenitoti sue indefesse fa'llulando complHcuerunt atque obsequebantur utrluC per hoc in postel'um prompCiOl\ s servimini se ostentarent, de certa ipsius
sciencia per famosulll clientem ,V" cnceslaum de Svarov,
lllagistrulll coquine curie sue regHlis, relatorelll suum ad
Maioris Civ. Prag. consilium destinatum prefatis Johanni
IIrozek de Prossowicz, 'Yenceslao de Biessin ct Nieolao
Czejl,a de Sedlecz dedit et donavit "c virtute presencium
dat et donat graciose ius SUUlll videlicet ad domum cignis
titulatam et ad !lUmuletum circa Cossicrz cum campo ci
annexo et ad omnem substanciam, quod post mortem olim
Nicolai a eignis, qui inte8tatus decessit, legittime ad suam
scrcnitatem est devolutum atque per sentenciarn dOlllinorum magistri ci vi um ct consulum cst sue screnitati addictum. - Act. fer. III. post s. Gregorii.
.;>
1481. Téhož dne. Tamté!:. "rcnceslaus a rana
elllit humuletum circa Cossierz cum campo aput [amosos
cIientes Johannem Hrozek de ProssolYicz, 'Venceslaulll
de Bicssin et Nicolaum Czejkam de Sedlecz pro LII
/lor. ung.

11. 1482, 30. ledna. Rl/liOp. é. 2106 f 101. J'vJartha
ab aurea tuba elllit domum - ad cignos _ crga [amosos
clientes Joh. Hrozlconem de Prossowicz, 'Yenc. Biessin et
Nic. Czejkam dc Sedlecz pro trecentis flor. ung. _ Act.
fcr. lIlI. anle Purificacionem M.
12. 1485, 7. května. Ruko/,. č. 2/06;: 136. Wyssko
de Blaztice et Zuzanna emcrunt domull1 in parochia s.
Nicolai ad cigllo s - apud Martham ab aurea tuba pro
CXXV s. gr. prag. Act. sabbalo ante Stanislai.
13. 1486.
Ruko}.
'Yilhelmi 'Yyssek ad cignos.
14, 1493,
helmus 'Vyssek
mundum Holec
brigandum bona
zabeth.

Domus

19.1istop. RuliOp. Č • .94 .1. f 106. Wilde B1azticc recognovit, quia statuit Sigisw zprawie in XXIII/2 s. gr. pr. ad disTaboriensibus vendita - . Acl. die Eli-

15. 1503.
Rl/koj.
relicta 'Yysskonis a cignis.

~if 1513.
té při mezi

č. 2106 f 182.

č. 2107 f. 236.

Rl/kop. Č. 1128 III.

Zuzanna,

t: C. 15.

V
Janem Kozlem z jedné a Isaiášcm Lidem,
synem Pinkasovim, z strany druhé, kdd Jan Kozel Yinil
jcst Lida z krádeže takového, že jest jemu statek jelJO
bral a slojc phed krámem pepi' do rukávu sypal, pravě,
že sc jesl toho prvé jemu více dálo, ale v takové věci
kupecké znáti jest nemohl, kam se jemu statck dívá, než
když jest toho Zida s íisl)'mi postihl, jest podobné, že
jest tollo více ci"il., Zá~laje pN tom vedle prál'a za Opati'cnÍ. 1'1'0 ti lomu Zid stoje mluvil, ze loho nenie, aby
kradl, neb toho jemu poti'ebie uenie, Než sloje pi'ed
krámem Kozlov)'m, ze se to jemu pHhodilo, ze jesl měl
něco v ruce pepi'e a nebylo ho za \i'i pcníze. Zase Jan
Kozel proti tomu pravi!, že jest to Zidu z žádné pi'íhody
ncpI'išlo nez z tímysla, neb tell pepr z pytle hrabal do
rukál'a a polom sa tázán, co by v rukáve mel, pověděl,
že mám peníze. A když mu ohledali, 17tnísil do pytle i
něco' na zemi pepl'e. A na to vedl a pokazoval svědomÍ.
Žid tomu na odpor
že to se prolo stalo,
když jest byl bit i raněn i od krámu strkán a tud)' se

mluvě pověděl,

z pytle pepře něco vylnísi1o, volaje se na svědomí. Tu
pan purgmislr a páni ---' vypovídají: Poněl'adž Izaiáš Žid,
Pillkasuov syn, o ten nářiek, aby jej s sebe svedl, ku
právu pi'istoupil, což jest nan Jan Kozel o tu krádež 1'1'(1hlol'al, veda svědky, toho jest dostatecně podle prál'a
neodvedl, aby nebral, a když jest optán byl, co v 1'11kávě má i pnwil,
peníze, a když k skutku to přišlo a
že ho přiehledávali, peníze se u něho II žida nenalezli
ncž pepř. A to Jan Kozel podle práva dostatečně jest
provedl. I z těch příčin dává se jemu Janovi Kozlovi za
právo v tom, což jest na zida pro žaloval a nan uvedl
o ten pep", že mu ni cm povinen jest.
16. 1516, 19. dubna. Rl/liOp. Č, 2108 J. 174. Jan,
maršálek pansl'i, a Lidmila koupili duom u labutí řečeni
na rynku mezi domy Zikmunda Tvárského a někdy Jiříka
bakalále leŽÍCÍ obostranně od JiNka od věže a Jiřfka
Borše, poručníkuol' statku nebožky Zuzanny Viškové pány
ustanol'enými, za 190 k. gr. pl'. Act. sabbato ante
Georgii, (V kvitancích kupec jmcnuje se do r. 1522 Jan,
maršálek pansk;', r. 1524 Jan, syn Marly Ječmenkové a
1528 Jan Kozel z Pokštejna.)
17. ]519,20. srpna. Rl/kop. Č . .9.9 f 38, Jan Kozel,
ty casy maršálek panský, seznal se, že jest dlužen XVIII
k. pl'. mistru Brichciemu, tehdáž konšelu. Act. sabbato
post ASSlllllpC. lit V. (Zaplaceno r. 1525.)
18. 1520, 31. Njna. Tal/ltéž J. 84. Jan Kozel z Pokštajnu, maršálek panski, seznal se, že jest dlužen 100 k,
gr. pr. kostelníkóm a osadním sv. Linhartskim. Act. in
vig. 00. SS.

ze

19. 1523, 16. záři. Ta 1/1 též J. 163. Jan Kozel
z POkštajna, někdy maršálek pražsk;', a Lidmila m. j.
seznali se že jstí dlužni paní Martě J ecménkové puol čtvrt
sta kop gr. pr. Act. die Ludmile.
20. 1523, 1. Jistop, Rl/lIl{p. Č. 2007 f 210, lvIy
Ludvík, z božie milosti Uherský, Ceski, Dalmatský, Charvatsl,ý etc, král - oznamujem tímto listem vše, že jsme
prošeni jménem slovutného Jaua Kozla z Pokštajna, I'ěr
ného našeho milého, abychom jeho z pergkrechtu, kteriž
nám z vinice své, lcteráž leZí nad Vršovici podle vinice
Jana Pikharta z jedné a Václava Kaše krajcího z strany
dl'Uhé, má a povinen jest dávati, vysvoboditi jsme ráčili.
K jehožto prosbě, znajfc že nám rád sltížf, nakloněni
jSlícc, s d(?brim rozmyslem, jistim vědomím, mocí královslní v Cechách vysvoboditi jsme ráčili nahořepsaniho
Jana Kozla z téhoz pergkrechtu a tímto listem vysvobozujem, lak ab), on jeho z vinice své, ktertíž nad Vršovici
má, nedával a dávati povinen nebyl do své zivnosti.
Než po smrti téhož Jana Kozla cJedicové neb bue!tíeí držitelé svrchu dotčené vinice m!ljí zase a povinni budou nám
i budlícím našim, králuom Ceskim ten pergkrecht platiti
atdávati bez zmatku a všeJijaké otpornosti. Pl'ikazujíc \'šem
líl'edníkuom královstvie Ceského a zvláště pergmistru našemu llOr viničních, nynčjšímu fl bue!tícÍm, věrnim našim
milim, abyste jmenovaného Jana Kozla pN témž obdaroválJie měli, držali a neporušitedlnč az do jeho zil'l1osti
zachovali, zridnJ'ch jemu zmatkuov v tom a překážek neciníce ani komu ciniti dopouštějíc. A pro větší tolJO pamět pergmistru poroul;íme, aby tento list v registra pergmistrní beze všech odtahuov I'epsán byl. A kdoz by tento
list jměl svrchupsaného Jana Kozla s dobrou vuolí, chcem,
aby jemu přislušalo plné prál'O všech věcí svrchupsanich.
Tomu na svedomí peceE naši králol'sklí k listu tomuto rozkázali
jsme pi'ivěsiti. Dán v Prešpurce v neděli den Všech Svatich I. b. 1523. královsl\'ie - etc. Ad relacionem magnifici domini Ade de Nol'O domo, supremi cuueellarii
regni Bohemie.
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;;' 1535. Kšaft Jana Koz a z 0<"
já jim hned k uzívání n:?c:"ému l~ogl~pll~1 t~ se poUzenÍ
. . . I š ft a polízení uCllllb nemlll , '.
..
XXIX
clomu c. p. 936.
,
R j
č 2008 324. LidVIlllCI ,a .
.
A ,t f I' lIli fClils TlburclI a. " , " .
2á
1539,30. kvetna. U/lUp . . '
. . . - 2 str v vopo mé smrl! najde, ,,~. e.
"
2/42 O. 16. (Kšaft
,štorfu
koupila VIOlCI
.
.
R
mila
Kozlovll
z
llpl
,
dle
vinice
Sekerovslcé od
23. 1532, 21. rlJna. RII!~OPt.' c' ' Idda Starého mesta
l
hradě konventu Strahovskeho po
Act fcr. VI. post
") lily purgllus I a"
, I
Doroty SekelOl c. ,. "
šÍm ticmto listem vuobee pl ee c
Jana Hahra l'ezníka za
k. m. .
Prazského známo Cllllme n,a, , I x 'n bllde že jest pi'cd
. Id' 'ten nebo CtUCI s y s a ,
é
Urbani.
D ky ZOI/větší č. 12. j. B.
slovutné někdy Dorothy Sekerov ,
v!;eml, c e,z c
;;' 1541, 14. ,.pros, V;s/, Pl'Íbrama z JavoHce,
námI polozen kšaft ' "
ti zal'řen); a k tomu uroze1
I naší po JeJI snu , ,
1 'I
26. Krystína, m~nze~~ca . ' ~ ~ea dědictví své v Soběsmích
spo usollsee)',
R Ia
Vlkanova spolurac m 10 naměštka Star. M. Pl., pIl~naf:\ s,. Černobylovi měštenínu
nich vladyk B~neše
°Cll ~ '. a Pa;'la Severina z Kapí
prodala mistru Mdeu aso,vl
d k)' kladení _ Ferr' I
Caj)ka z
IVOJence,
"I'
v
,v
Ke kterémuzto ve s
v
,
šeho, ' ac ava,
,. I
ccetmi jich zapecetcn):o ce y:
mesta Zatee --;-. ,v'l d/t' své povolení, jakz relaCI
Ho!')', spolumešťan naSlC \ P, I t ,"to kdyz po její snub
clinllnd I~ral
racI
dl..
saná svědcÍ.
nehýban;i ani kterak PO;I~S?I?él ~ ~i:vNn a eten, toto jest
I 1541 v str cdu po Sl'. LUCll zap , ?009
148. Lidb)'1 pod:~ práva města I~~S< I '.', Ve J'méno svaté a
.
• 1546 Ir, bi'czna. RI/llop. c. ~
-.
,
d
' I ' I
,'ral dl'Z1 a zaVIla.
, I
2o,
, o. . '. \ ' d'"
vinici
Sckyrovsku
po
v sobe e rza a .~a, I ,
Já Dorotha Sekerova mešt <a
zl
mila
K.
z
R.
oznámtla,)a
col'lll
"áclal'ol'i
z
Pokštajna,
nerozdílné TrOjIce ~?l~,n, t listem všem, ze tato VIIO~~
X t' Herazto ne {e y \,
. . I
Strahol'em" Sl., '.
'v I
I 'c po smrtI Je 10
Star. i\1. Pl'. oznamuJI
o, J I oz mám vinici, Ideraz
'
' L ' 1 111)' nalcze a, a e z
.
á
lední a konecna.
a t"
"í"
synu dotcclle. ,H_ II ~,.'
(..
Hl. Severinu z P., bratra
Jest m, pos
,
'I li mí!')' drZí se vším Jej m počtvrti díl té Vllllce pnpadl j\~~t II
i )rotož toho dílu
leží pod Strahovem, coz tO.
, I' té vinici pi'ináldí,
I 'I
ťhož nekcl)'
ae ava,
jAt
,
'těpnicí s hsem a CQZ {
••
pozuosta e 10 e
.
. synu sl'ému. _
c.
slušenstVlln, s s
1
I
š ft
m);m mocně otkazu]I a
čtvrtého
postoupila
~
Sevennovl,
. , 'í 'í tímto ,a em
. ,
nic nev)'nuenuJ c , ,
lá'
touz vinici tak ]Ukz nat · Ol'ouelOl a l , vatll
fer. II. post GregOľllllll,:,
, ? ll?
14.9. Václav
é
' \ š' ,
po m snu I P . K I . Pokštajna me temnu
26. 15J8, 10. zán.
Cili dU~I~l i sc všcmi
hoi'e psáno stojí, panu JanovI ,oľ ov~ e~1O i jich dedicóm a
PHbram z Javol'ic a Krystllla wup I
od Václava No,a
Stal'. M. Pr., a Lidmile, 1.':a11Ze c~, ja'III' '" 'k svobodnému
r li lezÍcí v 1')'n cu
(.
.
Jun pOZII',
,
d 'd",
svrch.lq pOlname~"~n) II . i' na místě Anny, mladšfho SlbudLÍcím k
e Ic~~emu
t '.' dll" nes'lhal ani překázky
z VOjkol'lc a Malt) m. j.
.
talého s povo, í t \ ab)' jun na o za I ,
I L' 1
v
J
,i KozlOVI pOZllOS,
,
.
drzen., . va"
.,
u ab' on pan Jan Koze,. :erotl,a po, nekcly p. anol
r č. Act. fer. II. post Natll'.
neci1ll1 Izádne, chllecl t~~, ,} b dlící J'ich z té I'II11Ce
lenÍm panuov za CCCC k. g .
'
v l1
. ho dedICove a u
,
\
B ,.
'ed T);n kazdého 1'0 <ll
Il1lla manzc <a Je,
'
, dl á
' I matce OZle pl
vv ,
M. V.
, 2129 f 141, Jakož
tak sobe o c< zan~ ,':
'O' dávali a to butloucně a vecne
27
1ó48 23. LÍnora. Rll1wp. c.
. 'I d' Lidctvl,tci vína k sluzbe Eozí "
\ svatému Pavltl za
.
v.' ,.. t
t právě na statek po ne, )
Slí se pHpovech P;'I 0;11 o <t ;ch osob staly a tíž přípoa k sv. Mikuláši puoJ ctvr~ce vlila ~ , ;éž I,aždého roku
jl
mile KOllol'é pozust~I)~ od I t)'ní '1 sv)'ch pHpovědí 1'1'0branLÍ PoNcklí též puol ctvrtcc "lila v d~ patnáclcti lelh
'/ e sobe cas ( S a
(
v/
v I'
I ' .
..
b dá 'áno bylo a t o az
,
š' ,
věc
UICI
lllUJlC
v
'
•
lcnkazd)' své pľlpovec
1\
z lé Vlmce a)' <I,
1 á b~t dála na odpu. tem
"
d
,'va polozeny, Jee
"
l~aZOYanl
o
pIa
(.
.
I
v
"'\1'
se
zal)isují
poznmncnano
poMd zbělilJ'ch, aby se ta s ':1';" : I ~Iyzl;y těch patnádcte
.
,
1'1
á
I
l'
nic
IZ
j)npol'e
"
"
j ah l' 'lil I, C I,
I'
A
"C neZ su se PIlhříchuol' mi ch i pl'edkuovv myc,l. 't'OJ'I' I, svatému Mikuti se chysta l.
pl I
, ,
"
I
l . \'
hore psano s
,
.
jest JSll pro caZ0va
,
N ' VOj'kovic na uuste
leth vyšlo, ta, Ja cz na
d Id' by držitelé byli té 1'1'"
,
"
•
•
v I)'
Vacslav 1 os z
Povedl Clstl zaea ,
é'
111ístě Anny , sestry
láši a k svatému ~av.lu, teh ~. I' oZoloučtvrcí vína dál'ati
nanzelky sv 1 na
"
I Šl '
b d'
OVllllll více tec 1 l'
.
Marthy z Po, ~jna, I
..
'I~ ,,i z Pokštejna pozllstanice,
ne
u
u
p
l(d
'
"
věNm
panu
purgtlllstru
a
její,
dcer
po
nekdy
Jano,
I
Koz
leč z své dobré vuole,
ez Jn

K

I

ze

.,

I

I

\

ze

r

ce

r

!ll:

r:u1IOf'

VI

r

ÍTt.

Na Velkém náll/ěstí.

ÍV. Na Ttelkém náměstí.

lých, dal mluviti, že ony sestl' 'ako'
"
zřízené jsou bližšÍ k témuž statl~u J neZf.to Z~IS1~lCe k~aftem
~,eb nebožtíka Jana Kozla z Pokšt. 1 ktcll.prfpoveduíei,
rádný a od této stoll'ce t
" ~Jna, otce JIch, kšaft po",
.
s vrzeny Jest stále'ší
'j'
,
Jmy ZáPIS, podav téhož kš aftu k l'eč
,,1, nez I ktery
něho a vuóle ncbožtíka jedné k P'dé
záda~, aby podle
kopách grošl.'ch c\esky'ch
. az
(cerám Jeho po sto
a veJpravy
dá'
groších též cesky' ch a k to
I 'd' P,o p~ es, tJ kopách
, d
mll caz e pas stríbrn '
.
dá y nejprve
a pre e všemi jinými z téhož statl'
Marlha, manželka jeho Vá I
. nt vy n byl, neb
kiiaftu uUli a podle něh~ e:a~;~' l~aJe ~~t~la žádá, aby téhož
tJ mohla. Poněvadž
i takový díl z statk
t
éOlvana
.
II o ce sy 10 ti veně 111
\' I
J~~t na smlúváeh svadebních jme . I
auze ,u svému
pnpovědníkuóv jest ku
rá
no, a a, . neb ae mnoho
našlo, ale aby oni sirotct ďí;u P? .sm~ll mat,ky. jich se
n~mohli zal'azováni od žádnétoSVL~~ o kázanY,nlI~ I~tel'íž
vedníkuom platiti J'měli ,od'
XI, ~luhy tymz prípob ]'
, 'I I se Jim ze by tím
'.
n:,. y 1, než zápisu Linhartsky' ch na sto
,pOvlIlm
ucměným místo dávají 'I I t ' I ' cop grošuov ceských
desáte kop grošuo'v t~ "cd Ci e~yc IZ přJpůjceno jest pa.
,em o p raJí a pl' 'í ' b
p~'áva on~ Linhartští jmíti nemohli a l:::Cé' z~ ~,I~ t0m.~
n;Jcy, kteríž by byli za olce ·ich.
'
plO Jm dluztech dlllhuóv na domu J ,. íJ I
za~le l?e mze pro placenf
d "
ccm n covskym JSOU uká á
"
aJ1C v tom jakožto dědičk ab
, z ny, zaspravedlivě opatřeny býti. y
y podle téhoz kšaftu mohly

tet
r

i

právu - o 100 I '
,
c. c. Zuplsem pojištěn ;ch d
v
Vuclava PNbrama na domu Kozlovském} v ~ n~?,oz~fka
sto kop přijala aby
á .
. ' ze Jest JIZ tech
2
'
z Z plS propustila. [Bylo odloženo.]
~ 9. 1,565, !,JO. srpna. Rl/kop. Č. 2118 f 114 U,
,
J an S!ovsky ze Slo~ic a na Volešné J Mt: C .. 10Zen!
komore království Ceskéh" k
'1' . I 1 . lada pn
.... ,
, OUpl - duom na' I
receny Kozlovský od Krystíny Y'b
é
lyn Cll sta k. gr. Č. Však jeho milost á~1 r~.mov, ~a pual šcsla
buď I
dv
b
P
Pl'lpovedel - všeck)'
P oi:ádk)·
"
c osa e ne o k obci
I á .
z něho plaliti Act f . V
.. ' zae 101'< vatJ a berně
.
. e:. . postndle Joannis decolati.
BO. 1579, 12. kvetna. RI/lio
Č 211
',.
Rormeistr zlatllík a Anna I
~i"
2 f 52. Mallaš
ur~zcných Jiříka a Kryštofa W:;~I tl ,~uo~ 1~~zl\,1 ský od
Z Slovic za 250 k. gr. Č. A' t t ~ mc I
ratn S!ovských
()
..
c. el. III. post Stamslai.
,Bl. 158~, 18. kvetna. Rl/kop. č. 2112 t 126
zeny pan Albrecht Kun š L I
' .
. UroMarketě Kunšové z Sul e, z Ucovec koupil sobě, paní
zlovský od Matesa Rorn~;'i~clJ': :Iudoucím sl:ý}U duom Kodruhýho sta kop
."
' atníka za lIS1C kop a puol
()
~l. C. Act. fer. VI. post Soplliam.
B~. 1585, 5. ccn'ence. RI/ko č 211 '
zcný pan Jan mladší zWaldšt . 'P..
2 I. 209. Urosobě paní K t ':'"
R
eJna a na ChotěšlCích kOUI)il
,
::Jo ellne
z
onOyce 111 " I
o
zlovsky' od P Alb
I
anze ce -- dum Ko.
rec lta Kunšc z L
,
u I,
sta kop gr. č. Act. [er Vf
"d . tal cc za uol ctrnácta
.
. postu le Procopu.
,BB. 1587, B. listop. Rl/kop Č 2112 J' ?? 2
zeny p. Vladislav Hozl aur z Ho' I ' . '
" ~ .' Uroaní J\f I t" H
z au a na BZl koupIl sobě
Pr"
ar ce e
odaurový z Liběch,,"
o
'
I\.ozlovsky' od p J
Id'
Ol a manzclce - dum
.
. ana m a šlho z \~T, Idšt .
,v
'd
cJna na ChotěŠIcích za 1400 I
Sanctorum.
(, gl. c.
Act. fer. III. post Onllliulll

tr

r

. Tu P;llJ p:lrgmistr páni vážice žádost lIIarthy a A
'
cel ~Oz~lstalych po někdy Janovi Kozlovi
~n) ,
a ohlásem osadních svatého Linhart d š Zv ~ok~tCJlla,
Haft i zápisy na dluoh osad 'I ~! lal' e precístJ sobě
jich, takto o tom mezi st:'al~~l~': ,I,n lal:tsk/ch o dluhy
právo města tohoto uJ a '
:
v,,:) povldaJI: Ponevadž
ď
é
c ZliJe, ze ventelé jsou pře 1 ' d'
IC,OV , a osadní Linhartští odali."
v
(ni eskych, Jctcr);m nebožtf! J
I~ I zaplsu zimech měst.ě
< an '-Oze v dluhu .. té
.
VIt v sto kopách gmšfch česk ;ch"
ys m Jmeno34. 1589. Desky z
"" "" ...
14. Nejjasnější kníže a pán p e'Rl/sdle·lfvelsl ,c, 24 f. L.
domu svém ujistil po lIi 't'
se Jest Jim zapsal a na
,.
'..
'
an u O druh)' _ " v ' l ,
z Rupl'štorfu manielka S. Ol pa c }ehoo Jana Kozla Lidmila
pllznatJ, ze z plnosti moci
'1'
laCl se
kovi z Rožmberka a na II a m~ ostJ zvláštnf Petrovi Vogrošuov eesl;ich též d/~ I pObne,n; zustalá, padesáte kop
.Je I10, kteréž jest J. Mti C.ec lan
lyIl1 pro
verné
I
t
'
I" I '
II lil ne oztlka manzela sl'él
v
a p a ~le sI uz'b y
):2. c uom, v němz bydlela jest i: , d l '
,. 10 ~.a
pamětí a tolikéž J. Mti C PI 'du , dl ed~ a panu OtCI slavných
mll mohla hk že t I
'š I .~ e, e a, col. dobrc UCIo 10 velO Jun osad' L' I
... f
. <az eI
10 'casu věrně a po dd an ě
Clil
va la 'ciniti nepi:cstá dO.
dluhu puól d' I 'I
'11m lil lartskim
"
1 U le 10 sta kop grošllOv eesk;cI
v Stal' l\I Pl' I ,,' " . um Je 10, Jenž slol'e Koilovski
prot~z takových pllol druhého st I
J I se ?ach~zf,
,
.
.
. eZlCl mCZl dom)' Jii'1
H I'
,
PJtnsdorfera truhláře od š l ' I ca
o lana a Jana
na tymž domu zap,an); I "
,a I <~p gl?ŠUO V ceskych
\' tslcyc
' II osvob ozovati a jako svobod e ' Y ec 1 pOVInno
podle ráva \.
CI JHll Osa( mm LlIlhartským se
, .. S.ťI mes
v kšaft~ ~eb~,\l~ovídá. Dále pak ponČl-adž jisté odkázání
skich lcrálovstvf Ceskéhr;; kal ,zPt.upny ded~ctví do desk zemdát'
"·'1 A toto
dcerám J'eho ZJ11,lla Jana K~zlla z Pokštejna Marthě a Anně
ve d s lcy zemské kladení a ' as 1 a vepsati
.
< I racI.
,
lOV se JIC I ost I
t..,
,
Mti C. jakožto krále C" 'I ,z/apsání Jménem a na místě J.
z toho statku v 'dán '
.'
,~o a y JUU az posavaJ
,
.
v)'konal Jes
. tJ''''
,..
cího predk
) 'á) .n';Jsou a. pn Haftech vuóle kšaftuJ'íz "Iartlllic
na Smečně. cs cc 10 ln BOl'lta
em m šetren'\ býti
t v
Anna, dcer)' nebožtíl J ' Ir 'I' pro oz ony Martha a
I '
<a ana \.Oz a z Pokšte'
II
f
Dbesky zemské
1080
10z Maflu odkázání a
,. í '
,Jna, pOc e té, .
z OZIll erka a na B I ' ,.
po dluhu osadních L:~~~rt::ý~tuPlna zuostavujf, tak že
se, ze Jest dlužen jcdno t k
,< ,
cc lyIl1 pnz!).al
sllnllnám, což jim podl I š ft
;1 ,~ny sestry k svým
vínovi z Ottenfeldu
!.: o, ~p gl. C. Pl'· Václavovi Lat .e I :. ad u I;, eZI; z tichž domuóv i
z statku ktcr); b)'
jcst jemu a tímto z'á ~ ,eremzlo dluhu ihned postoupil
'.
v yc IZ onllch b y l . '
I
"
,plsem
postulmJ'e d I' t '
él
1Lnost pi'ed jin};mi mají.
' pla'o a spral'etJzto dům jenž slov IT I
k
e( IC Vl sv 10, to"
e \.Oz ovs ,; v Stal' 'i P l ' .
mezI
domy
Jiříka
Hol'
J
J'.
.
l\'.
1'.
ezící
. ..
'
Actum in eonsilio magistro
a
Jeniczek f G'
'T
Cll !Um doullno Joannc
jakž jemu dsky tého' la~t d a'dla httndorfera truhláře,_
a
1548.
' . In VlgI Ja Mathiae Apostoli anno Domini
Českého v kvaternu z.. v. é u I o J. Mti C. jakožto krále
.....
celn m <ropcném I 1589 f L
;" 1555
PI nejl SI'ědeí. Act. V ponděl'
R
..'
' . 14.
I po emlIuscere
Václav Pi:íbra:U \
11 f L. 1.
BG.
160B
19
á':' D'!.
.
se, žc dědictvf své ve v~i m;'.,te l.lI;11 tar. M. Pr., pi:iznal
/J L' aVlllová
z, ll.
es.y zemské 1/IWší č 236
zlZe lICle I - dl'uo V" , "f M . 19. A nyzca
z Vod l'
b .. ,
.
CI t!
10 covslcý - a Zjechovsk; ktel' ;z" d ,," ' ,
l' l'eceny
Lavína z Ottenfeldu ma ' II
"o lC, ne oztJ!'a Václava
a dvoru 1)01" J'. I
~,
)
lZI Rlha Stroupccký
a
100 Je. gr. Č. Dallielovi n~~ ,~~' pl'1{:nal se, ze jest dlužna
v
O\lCe ne lovskeho 11'\ 1 t 'é
v
~
,
psani Ríha Strou eck' _ .
' ,.' < CI mz sedl nadcv kterémžto dl I '
Cl
OVl Sotllovskému ze Závohc
u IU Jemu postoup'l
I'
,
bratffm vlastním
Vi:~so . pl 0Sdtal Jlloslavovl a VOjtěchol'i,
1
Act. v pátek po sv. Lidmile. a - ( um - Kozlovský.
, b v
VIC.
al o se v pon 1'I' "d
hl11 mzem. (Zrušeno r. 1556.)
cel prc sv.
,
r B7.
1608, ~.' línora. Desk"
28. 1562.
Rllkop Č 990 . 42
I
8. Daniel Skréta Š t
zell~ské 1Itet/ší č. 236
Kqstína Příbramská ob 1 l'
,j.
~. Jakož jest
sekretář
komor)'
Cesk'
v? nolvs y ~e ~ávořic, J. Mti C.
<
es a a 1 yStlllU, vnucku sVlí, ku
v
P
e, pl'lzna se ze Jest dlu'
100
gr. c. rokopovi Dvořeckém
Olb'
.
zcn
k.
u z
lamOV1C a na Maštově,
d

i.

t

,

<

G.B~·3. l~e~~ ~~'k březRna;

větší č.

V

~~~::,~~c De:~0~ ~eIJS1. větší

f

K,

x..

k'

JV. Na VelMm

1Idmě'sli.

IV. Na Vetkém ndměsli.

J. Mti C. radě, v kterémž dluhu jemu postoupil Kozlovský - . Act. ve čtvrtek po sv. Dorotě.

dlim

č. 237
pi'iznal se,
'že jest dlužen 100 k. gr. č. panf Julianě vVartmberské
roz. z vVarlmberka na NOI·ém Zámku, Lipém - , v kterémžto dluhu postupuje dědictví svého totizto domu, jenž
slove Kozlovský, v Slar. M. 1'1'.
Act. ve středu po
sv. Havle.

38.

1611,

18. i'íjna.

Desky zelll.

mťllší

f. C. 20. Prokop Dvoi:ecki z Olbramovic -

Číslo 934. st. 715.
(U

tváře.)

1. 1424.
Rl/kop. Č. 2099 f. 133. Intcr
Martam, relictam Nicolai Frolich, ex una et Bernasskonem,
eiusdcm Nicolai filiulll, parte ex altera pronuncciatum est,
ut id,em Bernassco det Hll plumas, Hll lintheamina, II
cussinos, unum pulvinar :Marte predicte et cistam, quam
ipsi arbitri duxerint in domo sua demonstranda, et quod
de cetero ipsam in domo d,cti Nicolai - nuIla tenus
impediat.
Rl/kop. Č. 2099 f. 133. Stala sě
pány mezi Bernáškem od líce z jedné a mezi
Jankem Kocičletí z strany druhé o sirotky Janka Frolicha - .
B. 1424.
Rulwp. Č. 2099 f. 134. Elsska, relicta Bernassconis a facie, absoluta est ab omni impeticione Johannis Kocziczka.

2.

1424.

výpovčd

4. 1424.
Rl/llOp. Č. 2099 J. 146. In et super
reposicionc littere seu cirographi in consilio selI cista
consilii per Elsskam, re1ictam Bernasskonis Frolich, sonante super CC s. modo terrestri proscripti; pretextu dotalicii per Nicolaum, patrem dicti Bernassconis, et Janconis
Frolich eosdemque Bernasskollcm et J anconcm dicte
Elscze in et super omnibus bonis in dicto dol alicio eidem
obligatis Simon ah ',albo leone, J ohannes Reczek, Loisa
apothecarius, vVenceslaus Straboch suo et suorum coniuratorum uomine ad requisicionem magistri civium et dominorum consulum deposuit, quod dicta EIsska dictam
litteram in pleno consilio ad observandaOl eandem per
dictos iuratos loco tuciori rep03uit. Que littera ciste est
inclusa consilii, sed disturbio facto post mortem regis
vVenceslai eadem est cum aliis rebus perdita. Quequidem
littera in omnibus clausuli; suis non viciata, sed integra
fuit et illesa.
5. 1426, 17. července. Rl/kop. č. 992 f. 65. nIy
purgmistr a konšelé Velikého Města Pražského vyznáváme
ticmto zápisem všcm, že viděvše a spatři vše list se etyřmi
pečefmi, ve všech svich kusiech a artykulech celi a nepoškvrněni na dvě stě kop gr. věna, obycejcm zemským
paní Elšce Bernáškem, mužem jejím, synem Niklasa Frolíka, učiněný, na kterémžto lislu jesti rukojmě svrchupsaný
Niklas, otec jeho, i učinili jsme plné rozsúzenie a ortelem vyřknutie mczi túž paní Elšletí, jakožto sahajícf na
statek a zbožic nadepsaného Niklasa, rukojmě svého, z jedné
a mezi Vaňkem a Ofletí, sirotky již jmenovaného Niklasa,
z strany druhé, a to takovéto, aby napředpsaná paní
Elška duom někdy Machutóv, řečený u tváří, v kterémž
nynie sedí, jenž ležf mezi domy Jakubovým Terkleřovim
z jedné, a Jaleubol'im Lejthneřovim z druhé strany. A
lc tomu dva' krámy masná, z nichžto jeden leží mezi ně-
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meckými krámy jedenáctý od konce mezi krámy Lorencovým z jedné a Václavovým Glazerovým z strany druhé,
a druhi masný krám, kterýž Idí mezi českimi krámy,
čtvrtý od konce jdúc k sv. Jakubu, mezi krámy Jankovým,
oyna Haškova, z jedné, a Niklasem, synem Pešlovim,
z stran)' druhé a vinici, kteráž leží před Koiiskú bránú
mezi vinicemi Niklasa Tachovského z jedné a Medulanského z strany druhé, se všemi jich příslušenstvfmi v póldruhém stě kopách statek již jmcnovaný (h'žala, jcho požívala, jfm vládla i plml moc měla jej prodati, zastaviti,
směniti, utratiti neb což by kolivěk chtěla s ním učiniti
jakozto s svim vlastním beze všech lidí odpornosti pod
takovlíto však vimienlní, jestliže by svrchupsaným sirotkóm
Vaňkovi a Ofce to othádánie a položenie statleu svrcllllpsaného zdálo sě v těch penězfch nahořepsaných mála a
laciné, tehda tíž sirotci budlí mieti plnú moc a mají, těch
póldrohého sta kop gr. peněz hotových svrchupsané paní
Elšce dáti a položiti od nynějšieho dne a easu počítajíc
ve dni a v roce a v statck svrchupsaný sč uvázati, jakožto·
v svuoj vlastní beze všie jejie odpornosti i všech pl'átel
jejich. Pakli by ji V tom easu svrchupsaném nadepsaní
sirotci těch peněz nedali a nepoložili, tehda častokrát
jmenovaná paní Elška má tiem statkem vládmHi obyčej cm
svrchupsanim po všechny easy budúcie bez odpornosti
všech lidí. Dále jsme vypověděli, aby svrchupsaní sirotci
padcsát kop gr. ostalních též paní Elšce dodali a doplatili
na roky mezi seblí samiemi přátelsky uloženými, kteréžto
roky Ic plnění Petr Langašt, Bartoš slíkenník, Janek, syn
OtíkóI', Lukáš Markóv, ubrmané mocní a smlúvcc pi:átelští od stran svrchupsaných mocně vydaní a vyvolení
vyřkli jsú a mocně vypověděli, v)'Hckají a vypoviedají,
ab)' častokrát jmenovaná paní Elška z těch čtnuczcetma
kop gr. platu ročnieho a věčného, kterýchž majf napřed
psaní sirotci na Lojsovi apatekářovi na sv. Havla nynie
najp1'\' pl:ištieho najprvnějších deset kop mimo jiné dlužníky vzala a zdvihla peněz hotových i stl:iebrnich. A na
sv. Jiřic hned potom zběhlého osm kop gr. od téhož
Lojsy a též a potom v rok na sv. Havla šest kop gr.
opět též a od léhož Lojsy, a na sv. Jiřie téhož roku
příštieho šest kop gr. vždy od téhož Lojsy mimo jiné
dlužnfky. A tak vždycky po všechna jiná léta po dvanácti kopách do roka rozdielně na sv. Jiří a na sv. Havla
paní Elška má bráti a zdvihali od nadepsaného Lojsy mimo
I'šcchny jiné dlužníky až právě do vyplněnie konečného
těch padesMe kop.
A toto obojie vypovědenie ortelné i
ubrmanské svrchupsané obě straně jsú úplně pi:ijeli a slíbili je sobě zdržeti bez všelikterakého proměněnie a
zmatku. Acta sunt hec in pleno consilio [er. III. post
Margarethe.

6. 1426, 21. prosince. Rl/kop. č. 2099 f. 193.
Magister civium et domini consules Mai. Civ. Prag. uniformiter sentenciali iure decreverunt, quatenus Elisabeth,
relicta olim Bernasskonis, de domo sua, qll~m inhabitat,
que sita cst inler domos Jacobi Leitner ex u·na et reliete
Jacobi Turler parte ex altera, una cum ccnsiblls in eadem
domo inclusis solvat stelU'as et collectas ac alias aggravaciones civiles tantum de centum s. gr. non de lllteriori
Sllmma, secundulll quod dicla domlls laxata est per prills
diclos dominos in prescripta SU 111111 a, quam dicte Elisabeth
ClUU maccellis carnium ac vinei, in libro nostre civilatis
contentis pro ipsius dotalicio adiudicaverunt. Act. die
Tome ap.
7. 14BO, lB. května. Rl/kop. é. 992 f. 65. Elsska
od tváH, někdy manželka Bel'1laškova, syna Mikuláše Frolicha, se7.Ilala sě jesti a tiemto zápisem seznává, že jesti
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vzala dvě stě kop gr. věna svého jí Bernaškem zapsaných.
- Act. sabbato ante Sophie.

1430" 29. září. Rl/kop. č. 2099 f. 306. Jindřich
, ~ Hrádku sVyfll a Janl~a, ~ratra .svého, jménem vyznal

'i'

jest, kte~ak opatrny. Mlkulaš Frolich měl jest XI k. gr.
platu rocllleho a věcného na Vrapicích na panu Niklasovi
Benešovském. A potom, kdyz jest bylo po smrti jeho
tehda V~něk, syn téhoz Niklasa, když jest sfrýmarčil
o Kral?vlC,e, tam na Kralovice těch XI k. jest přel'cdl.
kdyz. su pak I~ralovice prodávány svrchupsaným JindIH;h.ovl ~ JankovI bratří~n, tehdy jSlí oni jich Inípiti nechteb s liem platem, lec bude očištěno od toho platu a
tak Slí sě svol~1i l~ratřie svvrch~lpsaní s poručníky sirotkóv
nad~p~anél~o Frohcha k pr?sbe krále Václava, dobré paměli, ze su za len plat dah deset a sto kop gr. Stachovi
~ u desk zemských jemu položili. A Stach vzav ty peniezc
I zapsal těch XI kop gr. platu na Libomyšli i na tom na
v~em, což k Libomyšli přislušie, týmiž dskami Vmlkovi
slrot~u Mikuláše Frolicha. Act. fer. VI. ipso die s. Mi:
chaehs arch.

f\.

8. 1431, 18. června. Rl/kop. č. 2099 f.315. Ofka,
nata Nicol~i Frolich, reeognovit se teneri VIII s. et IIU
gr. J ohal~nl Prczka pannifici, civi Nove Civ. Pr., quas sibi
deputat lil censu, quem J ohannes Ludvici tenetur censuare. Act. fer. II. post Viti.
. ~:f 144~, 1. dubna. Rt/llop. Č. 2099 f. 497. Durante
elllm causa lIlter Conradum Steidler ex una ct Cristannum
de. Normberga nomine Cuncz Escheenler, iuniorem domini
SUl, parte ex altera pretextu sexaginta uno florenis rinen.
pel: pr~fatum Conradum eidem obligatorum, d:;rnini _ ad
ut Steidler
am.lCabllem concordiam ipsos porcxerunt C.l'Is.tanno LXI flor. persolvat. Act. sabbato ante
Slxtl.
9. 1441, 31. července. Rl/kop. č. 90 f. 70. Conr~d~ls Steidler et Elizabeth emerunt domum ad [aciem erga
Sllpsmundum <?han et B~rnardum a Sampsone, tuloribus
Elizabeth a [aCIe, nate ohm Nicolai Ssamffler, pro XXV s.
Act. fer. II. post Jacobi.
'

. * 1443.
Rl/kop. Č. 2099 f. 609. Conradus
Ste~dler fass~s est se obligari in triginta quatluor s. pro
arvllla et cahbe \Yenceslao Piknosek _.
."' ]443.
Rl/llOp. č. 2099 f. 704. COll1'adus
Steltll~r [assus est se obligari in sexaginta quatuor
flor. rlllen. Hermanno pelvificatori de Normberga.
10. 1443, 24. července. Rl/kop. č. 90 j: 85. Wencesl~~8 Plknosek recognovit, quod pro ilJis XXXUII s.
debil! per Conradum Steidler, virtute cuius ductus erat
super domo ipsius Conradi ad faciem dicta cum Adam
cel'done. pleharie concordavit, sic videlicet, ~uod pl'efatus
Ada~l eldem \Venceslao Pikuosek iam subarravit XXU s.
et .XU. s. tenetur sibi explcl'e. Ipse vel'o \Venceslaus P.
reslgnat omne ius SUUln in cadem domo prefato Ade. _
Ipse ve~·o. \:Yenceslaus resignavit omne et totale ius SUUlll,
quod slbI ln eadem domo competebat prefato Ade _.
Acl. fer. lIII. ante Jacobi.

.1~. 1451, 7. dubna. Rt/kop. č. 90 f. 202. Petrus
et SlglSlnundus, fratres de Bytesska Osoll'~ka cmerunt domum erga Margaretham, relictam Ade cerdonis, pro LX s.
Act. fer. lUl. post Ambrosii.

,."' 1451. Rl/kop. č. 2119 f. D. 4. Ve jméno
boz~e a~e~1. Já Margretha vdova po Adamovi dobré pamětI mě~tenín.~ Stal'. M. Pl'. ,od tváří, vyznávám oc, uaj-

prvé - poníclem, aby porucníci - těch peněz, kteréž
mi ještě za duom svrchudotčený u tváři ještě dány býti
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maj~, - da~i. na opr~venie kosteluov dolepsaných, to jest
k Matce bozle do Tyna U k. gr., k sv. Mikuláši v Stal'.
M. Pr. I k. gr. a k sv. Valentínu Ilh k. gr.
12. 1452, 3. ?ervna. Rl/llOp. Č. 90 f. 233. Wenceslaus de Reychsleln mercator cmit domum ad faciem
dic}am sitam in gir<l erga Sigismundum de Byteska pro
LX s. gr. Act. sabbato ante Trinitatis.
1~. ]4?7. Rl/kop. č. 2141 f. 290. Wenceslaus
de Relchsstelll fassus est se leneri in CXX s. debiti Lucassio a rubeo cervo - proscribendo sibi domulll suam
ad faciem dictam. Act. fer. II. post Nůvum annum. (Zaplaceno r. 1463.)

*

1461, 14. Hjna. Rukop. č. 2141 f. 417. Jakož
Pavlík z Ostrova dal byl schovati k Vaňkovi od tváh
k věrné ruce věci dolepsané, totiž: vopásánie stl'iebrné
prstenuov zlatých XI, kteHž vážie tři loty a jsú na šnuol'~
hedvábné, item věncek perlový na klobúk a dva zcnklič]q
stl-iebrná na šnuol'e hedvábné, item dupltafatu červeného
viec než dva lokty, it. kord jedna strana stl'enu stl'iebrem
obložená, it. opásánie řemenné, holé bez stl'iebra. Potom
V'ac I av z B ez d']
' bratr tepruv jme~ cova, vI ovcVí na p'lesku,
novaného P;vhka, zveděv, a zpraven jsa, že by tiž Pavlík
z toho~o "".~ta sšel a .uml-el, pl'edstúpiv pl'ed pány v radě
prOSil Jest Jich, aby jemu ty jisté věci - byly vydány.
A Václav od tváN, ač jest nebyl od toho však chtě sč
v),:,.a~·ovati ,p~olek; žádal j~.,t ua .pániech, ~by jeho v tom
ráclh opatull. Pam - pnkázah Václavovi z Bezděkova
chce-I~ ty: věci mieti, aby je '.'yručil od nich. Za kteréžt~
P?stavII jest rukojmie Jana Straucha a l\'Iikuláše kožišlllka o~ hr?z;lUov. A ti jSlí slíbili za truojí věc: najprvé
za to, ,JestlI ze
Pavlík svrchupsaný živ byl a ty věci
od Vanka od tván sám zase ch tel mieti, aby ty věci zasě
bY~1 po!.?ženy. Dr~h.é jestliže jest týž Pavlík, jakož zpravUJI, umr.~l a ty vecI na sn~~'li anebo pled smrti někomu
o~k,áz~l jlllému anevb poruct! neZli bratl'ím, tomu rozkázam J:ho - aby ~e ,dos.t.i ~~alo. Tl'etie byli-li by ktel'í
dlul:?ve zdc v meste, .jlmlz by tiž Pavlík dlužen byl
a \ 1Il0v~t zuo~tal a tl - byb odkázáni, ti aby také
z těch vecí byh zaplaceni. Act. die Calixti.

br,

14. 1463, 29. listopadu. Rl/kop. č. 2105 f. 199.
vVenceslaus de Reichstein resignavil domum suam in giro
nec non Ul1lversa bona sua Margaretc conthorali sue
Act. in vig. Andree ap.
'
.
"' 1464. Rl/llOp. č. 2119;: N. 12. AneZka,
bydlející u Vaľika ocl tvá!'í kšafluje.
. 15. 1473, 22. července. Rl/kop. č. 2119 f. R. 8.
~e jméno b,ozie,amen. Já Václav orl tváří vyznávát;) licmlo
hstem oc, ze ackoli nemocen jsem oc, tak ze duom muoj
prve psaný u tváří, v němž bydlím, i sc zadním domkem
také dUO,?l muoj u Matky božie na ltíži a vinici nllí n~
B.r~sce, ct);.'y k?py platu, kleréž ve Lhotce a v NestrašeVJelch "sobe. tohko dsl:ami zemskými mám zapsaný, _
otkaZUjI pal11c ~Iarg,rete, manželee mé milé, a Aničce, Joha"nce, ~polone, detem mým a jejím - tak však, aby
táz manzelka má Orky, dcery mé a jejie nezapomínala
~eb js~ne jie ne~,ělili ot sebe statkem - . Dále oznamuji;
ze n;ne oso.by. l1lzepsané V těchto dluziech LUostávají sprav.~,~ll\'~. p,Ovml11: najprvé králova milost slavné paměti král
]lľ1, pnkazav 1111, abych Gregoru doktora na stravě choval.
Za hí? v ztral'u zuostal mi tři sta kop bez XI kop gr. Item
po poclu s Sy~l~l~ téhož doktora o obilé, ktcréž sem
u neho .bral,. uCllleném zuostává mi xxt/ 2 kop. - Act.
fer. Va lil dle Magdalene anllO LXXIUO
'i' 1476.
Rl/kop. Č. 94 1. f. 3. Marusse hospila a facie
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1476.
Rl/kop. č. 94 I. f. 5. Margaretha,
relicta olim 'Venceslai a facie, fassa est in pleno consilio,
quia per amicabilem concordiam tenetur LXXX flor. duen.
Johanni a rubea cruce loco illarum C s. gl'., quas memoratus \Yenceslaus adhuc in vita sua ante aliquot annůs
eidem Johanni tellebatur - .
16. 1483, 25. dubna. Rl/kop. č. 2119 f. U. 9. Ve
jméno božic amen. Já Margrela vdova po Václavovi od
tváH zuostalá vyznávám tiemto listem oc, že ačk"li z dopuštěnie božieho nemocna jsem oc, najprvé a přede všemi
;,ěcmi činím a ustanovuji slovutného panoši, Mikuláše
Cejku ze Sedlce, zetě mého milého, pravého a mocného
poručníka Johanky a Apolony, dcer mých, domóv mých,
z nichžto jeden v Starém Městě na rynku leH u tváří, a
druhý malý za timž ~omem z zadu ležící a tl-ctí u Matky
božie na lúži proti Cervenému kl'íži, vinic také mich,
z nich jedna větši~ na Brusce leží, a druhá menšie za
Kosieřem, zahrady mé pod hradem ležície a podle toho
i všeho jiného statku mého - . Potom pak vuole má jest
i tak poníčiem, aby již jmenovaným dcerám mým nevdaným na výpravu, když by bylo potřebie, každé z nich po
LXti k. m. m., jakožto i prvním již vdaným bylo dáno.
A pak, což by koli přes to viece statku mého bylo a
zuostalo i ty ctyři kopy gr. platu ve Lhotě a v Nestašovicích, kteréž ve dskách zemsk);ch zapsány mám, to vše
dcerám mým otkazuji k rovnému mezi ně podělenie s nápadem jedné na druhú po smrti až do poslednie. Než tu
zahradu tUlí pod hradem Kašparovi, vnučku mému, otkazuji
samému.
Actulll feria VIla post Georgii anno "C.
LXXXI1Io.
17. 1499, 4. záH. Rl/kop. č. 2107 f. 175. Offka a
facie personaliter comparens in consilio resignavit domum
suam, quam inhabilat, dictam ad faciem aliamque omnem
substanciam suam - Sigismundo, marito suo caro - . Act.
fer. lIl. post Egidii.
18. 1507, 9. listopadu. Rl/kop. č. 94 II. j: 96.
Jindřich z Di-ieně pHznal se, že jest přijal XV k. pl'. od
Zikmunda od tváH a od Ofky, m. j., kterýchZto XV k.
dala jest týmž manželóm někdy Anna od skl'idlice, aby
po jejie smrti Jindřichovi dány byly. Act. fer. III. ante
l'vlartini.
19. 1523, 20. května. [(alel/dal' LllpaČ{tv. Sigismnnuus, cognomento a facie, civis Pragensis, Cllm in
vmetum sese conferet sanus, hora 10. in ipso itinere subitanea morte exlinguitur.
20. 1532, 2. ledna. Rl/kop. č. 2111 f. 10. Paní
Ofka z Rajcštajna dožádala se jest paua purgmistra a pánuov, aby z sebe k ní vyslali osoby, před kterimiž jest
oznámila \'Uoli sVlí a za to žádajíc, poněvadž sama pro
nedostatek zdraví svého osobně státi nemohla, aby do
kněh městských to, což jest vuole její, vloženo bylo a
zapsáno. Tak že jest vzdala duom svuoj u tváH, duom
u korábuol' i jiný veškeren statek svuoj - panu Zikmundovi Chvatěrl1bskému z Lestkova, strýci nebožtíka pana
Zikmunda z Lestkova, manžela jejího, a to po smrti své - .
Což se vinice dotýče, o tu se jest taková smltíva stala,
že jemu p. Z. podle jiného statku po její smrti má dě
dicky též jako jiný statek připadnúti a on p. Z. má jí
sVlí polovici dvú vesek, kteréž spůlu drží, Oujezdce a Zakolan\', po~túpiti hned a dckami zapsati a ona paní Orka
dále pořízení má kš aftem učiniti a podle své vuole na
těch veskách i lidech platy o~rátiti tu, kdež se jí zdáti a
viděti bude, však panství na těch lidech do smrti
páně Zikmundovy nemá odcizovati, ale při něm ho nechati. Než po jeho smrti na kohožkoli panství svým
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přenese, tak
tůlo sobě vymienila,

to 1l1á zuostati po věčné časy. Také
jestli ze by komu co dáti chtěla neb
odkázati z svých hotovich peněz neb z ldenotuov, v tom
jí p. Zikmund překážky činiti nemá - . Což se pak luk
dotýče nad Košíři, ty ona paní Ofka v své moci má míti.
- Act. fer. III. post Circumcisionem d.
21. 1532, 12. července. RlfliOp. č. 2142 f. O. 17.
(Kšaft Ofky od tváře.) My purgmistr a radda Stal'. M. Pl'.
známo činíme naším tiemto listem vuobec přede všemi,
kdež čten nebo čtlící slyšán bude, ze stojíce pi'ed námi
urození vladyky pan Jan Kozel z Pokštaina a pan Beneš
Roh z Vlkanova, spoluraddllí naši, podali jsú nám kšaftu
někdy Ofky z Raicšteina a u tváří, spoluměštky naší, na
papíi'e sepsaného a k tomu pečetí její zapecetěného, celého, nehýbaného, oznámivše pH tom, že jest to vuole
poslední její byla, což týž kšaft v sobě ukazuje, zavírá a
svědčí, kterýžto když po její smrti podle práva města
Praž~kého byl otevl'ín a čten, toto jest v sobě držel a
zavíral, drží a zavírá slovo od slova bez umen1'ení a proměny takto:
Ve jménů Boží amen. Já Oflm z Raicštaina a II tváří,
měštka Stal'. M. Pr., známo činím tiemto listem kšaftovním,
kdež čten nebo čtúcf slyšán bude. Znamenajíc krátkost
života svého a jSlící den ote dne nedostatky zdraví mého
obtížena, však rozumu z daru Božieho zdravého užívajíc,
tento kšaft sem zřídila, aby po mé smrti o tom statku,
kteréhož sem sobě v moci nechala, jakož zápis knihami
městskými to v sobě šíře obsahuje, nesnáze žádné nebylo,
a pro tož co jest vuole mé a co chci míti po mé smrti a
prve nic, takto řídím: Item jakož sem knihami městskými
pořízení učinila a zápis o statku mém městském a ten
sem panu Zigmundovi Chvatěrubskému z Lestkova dala,
domy i viniCe oc, jakož ten zápis plněji to v sobě drží,
toho zápi'su tiemto kšaftem potvrzuji, aby v své moci
zuostal a jfm jemu panu Zigmundovi aby nikderakž hýbáno nebylo, to jest yuole má. Což sem pak sobě v moci
poostavila a co chci komu z toho státi, to níže položiti
sem rozkázala. A najprve toto na místě postavuji, col. se
dvú vesek Oujezdce a Zákolan dotýče, kderéž sem s panem Zigmundem nadepsaným koupila, jakož dsky zemské
to plněji svědčí, mám tu polovici těch lidí a platu a potom pan Zigmund z Lestkova druhé polovice mně postoupil a tak ty obě vesky sou mé docela dědičné, i
taklo o tom ředím: Jakož jest pan Zigmund týmiž dskami
nad těmi lidmi y Oujezdci a v Zákolanech vymínil sobě
panství, dokud jest ziv, pH tom aby ostaven byl a já
téhož pana Zigmunda z Lestkůva do jeho živnosti nad
týmiž lidmi poručníkem činím mocným, aby on těmi lidmi
vládl a je spravoval a platy vybíral, kterýchZ se schází
s šedesáte dvě kopě grošuov míšenských, i toho platu
polovici on pan Zigmund aby sobě bral a jeho užíval,
dolmdž jest živ, a polovici toho platu, to jest třidceti
jednu kopu vše míšenských aby vydával a kaplana zpuosobil k kostelu svatého Mikuláše zde v Starém městě ležícího a kaplan ten aby byl u toho oltáře za mou stolicí
v již jmenovaném kostele a ten z toho platu mnú již položeného od poručníka aby opatřen byl a na to kaplanství
aby zjednali kněze dobrého a poctivého a bohobojného
a toho, kterýž hy se hl'fchuov smrtedlných vystříhal, aby
to, což dobrim úmyslem činím, vzáctné bylo před tváří
Boží skrze jeho služebnost, a ten kaplan slušně jsa opatřen toto z povinnosti za práci aby měl a za to z mého
tohoto nadání aby dostatečně opatřen byl: má předkem
každý ponrlělf z rok do roka mše svatá sloužena býti ke
cti a k chvále pánu bohu za věrné duše křesťanské, jenž
se počíná Requiem a při té mši svaté aby se připomínali
kšaftem
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z víry tyto osoby: pan Václav, otec muoj, a paní Marketa
K jichzto pl'ed námi vuolc poslední nadepsané Ofky
matka má, pan Zigmund z Lestkova, manžel muoj, a mne
o statku jejím vyznállí a vysvědčení a toho všeho na poOfku, manželku jeho, a k tomu všecky dušičky křesťan
tvrzenf a svědomí pečet menší města našeho nadepsaného
ské vuobec, kteříž sou věřili v Trojici svatou, v jednoho
dali jsme a rozkázali přivěsiti k tomuto listu kšaftnÍmu
pána boha stvořitele všech věcí; item při každ)'ch such)'ch
v sobotu před svatým Martinem rytířem létha svrchu psadnech na krchově, kde jest oltář, tu jednu mši boží za
ného.
dušičky aby sloužili, potom dále týž kaplan aby mše
22. 1542, 1. září. Rl/kop. č. 2142 f. Dd. 5. (Kšaft
svalé drhl každý čtvrtek o těle božím, v pátek o umuZigmunda Chvatěrnbského). Ve jméno svaté a nerou!flné
čení Božím a v sobolu o královně nebesl{é, ty BOží mše
Trojice amen. Já Zigmund Chvalěrubsk)' z Lestkova nznaaby držány byly a na ten oltář, coz sluší a potřeba by
menavši tyto ča;y lidem nebezpečné býti a ze o hodině
byla světla, to poručník muoj aby kupoval. A ten kaplan
a času smrti žádný věděti nemnože, chtíce tomu, o statek
v neděli aby pomáhal faráři, kterýz by byl nebo bude,
mně od pána Boha půjčen)' po mé smrli aby souduov Iletěla Božieho a krve páně rozdávati starým lidem i dítkám
bylo, toto poHzenf a Haft o tom stalku, kteriž pH právě
a k tomu aby slovo Boží kázal v neděli. Item faráN,
městském Stal'. M. Pl'. mám, činím, však když bych chtěl,
který7: tu koli bude, jedna kopa grošuov českých aby dávána
tento kšaft změniti aneb jeho tak nechati, v tom sobě vuole a
byla do roka a on aby kazdé suché dni připomínal namoci pozuostavuji. Pl'edkem a najprvé poroučfm a dávám
depsané osoby na ká"ání, mne často psamí Ofku, pana
po mé smrti duom svuoj u tváří Petrovi aJ anovi se,tl'ellZigmunda, manzela mého, i laké matku jeho paní Kathecuom svým se všemi svrchky, nábytky, coz v témž domu
řinu; pak pan Zigmund Chvatěrubský při tom platu, kterýz
jest, k tomu vinici svou, kteráž jest mi poručena a dána
má za své živnosti vydávati na již dotčené kaplanstvf a
od paní Ofky Tvál'ské, se vším k tomu k léž vinici pří
potřeby "pravě kaplana pět kop na světlo aby dával a
slušenstvím, jakž jsem louž vinici sám držel a ji užíval.
deset kop osadním pro polehčení "bÍrek, víc s chudých
Item z toho aby Václavovi, Her)'ž u mne v domě za
lidí aby nebrali a aby vše zřídil z těch XXXI kopy.
hospodáře jest, padesáte kop grošuov česk)'ch vydali a
Což se pak druhé polovice platu dotýče, kteniž pan ZigMartě kuchařce s lože šatuov a s druhé lože šatuov Vámund, muoj poručník, má vybierati a do své živnosti užfclavovi. Item jestliže by Petra a Jana nadepsaných pán
vati, tomu chci aby po jeho smrti ten veškeren plat i ty
Buoh od smrli neuchoval, tehdy po smrti jich na mistra
vesky s panstvím pl'ipadly na kostelníky a osadní svatého
Oldřicha Humpolce z Prostiboře a děti jcho duom týž a
Mikuláše v Starém městě leZícího a oni již s chudých lidí
vinice aby připadlo pln)'m právem. Tomu na svědomí a
zbírek víc aby nečinili. ale z toho kněží aby opatrovali
pro lepší jistotu tento Haft muoj sVlí vlastní pečetí jsem
a to kaplanství bez líjmy aby hdili podle dotčeného
zapecetil a pro širší svědomí dožádal j sem se urozených
spuosobu. Item jakož sem sobě I' moci zuostavila louky
vla"dyk pana Ondl'eje z Tinočan a pana Jana Kyd1ína
u Košíř a k tomu dvě stě kop grošuov českých, tomu chci,
z Sonova, že jSlí pečéti své podle mne k tomulo kšaflu
aby to zuostalo v moci pana Zigmunda a zvláště louky,
na svědomí přitiskli sobě beze škody. Dán v pátek den
však on těmto osobám jmenovitě tytosummy aby vydal;
sv. Jiljí léta Dc XLIIO.
paní Magdaleně Petrovské na Petrovicích padesáte kop
Položen již léta 1542 v pátek den sv. Jiljí samim
grošuov českých a to po dvakráth, každého puol léta od
testaterem, za jeho ještě dosli zdravého zivota, otevřín II
stvrzení kšaftu XXV kop grošuo českých aby dal a
čten po smrti jeho ten líteri po neděli postnÍ, jenž slove
v druhém pohíletí druh)'ch XXV kop grošuo česk)'ch a
Letare DC LVIIIO. Stvrzen v úteri po sv. Jakubu ap. I.
tím ji v):byda povinen nebude jí ničímž víc. Item panu
b. MDLVlIIIo.
Janovi Sirokému na Poč·ernicfch padesáte kop grošuov
23. 1558, 8. čcrvence. R/f7IOp. Č. 990 f. 110. Vedle
česk);ch a ty jemu aby vydal rozdílně, když se Hafl
toho, kdež jsou Jan a Petr bratU Dolanští z Dolan odstvrdí, od stvrzení jeho v pohíletí pol'ád zběhlém počna
por učinili spisu a zprávě od urozeného Albrechta Kunše
jemu X kop gr. česk)'ch aby dal a potom kazdého roku
Citolibského z Lukovec a na Chvatěrubeeh, též od Pavla,
po X kopách groších česk)'ch on pan Zigmund těch paslužebníka jeho, na žádost Viléma Luzanského z Luzné a
r~esáte kop grošuov česk)'ch plátce aby byl panu Janovi
v Baštku podané ku právu strany poslední vůle někdy
Sirokému do vyjití lěch padesáti kop grošuov a vyplnění
Zikmunda Chvatěrubského z Lestkova o statek městshý
a lo vyplně víc jemu povinovat nen!. Item Dorotě Kaoznámené obeslavše k lomu pl'eddotčeného Viléma Luthrové a A gnežce konI' ářce pětmezdcítma kop grošuov
žanského a davše čísti kšaft nebožtíka Zikmunda Ch vatě
česk)'ch odkazuji jim k živnosti a neuchoval-Ii by pán
rubského od něho za živnosti ještě panu purkmistru a
buoh Doroty Kathrové od smrti, tehda její polovice aby
připadla na Agndku a dítky její, aby se před se těmi pánům do rady podan)', téZ zprávu v)'š jmenovaného
Albrechta Kunše Citolibského mluvili, že ten kšaft jeho
pětmezdcítma kopami živili. Item což se jcště dot)'če
nebožtíka má poclle práva stvrzen b)'ti a ta zpráva pomnoh)'ch lidí i celádky mé, to chci panu Zigmundovi
slední proti němu nemá a nenlllže postačiti, poněvadz on
ústně poručiti, co komu bude míti učinili, a toho jemu
nebožtík Zikmund vajminky jisté v tom kšaftu o slatku
vě:Hm, že v tOJll věrně a práve učiní a tak se zachová
městském sobě jest pozllstavil a podle ní jeho jest nejako věrn); poručník. Také dám-Ii komu ještě sama co od
zrušil ani nic jiného nekšaftova!, ježto když kdo chce
sebe jakožto svrchkuov nebo klenotuov, bud peněz, to
podle vejminky kleré co kšaftovati poslíze mimo předešlé
sobě v moci ostavuji, coz kOlnu z toho učiním, ten toho
podzenÍ má je prve zkaziti a zrušiti a teprva jináč kšaflOaby užil a pakli co rozkázi, to pan Zigmund aby vyplnil.
vati, ukázavše a čísli davše na to zřízení F. 1. o Haflích
Také tomu chci, aby z vinic mich, kteréž sem panu Zigs tím promluveníll1, žc jest podle toho zl'ízenÍ a té vejmundovi zapsala a sou v jednu zdělány, z těch vinic aby
minky v kš aftu postavené nic toho nezměnil a nevykonal,
po věčné časy člvrtce vína dávána byla k svatému Il'likujcstli jest co jemu Vilímovi LUZanskému dáti mínil, a on
láši červeného vína k sluzbě BoZí. Toho pro lepší jistotu
Vilím nic také sobě k místu pořádně nepl'ivedl a za živa svědomí dala sem tento list a kšaft úízenf mého zapečeliti.
nosti jcho Zikmunda nevykonal, nebo v té zprávě ocl
Jenž jest psán létha J\'lPXXXII v pátck před sv. Marketlní.
.
Albrechta Kunše a Pavla sluzebníka jeho toliko toho se
dOkládá, že d,\m, ale Ileclal, což žádnému postačiti i\
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v d'ova 'po Pal,lovi Hendr)'chovi z FrankšteJna,
Ix . )
Viktol'yllovi Hendrychovi z Fran "tcJ ua.
po
, 0 t 10 vdovou po
kteráž jest mezi Evou, pozus" u
. I .
,lovi Hendrychovi z Frankštej:1a, s Je~ ne a
~~m:'1 t;~ oZllstalou vdovou po nc;kdy Vlkl~I')'uovl Ilcn:
dr 'cho'vi odfud z Frankštejna, z slrany druhc,' ,co, se od,
) I Š' ft něl'd" Viktoryna Hendrycha od m Ev),. mat~<),
poru c a u
')
d"
k]" ph pnbltkoval1l
jeho Viktoryna, vloženého olejce, . .e'y':.
"
d' d'
a čtení růvoc!ů" Anna, vdova meZi Jlnyml SVYl,lll ° \ O. )
.
P, za c'·t"
zád'lla
take
em na'k );ch cedulek z vápemcc
. 1 ' ,staro.'
" , 't I'
božtíku Vilctorynovi HendrychOVI O{ plsare I ames s ce ne
. I d ' I tu Eva skrze
penického tehdaž Jil'íka Ve)\'oc y .. any; .'.' .
", inu tuto
řítele svéltO se ohlásivši brámla Jich Clstl, pnc, , ,
Ppl'edloživši poněvadz takové cedulky nejSOU sjJecbe\el~I).'
'v \'
,. cl
'e by lo raka ne oz I ca
aniž se na ne s\'edk"ove ~e o~, Z
r
Jder 'zto Jil-ík
Jil'íka Vcjvody, písare vapemekého, b)!a.,
) , . šl'
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dvě nebo th létha prve nezlI t~to pIe z.a. a
da'v
a na , E 'a
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umrc1, p'~otoz ,.1
p.,' N to od Anny Hcndrychové
p 'ávu pnJaty by tl nemaJI.
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, ] , ,
~
k
"ítele jest mluveno, Zb)'tecné zaneprnz( nell!
V OV):. s/ rzc Pl,
'ch cedulek rukou vla;;;IIIí ncb~zlíkt~
Eva Clili, Ill'aIll?, t~ko:) v
"
,0l ee vědomé
I)'Z
Jil'íka Vejvody elstl, Jcslo \ Stll! I 1I/ ..
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JiNk byi písal'em přísežn)'111 ye v"penlCI stalomes s ,

:P

I

ze

!

i,

262

IV, Na Velkém náměstí,

IV, Na Velkém llaměslJ,

IV, Na Velkém lIáměstí,
druhé
v znán ' t
t
l ' , i ruka J' eho vš ec Ilnem
'
a <e jeho vlastní I'ul
, l a Jes , a téz cedulk)' z'e
v též J. Mti reformaCi'
t' v
<ou psane so 'ád'
,
o'd
palncdolo"
a sv ě dky na ně vésti
' . ' u, z, ny odepríti nemůzc
m va bratři na místě jin ;ch b v zeno, Jcst, nechtějí-li
seZnJ'ho clo\'"ka a O ,Pd°l! ebl nebylo, proto že od pl-í~
obcslanJ'ch se podepsati
~ t ratrí svych spolu s nimi
I
'
lil a u sou v)'dá
N
lerm také takové ccd II
' ny,
ápodobně pti
bral/'i .od té pl'e a spra;'e~lr;os~ uk~zali, žey~ nepl'ítomní
u <y se vydáv "
kd'
I I' '
<0,11' I ku právu předldáda"
"aJl a" ez se potom
upusltlI, alc oni dva J"'/
sve, kteráz Jun tu náleží
svedomí dává, A tak Hdn {I, t~st~ sc JllU bez dalšího
nechtějí a také o to ,~1! <, a d, Mathouš toho se uJ'ímati
'
clmtl
není
ne
v
t
nepř~~kládá, proc b" ;ten', s ~ ,na a právní plfl:ina se
po, dplS náležit); b)'!. P'-Ot ,v
~
z o o spor jcst, ab)'
, ..
oz Oll! d\'a 'á I "
aby JI \' odvod " , '
, ) b) l! nemely, Protoz ""d'
SpIS .JeJICh na onen čas k
'ú
z, e aJl, aby jim ten
I'
u jeJlln prekázka
d'
z" a,
byl Dál
u PI,VU složeny'
<saftu nezastává neZ tolil
sc ne ala, ponevadz ona
'.
c poněvadž všickni čt rH b ".
zase navrácen
nebOZtíka Viktoryna'
'<Ol ~p,l:avedlnost svou v statku
slám sou i také stOJ'í k I V )
ratn Hendrychové obeE" IJ
'
manze
a
JeJlho
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"I""
b
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d
'
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se
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stan
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..
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"
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,"t I,
sporu sejde, K tomu od A mu mlUVIl!, tudy z takového
ě
Y t?ho nic nebylo, tehd' svěd:pecet Ily bejti, a pakli
mluveno; srozumívá s k ,nny ~endrychové
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.. e,
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,
y se rozdvlT
I
'
vcdeni, ze rukou jeho' orpla lendl'ycha svědkové sou
všecky čtyry bratry na
' e, I i, a e poně,'adž ona je
té,ž, c~ltěla-li Anna těch P::~:le~ou, "c.oz se, v této pNčině
proti v vše,chněm ku právuon~l~ž~as ~besla~a, také příčiny
nCI'ddz se tuto J'l' v
1
< uZlt" státI lllelo
A
~teréz téz všickni ho' emství, ,a, I ty v cteny byly, na
I
-",vy vastníh d Vď
'poto 10 dopustiti, aby škarty
o e !Ctví dotejcc, ncmůže
Jem~t,:í toliko dva Jilík a d ~~thi Ale ze potom při hoscbrané sou, ctcny b 'ti ,~I: s,e ~eví" kde, ,někdy v smeteeh
povedl své také bez 'in ;ch'
at 10UŠ se postavili a v odstavena beJ'tl' Od A Y
cl), zádaJe pll své obl'ane' o
~?rmací J. Mti sc stala \. dvou se podcpsali, Na to re,
nIly' Svědl é
zuv~as,tní rukou Viktoryna' H d ,<ov vedeni sou na registra
pnJ'ch dvou se podeps~/e so~ hto dva pOI'inIli i na místě
pstrích tyto cedulky také en ll) c1la psaná a při tejchž reJan a Daniel od té Pl\e I ~eéo to ukázati, že druzí dva
P
sv ' spra ve d
l'
ctcny budou, Od E " O na ,czcny sou, plOtož vělí '
aI
< 'Jestli, oni dl'a Jan aD
nos
tI sou upustili'
b 'ť "d'
V),
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a
amel od tal é
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y I za a a toho nI'k I' d
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v
o IV opustiť
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Jl luto declictví rloteJ'C'
b
I nemuze, pouěvadz se
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d,
Mathouš
odpovM
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D:l
stane,
a
tito
dva
Jiřík
s'
v
vym se Iuytem vyd', e,
1 ne o byť t en I' svedomí
pod
Jal,< se v tom zachovati a ' I l' e Anna budc také věděti
toho přísahou dost\'r~:t' tu~:mohlo, by, postaciti, lec by
vŠlckni ctyH neděJ(
,
pa < I neupouštějí, povinni so'
Od Auny: Nebylo podcb'
Pdalko záduy o nich nesvědčí
Jiříka a d, Mathoušec,c ~e t sl.',olu odpověď dáti, Zase o~
známá, a kde se I' ' t 1 sve {Uv k nhn, poněvadz I'uk '
dva I~~ ~nístě druhJ'cl; dve~uoJl v reforma.ci J, Mti, aby oni
b
egls ra našly t t k'
a
yly a nalezeny sou v'd 'ú', u a e cedulky slozeny
upustIlI-li sou tíž d' J
Jana, a Damele odpovídali
Evy dolo zeno ' Ac' ~"~ y z, daje, aby čten)' byly
Od
an'(
ěd
\a an a Dalllel od
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' a
I, nev í, poněvadž stojí b d
,'v s,v spravedlnosti,
,
' p l ! Jlllicl
v I
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nevadž vysvědceny
,
I vec,ec I podány sou alc 1'0 katI, a z toho ze všeho s~ 'd: ou \ed,~tI, co k tomu ří
neJsou nemají
t " ,
'
"
vml, a právu k uvázení l~dá
pos aCltl. Tím spor za,
zase n,avrácen bude, Nato o~
kdyz JIm, ten spis jejich
mallce tcnto spor st' I
,u, Tu pau purgmistr a rada
drychuv jest mluveno' V,
al~a, a Damele braUí Hen,
lan v svém
á"
oustne vypověděli' P ě'
uv zcm, takto o tOl11
kteráz se toliko na A' YIOzu/m II sou reformaci J, Mti
o
'
O!l vadz I'ráva
vy,
!\Iatl
1'0 d um skládává ncbo
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Ir ka a doklora'
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t ..
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'
" e pokud sc ruky doeJce utvrzeno bJ'ti má A "
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"d nych
'
na
yla" tito pa I< d va Jan a
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m } sou neslyšel'
'v I
11 a pnpraveni nebyl' d"
I, alllz <ll právu
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c OVl z Fra kšt '
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mc se toho nenachází ZtV
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<~yz Oll! dva také poHdně
Anny Hendrychové \~' , u,tvr,zené ku potřebě dotcené
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potahováni nebudou O ~~,Ia
prava k nětčemu jinému
" 159/ Q
OIllCrSlOlI!S Pauli 1591.
i\~ti na všecky ct;ry ;c :'zt~~l ~nn!, vdovy reformaci:
f
' _8, ledna, Rl/kop Č 11' - ,
len cit ychova s bratllnll' fl d
"
66 j. 302, (Anna
Jakoz také všickni ct),/-j I t 'lUJbe, ze odpověď dáti maJ'í
en
rych)'
a
E
'
fl
jich děl'l'
omu" o eslán'
.
I" éllola P ,etc, 91 ve ctvrlck
'
\ ou ,clldrychovou,)
I I nemuže, jakb' <oni
, I sou, protoz
onaI
pozustalá vdova po
'I d po p:tlllátce s, Vmcentia Anna
aby, s,obe opěti spletek) !lák ' 1~~,1 ,k tO:ll U ~.řivésti chtěli;
'
nc< y VII t "
,
z F'rankštelna, obesla\'šl'
1
; olynovl Hendr)'chovi
puslltI nemíní nJ'brž ' ' !
cmlla, cehoz se ona do'''I
a <ll prav
"
,
vš' I ' , "
plavi, ze podle té J M'
'
D" u pnpravlVsi p, Jana
J lil <a, doktora MatJlOuŠ
,
JC
nl! ctyl'l odpověď dát'
"
, t l reformací
t" f lendr)'ch)''
o dt ud'z z Frankštej'!la a p edl a 'IanIele b ta}'l
odpovídati
llcchtel'í
z'ádá'
AI
povlllm
,sou
a
pakli
společně
'..
o e mc I té' E
I
Od J'"
,
nna prot
'
ma tl<u JejIch ' l,l-e-'nč
z l 'vu -lendr}'chovou ,
, I1'lka a d, Mathouše br t"í I I ll!1ll za stanné právo,
u
po d a1a k u pl' v
orte 1e mezi touž Annou H d
ec em reformací J, Mti
~~,ení toliko se ciní, však ~~ 'ž e :,ou zb.Yt~c?,é zanepraztéž Mathoušem bratl'ím' fl en rychovou z jcdné a Jiříkem
Hacen bude sejde ' t l ) Jun SpIS JeJICh zase naI IIé OeI práva toho I 'dVlen d rychy
z Fr an k"stcJna
,
'ru
'I
z stran)'
Anny vdov)," ChtV', Zl' o 10 spolu a odpověď se dá
Od
I ..
z e ene 10 a \ "
~
,
cp, I podle J Mť
'
m UVItI, poněvadž re'OI'm' ' t
,po preetcm ji od sebe
chovati a všickni čt 'ři
I v 'v ' I rcformaCÍ tak se za,
"1 '
l'
,tel
a
p'ltr
'
dále
t' b'
)
spo ecne odpověď dáť
VSIC ml bratl'i souce 1 t
' na jest, protož Hb,
~o I e I nebylo jinJ'ch obs'l r
" tak aby
Anně na příC. iny k od pom
( omku obesláni i také stOJ'ícc J)I'
povolUJe, aby ten 'e'ich
' .. I a I, tehdy k tomu ona
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jejich předsevzetí jest to, aby se od sebe rozdělili, jedni
aby odpověď dali a druzí aby tepl'l'a nětco znovu slyšeli
a potom ňáké odklady brali k čemu). \ ,na nikoliv dovoliti nemt'Iže nýbrž praví, že při reformaci J, Mti zustavcna
býti má, by všickni 4 odpověď dali, nebo dva také na
místě druhich dvou, pokudz by od této pl'e neupustili,
zádajíc ph tom zacitována bejti, Tím spor zavřín a právu
k uvážení podán, Kdež pan purgmistr a rada majíce to
všecko v svém bcdlil'ém uválení, takto mezi nimi vypo'
věděli: Poněvadž ortel vrchního práva mezi Annou pozltstalou vdovou po Viktorynovi Hendrychovi z Franknštejna
s jedné, Jiříkem a d, i\-Iathoušem bratřími Hendrychy
odtudž z Franknštejna z strany druhé, jehož attum jest
v pátek po památce svaté Lucie létha po minulého ~c
89' nato vztažen jest, že všickni čtYI'i brall'i Hendrychové
z Frankštejna, Jan, Jiřík, d, Mathouš a Daniel podle prošlého obeslání na přícin)' k odporu kšaftu Viktoryna
Hendrycha od ní Anny vdovy pl'edložcné odpověď dáti
sou povinni, nebo ab)' to, že Jan a Daniel, jcšto se
v první odpovědi nep.odepsali, od té pře a spravedlnosti
své, kteráž jim tu. náleží, sou upustili, provedeno byli, a
nyní souce opěti všickni ctyl-i bratl'i od !lí Anny k daní
odpovědi společně obesláni, dva Jil'ík a d, Mathouš ,ádají za navrácení též své první odpovědi s tím doložením,
ze dále všickni ctyh věděti budou, co k tomu mluviti,
Jan pak a Daniel od sebe mluviti dávají, že sou ještě
nic neslyšeli, než když p!-íčiny uslyší, ze budou věděti,
co k tomu Hkati i časem svim za odpověď dáli, I ahy
se tomu všemu za dosti stalo, pro tož se pl'edně odpověď
pl'cdešlá od dvouch bratH Hendrych!1\' Jil'íka a cl. Ma'
thouše ku právu složená jim zase vydá a pl'íčiny k odporu od Amiy Hcndrychové vdovy pl'edložené přcde
všemi čtyřmi bratřími, také sc ještě jednou pl'ečtou, na
něž všickni čtyři bratři, nechcc-li který z nich od své
spravedlnosli, kteráž by mu tu náležela upustiti, buďto
hned in continenti, nebo aby se jim žádného ,krácení
býti ncvidělo, v týmdni pořád zběhlim odpověď patrnou
a světlou v nicemž se nedělíce, dáti SOLI povinni podle
p,áva, Aclum in consilio f. 2, post Conversionis Pauli

1591,
28,

1593, 20, srpna, RlIllOp, Č, 2112 f 404, Martin
Klukar II Zuzanna koupili dům v rynku od starodávna
u tváří řečcni od Jiříka Henrycha z Franknštejna za 3000
k, gr. C, Act. fer, VI. post Assllmpt. M, V,
29, 159ó, 11, bl-ezna, RlIllOp, Č, 2205 f 151, (f.::šaft
Jiříka Hendrycha z Franknšteina) Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice - , amen, Já Jiřík Hendrych z Franknšteina, měštěnín St. M, p" známo činím tímto kšaftoyním
listem, Jakož mně pán Buoh všemohoucí z milosti své
nemocí těžkou navštíviti ráčil - , tuto mOll poslední vuoli
o stalku mém sepsati [scm] dal. Předně - duši mou
milou v Jeho svaté ruce - poroučím - , Dáleji statek
muoj všelijaki - se všemi těmi spravedlnostmi, kteréž
111ně náležejí - , ten všeckcn ouhrnkem lllocně dávám,
poroučím a odkazuji Vratislavovi, synu mému, a pravému
dědici k tomu tímto kšaftem nal-izuji a ustanovuji témuž Vratislavovi synu 111énl11 a leth nenlajícíIllu za poruč
níky své milé pány bratry, pana doktora J\'lathouše
z Franknšteina J, Mti C. raddu nad appellacími pana Daniele odtudž z Franknšteina, paní Evu Hendrychovou
jinak Holianovou, mou milou paní máteř a jsouce k nim,
předně k mé milé paní matel'i a bratl'ím vlastním té duvěrné a bratrské naděje, Ž~ jej Vratislava, syna mého, ve
všem slušnim a náležitim chrániti a vopatrovati, ano
y ničemž jakožto svou vlastní krev a jeho vlastní strejcové
opouštěti nebudou, Z toho pak statku již témuž Vratisla-

itt,

Na VelMIIl

l1amhli,

vovi, synu a dědici mému, tak všecken ouhrnkem odkázaného chci, aby mé nejmilejší manželce paní Anně z Cimic
jakožto vlastní mateři té hOl Vratislava předně a nejprv
hncd po publikování kš·,ftu tohoto a mé poslední vuole a
to v clYI'ech nedělích pol'úd zběhlich věna jejího v smlúvách svadebních mezi námi obsazeného a zpecetěného,
jmenovitě tři tisíce kop míšenských ocl porucníkuov vajš
t10tčeni ch dáno a odvedeno bylo, jakoz pak takové
smlouvy pro lepší duověrnost a zdržení toho tale nálditě
spečetěné a ujištěné pl'ed rukama sci~ - , a nad to věno
pak z lásky manželské též Anně z Cimic, manželce mé
milé, vejšeji dávám a tomu chci, aby ji od vejš jmenovani ch pánuov poručníkuov dotud, dokudž by živa byla a
v tom stavu své 110 vdovskébo neproměnila, jmenovitě ze
dvoú tisíc kop mÍŠ. ouroku a to každého puol léta hned
po smrti mé bez zadržování a všelijakich překážek dávrino a odvozováno bylo; pakli by se od tichž porucníkuov toho ncstalo a nedalo, aby ona Anna, manželka má
milá, moc mela na poručníky vejš dotčené na místě Vratislava, syna a dědice mého, o tu summu dva tisíce kop
míš, nastupovati, k nim hleděti a upomínati a s tím jako
s sv)im vlastnim uciniti bez pI'elrážky mohla a moci
ulUože, Item svršky, nábytky všecky a všelijaký, kteréž
před rukama jsou a po mé smrti se najdou, dávám a
odkazuji a poroučím Anně, manželce mé milé, k vlastnímu
jejímu užívání, však s touto při tom vejminkou: Co sc
šatuov chodicích mich vlastních a mně náležejících dotičc,
ty dávám a poroucím Vratislavovi, synu mému, i řetízek
zlati, pl'i kterém vlastní kontrfekt a obraz nebožtíka mého
milého pana otcc jest, ano i sckret muoj zlati aby jemu
dochován byl. Nad to vejšeji též Anně, mé milé manželce,
jcště dávám a odkazuji dvě desítky vína, ktcré by sobě
mezi jinimi vybrati chtěla, tak aby ona ihned s takovim
svrchu dotčeným vínem (však teprva po smrti mé) moc
činiti měla jako s svim vlastním a k svému vlastnímu,
jak se jí dobl'e a nejlépeji viděti a líbiti bude, oužitku a
lepšímu to obrátila, Však tomu také chci, aby Vralislav,
syn muoj a dědic vlastní, ph Anně manžclce mé milé a
paní mateři jeho, (pokudž by její dobrá vuole jakožto vlastní
paní matky jeho v tom byla) zustával II páni poručníci
na to nic jí dávati nemají a povinni nejsou, však jestliže
by v tom Boží vrlle byla a on k dospělcjšímu Zl'ostu
přijde, žc někam jinam ven z země na studia i jináč vyslán
a vypraven biti by lllěl, již takovi náklad páni p"rucníci
naň činiti a vísti lllají. I toho sem oznámiti a doloziti pominouti nemohl, že sem po nebožtíkovi mém milém panu
otci na podíl muoj dědicský a mě vlastně náležcjící vd
paní Evy Hendrychové jinak Ho\ianové, paní matei'e mé
milé, tři tisíce osm set dvadccti pět kop míš, přijal, item
na to též paní Evě Hendrychové jinak Ho1ianové, paní
mateři mé milé, dlužen sem II z!lstávám summ)' peněz pět
seth padeoáte kop vše míš, k mé velký potřebě pujčenich,
Jestliže by pak Vratislav, syn llluOj, dřívěji, neZli by k létuom dospělým přišel (čehož pán Buoh uchovati rac) prostředkem smrti sršel, tehdy všecko to, což by tak jemu
vlastně náleželo, na pány bratry mé, pana Jana z Franknšteina, pana doktora Matouše J, Mti C, raddy nad appellacími, pana Daniele, odtudi. z Franlmšteina, item paní
Ed Hcndrychovou jinak Holianovou, paní matel' mou
zvláště milou, pl'ijíti a připadnouti má na rovné podíly,
však s tímto při tom doloi,ením a znamcnitou vejminkou,
jc,t1ižc by tale, jakž vejš doloženo, poněvadž všickni jednoho každého věku smrtcdlní sme, Vratislav, syn muoj, jsa
nezletilJ' ,e světa sešel, aby Anna, manželka má milá,
předně ty dva tisíce kop míš, po témž synu jejím Yratislavovi, z kterých jí ourok nad věno její vycházel, od
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pánuov poručníkuv k sobě přijíti, z nich upomínati
jakozto vlastní ;nat?e n.a(~epsaného sirotka na jistý zpuosob
k svoému vlastnímu oužitku to beze všech odporuov od~
. P"OtO'z vanl
. poa do
vuolc naŠI nlllostlve povoliti ,'n'c'l'I,'
v,
<-.
~I~duv (vša~. pok~dž by v stavu vdovském zustávala!' pl'iľOUCl~~le~ abyšte n~,d .t}~lnŽ od nás vyměi:enírn poručenslvÍm
JI~I a obrátJl~ míh mohla a měla. Jsa k často jmcnovanim
skntecnu ruku drzah, toho arlykule v kšaftu neb 't'l'
panuom b;'.atrím a zvláště mé milé paní matel'i Evě nennestvrzovali a jí vdově proti témuž poruc"e'ní '
~~} .. ~
dryc~l~vé Jinak Holianové té bratrské a duo věrné i k paní
v
'v
~,
.
d vymercnl
nasemu" v IllcenlZ lle~lnellšíln ublizov<itj nedopouštěli, věmaten synovské naději, ze nad jmenovanim Vratislavem
douc" ze n~ tom ml!?stiVlí a jisltí vuoli naší císařskou
synel.n mim, srdecnou a s jeho dobrifll laskavou paměť
nap~~lI.te., Dan na hrade našem l'razském v sobotu po sv
ano, ~ nad Anno~.' 1110U n:ilou manželkou, ochrannou ruk~
TrOJICI leta devadesMého pátého a královst í
,. 1 R" •
a ,ťr~telskou pé?l, P?kud,z by toho kdy potreba ukazovala,
skél
I i 't 'I
Ul
( ( v V I aSIC 1 \.lm10 (va( ca e 10,
Ierského XXIII a Ceskéh t" Xxo
dlZ~h ~ z~ to Jich Jak~:to, svich milých pállllOV bratří i
Rudolf
o ez "" .
pam m~terc pro v Boha ,zadam a prosím, že nad touto mou
Ad mandatulll domini
J. z Kolol'l'at m. p.
po,ledlll a duovernou zádostí láskavou pamět a skut ' ,
lleproměnitedlný pozor míti budou. _ Jenž J'cst d' ecny
electi imperatoris, pr0l'rium
I
' d
'
an v soHumprecht Cernín.
Jolu pre nedělí Judiea létha DC devadesátého pátél
Jiřík Funk.
30, 1595, 17. května. Tamté'::. P02tivim I'u;glu:~~tru
3~. 1595, 6., čenna. Jakož Anna z Čimic poa konšeluom Star. M, našeho Pl'. ,'ěrnim našim '1 '
R d If D I '
B ",
.
, m l ym,
zuostala vdova I~o ne kdy Jiříkovi Hendrychovi z Fr~nkn
u o , ru ly z OZl milosti volený Rímski císař
štema odpor Jednolllu artykuli I' kšaftu J'eho J'''I
po ,:šecky casy rozmnozitel říše a Uhersky' Česky' k 'úl'
He d l ' d
'
1rI <a
Poct lVI' verm
v
,
š'
'1'
v v
,
I
,
n. ryc lU o nar;a u kch dl'ou tisícuov kop !Jo smrti
na 1 ml I, Vedeti vám dáváme že sme
vš"
I v
x'
v
v
,
ve
Vrahslava,
~yna
J:lIO,
na
ní
Annu
manželku
a
vlastní
, I po core prosem od nábozné Anny z Cimic zuostalé
matku téhoz Vralislava, s vejliJinkou tou, pokudž b
v~ovy p? někdy Jiříkovi Hendrychovi z Franlcenšteina
obráceném
v"1
y
v stavu vdovském zuostávala
~,a,m Imle~ a~ychon~ jí n~d ~ratislavcm Hendrychem Odtud";
1 v dl' , ""~o
,
ucml a a
< J~rc OZCllI pncm vysoce učeného pana doktora Maz Fl ankenstelna pozustalym sIrotkem a stutkem po tém) II~I d
'I "í .
v ,
•
e, y
touse ~el~drych.a z Franknšteina, J. Mti C. raddu nad
man,ze u Jej .';1 Jakozto vlastlll matce porueenství dáti rácili,
appe!laclml, LJallle!e .Hen~rJ:eha, Evu HendrJ'chovou jakožto
I":
kdez uznavaJlc my v tom téhož sirotka tak ab)' J'eln
'I tl
"I'
, "
,
u rae eJI
p.~' ucníky a"poruclllc~, tymz Haftem nad týmž Vratislavem
s a <ll pll JCjYalo nezh ubejl'alo, dobré a užitečné biti' prot '
sll~tkel.n n~f1ze~lé, téz Jana Hendrycha odtud" z Franknz ,mocnosti naší cisarské - jakozto král Česky' a I~eJ'v ,x~~
všecl d
. Io,
) SSI
štel,~~ Jakozto J,ednoho, tím ~šaftem nápadníka obcslala,
'. 1.1', Ol' a SIrot '~lV pomcník, k její pokomé prosbě
ktellzto obeslalll, nechtlce teJchž !)říčin slyšeti d 'I
': d
~nIlosliv: YO,volovah, n,ad dotcenim sirolkem a statkem
bl'"
, a e pl e
,
P
, ľa~T,cln, ,o ~s avse Jl Anuu) k tomu obzvláštně se ohlá:-iili
,
Jemu nalezltym na Icn cas a toliko do vuole na'l'
,
t' I " ' "
' pOl u1 ,pnznah,
ccns VI e uvall a JI k rade a ku pomoci učeniho i'l'lad
' Ize od takového art)'knle k sa ft OVllI'I 10 z strany
napa u ~;c 1 2000 kop S tou vejminkou upouštějí a tomu
touše
Hendrycha
z
Frankenšteina
raddu
našI'
llad.
I
1 ' .
.
.
'
,
<lppeodporu JI ~nny místa dávají, aby ten lakový nápad bez
,ac~mI, a poctivé Daniele Hendrycha odtndž z FrankenveJI11l1d,y, zust~v?l: co!- Anna vdova slyšíce to a na to se
st~~n~ a Evu H,c;'drychovou jinak Holianovou jakozto nejb!J~Šl krevní pralely, tak aby ten statek sirotku k d 0 _ poradlvšl, ta ke ,Jest ~J,~la, a tak ta vejlllinka při tom nápadu z toho kš aftu Jmka Hendrycha vyllata jest.
bremu
sp'Olceně
řídili,
opa(rovali a J'eden bez d rUlelO
I '1
.
v. 'I
~',
.
. Z strany. pak druhého artykule o porueenství nad
Ill: neClilI,' pl'l:IavatI a ustanovovati [ráČÍIllC] poroučejíc
VratIslavem Sirotkem po témž JiNkovi H d l '
Van;, abyšte pl'edně ten všecken a všelijaký ;tatek sirotcí
t I'
en l'yC 101'1 1'0zu~s,a YIl1.~, statkem jemu náldejícím, kteréž kšaftem nella cem by ten koliI' záležel, pol'ádně popsati a dva roz~
bozbka JIrlka na brat~y jcho,. pana doktora Matouše
dflpé .hodnověrné inventáře udělati dali, jeden jí Anně
", FIanknštclIla a Dalllele odtud" z Frankllšteina též
z Cllmc. a pomocníkum jejím odvedli, druhi pak do
EVl~, Hendrych~vou" matku jejich, vztaženo bylo, ktcrézrostu sIrotka za sebou v raddě z~,lechali tal, ab t ','
.
I
'''d
o
"
y yz
C'"
muzto artykuh ackoli od nadepsané Ann
Slrotc ~ pnJ .ouc k létn~ll svým dospělým a spravedlivým,
vdo '
J' á
b I
Y z
umc
\ y ,O~pll:, n~. n~ y o, však na dvoje milostivé J. Mti
pokuelL: ,by Jcmu v témz statku co zmrháno neb zmenšcno
C.
pmucelll,
lIcllZ
datum
prvního
v
stl'edu
po
Sesl'
,
bylo, .~c, se d~mlo~v;1ti a svého kde postíhati vědcI. Na
Ducha svatého a druhého v sobotllll po
té T ~n~
tom JiStu a Illllosllvu vuoli naší císal'skú naplnítc D'
I'
I
sva
roJICI
I
IV
š
'
.
an
ct ,1\ tOhot,o - 95, k.u právu tomuto prošlé, týž art kul
na }ra( e na. em Prazském v sll'edu po Seslání Duch
!1
pOlucenstvI nad Vratislavem sirotkem a 't tk
s;'a}eho lélh~ ac ~:;.cXXXVl a království našich l'zímskéh~
I ť 'I10 I'a
š f tu J'"
s a em
z (o,Gene
lríka Hendrycha jest vyňat
a t kJe 10
"
XX, Uherskeho XXIIlo a Ccského též XXo.
porncenství z mocnosti císařské od J Mť C . a ~,e
lmzto
Rudolf.
k
'I
Č k' I
'
"
.
I
.
Ja
Ad mandatum sacrae Caesareae
ra e.
es e 10 v ~ ~IeJvysšího vdov a sirotknov poručníka
Maiestatis proprium
n~ nI Annu z ClmlC, matku vlastní doteeného sirotka jest
J. l'I'Iyllnar.
prencšeno a podle toho J'í Anně k radě ., I u p ! ,.
d' .
"
omoCl pn'lilI sou n~~epsaní bratří Hendrychové p, doktor Matouš
. 31. 1595, 27. května. Tallltčž. Poctivim purgka I?a~!:~, tez E,va, ,matka j.ejich, bába téhož sirotka jakozto
1l11st~'u, -,o Rudolf druhý z Buoží milosti volený. _
neJblIzsl kre~m pr.átelé Jeho a tak dotčený JiNka HenPO~tlVl ven~í naši milí. Jakoz toho brath Hendrychové
drycha ,e vsech Jmých al'tykulích kromě nadepsaných
z l<ranknštell1a pfi vás vyhledávaJ'í ab)' Haft
"
,
'I I
'"
f,
(
a POľl~Iv;,u z ~trany ,:ápadu těch dl'ou lisíc s vejlllinkou a pozcnI ne ce y Jlnka Hendrycha odtudz z Franknšteina
l ucenstvI ~lad Sirotkem a statkem jeho k žádosti jak bratrí
bratra ,zcela, a zoulpna stvrzen byl, i co se arty kule
Hendrychuv všech, p. doktora Matouše Jana Daniele té'
o v porucens,tvl nad sirotkem a statku nebožtíka v témž
Ev)' matk . "I t l '
, "
, z
,
YJ';JIC """a, ~asto psané Ann)' z Cimic, pozuostalé
k.saf~u dolozeného dotiee i poněvadž sme též porueenstv í
vdo\ y po nem Jll'IkoYl Hendrychovi smc stndili a ti"
:J~kz ván}, o ,tom těchto pominulých unllv psaním našim
art' I 1
d"
.
) mz
,
) <ll um, J":12 o pl.r~no Jest nebylo, moc od práva dána
~ l,a~cellare c;eské oznámeno jest) z mocnosti naší císarské
Jest.
Actum
III conslllO feria 3
post
2 d onlllllcam
"
Jakozto, král Ceský nábožné Anně z C;mic zuostalé vdově
T,.
...
.
'
.
post
llmtat" 6. Junu 1595, consule Bartolomeo lvIil1ero b
po dotceném někdy Jil'fkovi Hendrychovi' z Franknšteina
Unterpel'gk.
a
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Tomu na svědomí - pečet - přitisknouti v pondělí
po sv. bl. Trojici 1. p, 1596.
33.. 1595. 7. června. Rl/kop. č. 1173 f. 32?
(Tnventář po Jiříkovi Holianovi, jinak Hendrychovi z Frankštejna.) V středu po SI'. Bonifacii stalo se popsání stalku
po někdy Jiříkovi Holianovi v domě u Trnbskejch řeče
ném. Toto se našlo: Anna Holianová, vdova po něm
pozuostalá, Vratislav, sirotek spolu s ní splozený. V krabicích jistoty: od p. Z Pernštejna na 1100 k. m., jíž
datum 1. 1590, p. Petra Voka z Rožmberk-! na 4000 k.
m., kteréz datum 1. 1593., paní Elišky Šlejnicové na
ó250 k. m., kteréž datum v outerý Navštivení sv. Alžběty
1. 1593. a při tom kopia reversu od Kryštofa Berky
z Dubé. Jistota od p. Daniele Skalského na 1000 k. gr.
č., datum v SObOt'l na sv. Havla 1593., 'jistota od p. Benjamina Semechovského z Semechova na 500 k. m., jistota
J. Mti C. na pergaméne psaná s rukojměmi tří měst KouHma, Nového Kolína a Brodu Českého na 1100 k. m.
datum v sobotu den sv. Havla 1593, jistota na papíře od
Benjamína Semeehovského z Semechova na 70 k. m.,
kteréž datum v pátek po sv. sv. Václavě 1594., smlouva
mezi p. Kryštofem Berkon a paní Elškou Slejnicovou,
poznamenání, co nebožtík utratil do Proslějova jezdíc,
dva majestáty na pargaméně napsaný daný od J. J~Iti C.,
pauu Snyterovi svedcící, šuldpryf od Klimenta Suberta
na 6 k. Ol., majestát pánuom bratřím Hendrychlllll z Franknštejna svědčící, list zach ovací nebožtíka Pavla Hendrycha,
šuldpryf německi na 6 k. m. o,d Bernharta ,Veyssera, list
na papíře od p. Kašpara z Sternberka paní matce její
svědčící paní vdovy. Listy některé posílací od měst a
jinich pánuov, kvitancí od p. Kašpara Mincara z Labštejna na Meyzle žida, registl'íky od berní, poznamenání
na ceduli, co nebožtík na dum vynalozil a na pohř'eb co
po smrti jeho vynaložíno, tabulky jedny a v nich jeho
nebožtíka vlastní poznamenání. Majestát od J. Mti C. na
Lorence, Kašpara bratry Hendrychy svědČící bez erbu,
svazky listuv rozličných paní Evě a jiným mnohým na
statek Práčský svědCících, j eden tisíc kop na domu Martina Michala řečeném Chvatěrubském, konvička stříbrná
p07lacená, koflíček stHbrný pozlacený s víčkem, šál stří
brný pozlacený, 12 lžic stl'íbrných s jelenými kopýtky,
nože v pouz&e dva a třetí vidlice stl'íbrem fasovaný
trubička lovecká stříbrná s páskem, pateř velkej s zrn;
koralovými 33 a 18 stříbrných pozlacených s jablkem,
l'etízek drobnej zlatej pancířovým dílem osmnásobně složeni, na němž groš zlatej, pečet stříbrná s řetízkem pH ní.
Dva prsténky zlatý tur!mscm, sekret jeden a tři krouzky,
jabléeko stříbrný pižmový s řetízkem, spinadla stl'íbrná a
kolík jeden v stříbre, kolíky dva žélezni, dukát rohati
jeden, kecher pozlacenej, toulec postl'íbřený s tl'apci,
kontrfekty tři. V sklepě při světnici šaty chodící nebožtíka, kuní kožich suknem pošitý, druhý kožich doliman
kuní suknem pošiti, kožich kuní kanavacem pošiti
aksamítem premovani, šlofpelc bobrovi stari s cvilinkem pošitý, kanavacový plášť aks&mítem pošitý, sukně
vodievací s rukávy aksamítem premovaná, plášť smutkovej,
kabát a poctivice karmazínový s šnyty, aksamítový galliaty,
kolar řezaný aksamítovi, kabát bílej karmazínový, gallioty
aksamftovi a kabát eerného aksamítu, kabát a gallioty
karmazínu prutovaného, dva ksasy černý, jeden z nich
aksamítem podšitý a druhej stříbrohlavovej s šnyty a
s bílejmi punčochami, gallioty soukenný a kabát z filizelu,
rejtharská sulcIúčka jedna, suknička kanavaeová stará
aksamítem premovaná, punčoch dva páry hedvábnejch a
dva páry harasovejch starejch, dva biryty aksamítový, dva
klobouky štepanový krumplířským dílem, husárek aksamí-

Iv.

Na Velkélll utÍměsti.

265

tovaj, husárek prostej, klobouk zimní prostej na cestu,
francouskej klobouk a jeden letní s federpušem, tři šmuky
černi, rapíry tři, tulichy tl'i pásy, mečík rejtharskej
postříbřenej, kuše s heverem, ručnice dvě dlouhi s pouzdrem jedním, přední kus zbroje. V truhle jedny vykládaný: záponka zlatá, arm panty dva zlati, prsténkllv zlatejch pět, pásy dva stříbrni s nožnicemi. Nahoře pod
krovem: ručnice dlouhý tři s holstry, dva páry krátkich
ručnic s fausthamerem, sedlo rejtharski, hemelíny dva,
náramky dl'a, truhlice do vozu dvě, maulkorb, šatuov
mumrajskejch na dvanácte osob, šest kordíkuv postHbl'enich. Na dvoře v dole vllz krytej a saně jedny. V dole
pod zemí ve sklepě: vína červeného sedm suduov a bílého dva.
Naposledy ládala paní vdova, poněvadž její statek
inventován jest, aby také statek jich bratří s tím Jiříkem Hendrychem, jakozto bratrem jich vlastním I' nedílnosti ZllOstávající popsán a zinventován byl, pravěcí se v témž
statku na místě sirotka svého po dotčeném JiHkovi Hendrychovi, jinak Holianovi, bratru jejich a manželu sv)im
pozuostalého jisti díl jmíti. Oznámili páni bratH Jan a
Daniel s Evou, matkou svou, že oni tomu odpírají, aby
co nebožtíkovi Jiříkovi tu v témž statku náležeti mělo.
34. 1596, 2,1. května. Rl/kop. č. 2113 f. 48. J. ,!'I'Iti
C. Jakožto krále Ceského rychtář Vavřinec Brekovec Sotnovský z Závol'ic, JiJík Heide:ius z Rasnštejna, prubíř
zemský v království Ceském a kanclél' Stal'. M. Pl'. stojíce
osobně v radě oznámili: Jakož předešle dotčeni J. ,Mti
C. rychtář na milostivé J. Mti C. poručení domu Martina
Klugera z Zakše, toho easu ještě živého a již z pl'íhody
nenadálé zamordováním z tohoto světa sešlého, jenž od
starodávna u tvál'í slove na místě a k ruce J. :Mti c.
pro sumu 2000 k, gr. č. od někdy dotčeného Martina
K. povinnich právem zveden i zmocněn jest, jakž tiž
zvod a zmocnění to v sobě drží, jehož actum rer. Ul.
post Nativ. M. V. anno 1595, potom pak tiž dum na
milostivé J. J\Hi C. poručen[ - Anně z Čimic po někdy
JiHkovi Hendrychovi z Frankštejna pozustalé vdově, za
2000 k. gr. č. prodán. Však z té lakové sumy ona Anna
z Cimic sobě 500 k. gr. č. peněz gruntovn[ch nu témž
Act. fer. III. post Rodomu zadržalich jest porazila. gationum.
35. 1598, 5. dubna. Rl/llOp. Č. 2205 f. 184. (Kšaft
doktora Matouše Hendrycha z Franknšteina.) Ve jméno
svaté a nerozdílné Trojice amell. Já doktor Mathouš
Hendrych z Franknšteina, J. Mli C. radda nad appellacími
na hradě Pražském, známo ciním tímto mim listem, jenl
slove Hafl, - že jsa od pána Boha všemohoucího těžkou
nemoci navštíven - , protož předně, - duši svou milou
v ruce jeho svaté Bozské milosti - zase poroueejíc, dále
o statku a dědictl'í svém takto řídím a kšaftuji: Jakož
sem od paní mátel'e mé milé paní Evy Hendrychové
jinak Holianové na učení má, jezdě do cizích krajin z podílu mého otcovského, což mně po panu otci mém milém
nálei.elo, pl'edně dva tisíce kop míšenskich poruozně
přijal, po tom též na koupení domu mého a stavení podruhé opět jeden tisíc osm seth a padesáte kop míšo a
nic méně také i po třetí na knihy, kteréž u mne v zástavě zustávají a na veselí mé svadební čtyh sta kop míšo
od též paní mátere mé sem pl'ijal, i z té přfeiny ji paní
Evu Hendrychovou jinak Holianovou, paní máteř mou
milou, z takového přijatého podílu tímto kšaftem zcela a
zoupllla kvituji, prázdna a svobodna činím, tak aby zádný
po mé smrti na ni paní Evu Hendrychovou, paní máteř
mou, nastupovati a jí z toho upomínati alli jakého počtu
od ni žádati nemohl a moci neměJ. Co se pak dále statku
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mého všeho a všelijakého, jaký by ten koliI' hyl dodl'a tisíce nic více a vejše dáti povinna nebyla. - Jenž
týče, ten všecken a všelijaký nadepsané paní máteÚ mé
jest dán a psán v neděli, jenž slove Misericordia domini
milé tolikéž tímto kšaftem mým odkazuji a mocně dávám,
léta páně - devadesátého osmého.
'
však s touto vejminkou, aby táž paní máteř má Barbol'e
K žádosti Evy Holianové - bez naříkán! vyležalý _
dcerce mé miíé, a Jil'íl<ovi, synu mému milému, oběm~
stvrzen v středu v ochtáb svatých Tří králuov léta 99
s paní Annou, manželkou mou milou, zplozeným jednomu
consule domino Andrea BlolYsky a Palatino. Tomu na svě
každému z nich po jednom řetěz i zlatém, kteréž sem já
domí - pečet - v pátek po památce sv. Šťastného I.
nosil, dáti povinna byla. A jestliže by to pán Buoh dáti
p. oc 99.
ráčil, že by bucTto dcerka má Barbora k poctivému vdání
... l602, 22. října. Rl/llOp. č. 21Z9 1. f. 104.
anebo syn muoj JiHl< k létuom dvadcíti přišla aneb přišel
Anna z Cimic, po 'někdy Jiříkovi Hendrychovi z Franktehdy tomu chci a jest vuole má, aby paní máteř
štejna pozůstalá vdova, přiznala se, že jest na místě a
dotčené dcerce mé osm seth kop míšo věna dáti, synu
k ruce Vratislava, syna svého s někdy Jiříkem Hendrypak mému dva tisíce kop míšo vydati povinna byla s tím
chem z Frankštejna zplozeného, na doplnění dílu jeho
při tom toho patrným doložením: Jestliže by manželka
dědického, jak po Pavlovi Hendrychovi dědu, Evě bábě,
má mi.l~ po .mé smrti s těZkým životem zůstala a pán
tak po témž Jiříkovi, otci téhož Vratislava sirotka a syna
Buoh Jl na sIrobu buďto syna anebo dceru dáti by ráčil
jejího, jemu náležejíciho ujala jest ve 2000 k. m. dům
tehdy chci, aby v té takové připadnosti skryté paní mátef
v Caletné ul. mezi domy Jana Musila a Jakuba Melcara a
má témuž synu na sirobu zplozenému palnácte seth kop
~o od Jana a Dani,;,le vlastních bratří HendrychůI', strejcuv
míšo anebo též dcerce tolil<éž na sirobu zplozené osm
Jmenovaného Vratrslava. - Act. postrie Ursulae.
seth kop míšo věna, kdyby buďto ona k vdání anebo on
... 1603, 5. prosince. Rt/liop. č. 21Z9 I. f. 110.
I< l~thuom svým přišla aneb pl'išel, be" odpornosti dáti
Jan Henrych z Frankellštejna všecko a všelijak{ právo
povmna byla. A pakli by tyto všecky děti mé, kteréž nyní
své a díl svůj, který jest na něho, jakožto syna nejstarmanželkou mou mám aneb kteréž by ještě též manželce mé
šího po rodičich jich bratří, jako Pavlovi Henrychovi a
pán Buoh po mé smrti na sirobu dáti ráčil, před dojitím letll
Evě Holianové, máteH jich, zanechaného přišel _ posvých dospělých prostředkem smrti z tohoto světa sešli
stoupi! jest Danielovi - bratru svému - v 5000 k. m.
tehdy paní máteř má žádnému ničímž tím, což jim tut~
- Act. postridie Barbarae.
odkazuji mimo ty dva řetězy a dítěti na sirobu naroze36'. 1608.
Rl/kop. č. 324 f. 404. V domě
nému nejlepší koflík muoj, vydáváním aneb odvozováním
~{olianovský~ [nájemníci) P. Jan z Se/gern, dvorský slupovinna nebude a býti nemá. Nad těmito pak dětmi
zebník J. MtI C., Jan P,kola a Jan Oldfíld kupci pl'es
mými Barborou a Jiříkem i nad jinými, kteréž by mi
'
polní, mají fraypryfy.
pán Buoh s manželkou mou ještě na sirobu dáti ráčil
(;iním a ustanovuji poručníky nadepsanou paní Evu Hen~
Ol
1608, 19. listopadu. Daniel Hendrych z Frankdrychovou jinak Holianovou, paní mateř mou milou pana
štejna a Marie z Kunwaldu m. j. přiznali se, že jsou
Jahba Menšíka z Menšteina a Daniele Hendrycha" Frandluzni 500 k. m. paní Hedvíce Pibhlové roz. Rubruhápce
ken/Heina, bratra mého milého, s tfm doložením pokudž
z Suché na Chrustenicích a Vysokém Oujezdci.
by k tomu pl'išlo, že by se týž Daniel, bratr mu/,j, oženil
<l'
1616. Rl/llOp. č. 1074 f. 135. (Svědomí
aby d~tky I~lé n,ikde,ž jinde n,ežli u něho chováni a opa~
ku potřebě panll Vratislavovi Hendrychovi z Franknštejna).
trovám byh. A Jakoz sem pam Anně, manželce mé ruilé
Mistr Ondřej lIhrchio Ždárský z Darína, na ten čas menší
při smluvách svadebnich věna jejího i s jejím dva tisic~
rady Stal'. M. Pl'. jeden soudce, svědčil [I'. 1624]: Paní
kop míšo jmenoval, i tomu chci, aby jí těch dva tisíce kop
Kateřina panu Vratislavovi Hendrychovi na díl spravedlmíšo paní m,lteř má od stvrzení tohoto kšaftu mého ve
nosti své, kterouž s sirotky po p. Václavovi Trubkovi
čtyřech nedělích pořád zběhlých vydati a vyčísti povinna
z Rovin, předešlém manželu svém, v statku po něm zů
byla, a nad to vejše též paní Anně, manželce mé, z lásky
stalém má, toliko na ten čas 2000 k. m. věnovala. _
a na~ věno dávám a odkazaji všecky svršky a nábytky,
Lorenc Odháj svědčil: V letu pominulém 1616 na den
kteréz nyní v domě mém sou a po smrti mé v něm by
sv. Jana ev. vyslavši p. Vratislav H. z Fr. k paní Katese najíti mohly a našly, a nic méně také rešt peněz kteřině, tehdáž Trubkové, paní sestře mé, jisté pány v pří
réž za J. Mti C. při ouřadě rentmistrském za mé 'věrné
cině zasnoubení, při kterémžto zasnoubení jsou se též
služby pozuostávají, manželce mé dávám a pokudž by táž
smlouvy svadební staly.
manželka má na vdovské stolici seděla a jí se v té ml,
37. 1629, 30. července .. Rl/kop. č. 2114 f. 416.
domě mém bydleti líbilo aneb pronajeti, tehdy aby jí Jménem a na místě J. Mti Kr. - poroučí se _ radě
toho od paní máteře mé a, do stavu jejího proměnění
Stal'. M. Pro - aby Ul'. p. Antonínovi Binagovi, J. Mti C.
bez odpornosti a beze vší činže dávání dopl'íno bylo a
rad~ a,vejběrČ(mu p.osudného - dům Franknštejnský,
z něho až do téhol, času aby vytiskována nebyla. Item
v nemz on bytem zustává, když 500 k. m. _ složí,
d~ .kláštera s. J~~uba v St~ M. P., kdež tělo mé pohřbeno
do knih měitských vložiti. Ex consilio camerae Bohem.
bytr má, odkaZUJ! a poroucím padesáte kop míŠ., ty mají
od datum stvrzení kšaftu tohoto mého ve čtyl'ech nedělích
pořá~. z?ěhlých ,vydány býti, aby za též peníze nějaký
plat JIsty H stály pro snadši té chudé řeholy obživení
Číslo pop. 933.
k témuž klášteru a záduší koupen a zpraven býti mohl.
A jestliže by pak tomuto odkázání mému, kteréž svrchu
(U trouby.)
psa~ým dětem !ným tímto kšaftem "činím, kdo jakýmžkoltv vymyšlen)'lll zpuosobem a obycejem místa dáti ne1. 1400, 15. ledna. Rl/kop. č. 996 f. 3. Dominus
chtěl aneb manželka na odkázání jí učiněném přestati
Nicolaus Geunher ct "Vencoslaus Geunher [ratres emerunt
nechtěla, tehdy jest v tom celá a dokonalá vuole má
- tres s. gr. pl'. census - erga "Venceslaum Cammerer
aby paní mateř má týmž dětem m)'m mimo nadepsané
pro triginta s., quas habuit super domo Jacobi Leytner
dva řetězy zlaté a manželce podle smluv sl'adebních ty
el Nicolai Martini rimer, que fuit Conradi Grevel, sita
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in antiquo foro inter domos olim "Volframi ex una et
jeho zavázati ani vzdávati obyčejem iZádným: Pan purgrclicte Machlltonis parte cx alia. Act. fer. V. anle fest.
mistr a páni vyřkli js\í takto: Poněvadž paní Marta
s. Anthonii.
dobrovolně a svobodně to, což po ní dáno jest, za svuoj
diel přijavši jiného statku otce svého - sě odřekla a
2. 1402, 21. října. Rt/kop. č. 996 f. 65. Jacobus
bratra svého propustila - ze i my téhož zápisu potvrzuLeytricr reemit lIlI s. gr. census erga Thomam de Sacz
jcm - . Act. fer. V. ante Barbare.
pro XXXII s. gr. super domo sua propria si ta in antiquo
foro inter domos relicte Machutonis pannicide ex una et
8. 1463, 7. dubna. Rukop. č. 2086 f. A. 9. Ni'Volframi parte ex altera, omni co iure, sicut ipse Thocolaus dictus Wiechtik de Antiqua Civ. Prag. emit curiam
mas eundem censuru habuit et ut sibi ipsum censum olim
allodialem in Sessowicz cum municione - erga Georgium,
Nicolaus Tanfelt de Raconik in ultimo suo testamento
tabernatoi'em ibidem in Ssessowicz - pro centum trilegavit. - Act. die XI m. virg.
ginta s. gr. - Act. fer. V. paschali.
3. 1407.
Rukop. č. 2099 J: 20. Nicolaus
9. 1465, 13. března. Ruko}. č. 2105 f. 220. Nirimer et Martinus 'Veicher, testamentarii olim Tacobi
colaus dictus Wiechtik veniens ante domino rum consilii
Leitner.
presencialll resignavit et donavit benivole dua s domos
4. 1409, 17. ledna. Rukop. č. 2101 f. 1Z3'. Mal'proprias in ciraulo, ad auream tubam videlicet et ad cu.
tinus Weykardi et Nicolaus rymer, testamentarii J acobi
sinulll, contigue situatas - Marte, care conthoruJi sue - .
Leytner, deputant unam s. gr. c. Marquardo fratri dicti
Act. fer. III!. post Gregorii.
Jacobi pra et loco VIII s., quas sibi dictus Jacobus in
* 1466.
Rukop. č. 2105 f. 240. Martha,
ultimo suo testamento legavit super doma Cunczonis
olim Johannis di cti Wiechtik ab aurea tuba filia, nunc
parchaner. Act. die· S. Anthonii.
vera Johannis, filii Procopii de Zacz conthoraJis.
5. 1410, 14. srpna. Rl/kop. č. 2101 ;: 233. Ludfo'
1470, 18. července. Rl/kop. č. 2105 f. 293.
wicus apothecarius emit II s. C. erga Johannem Coldicz
Marta, Nicolai a tuba uxor, elllit - pratum post "il1am
et Katherinam conthoralem pro XVIII S. super domo
Ssessowicz penes curiam Nicolai a cignis immediate situolim J acobi Leytner in antiquo foro. Act. fer. V. post
atum ap ut Wenc. Holec pro LXXX s. - Act. fer. lIlI.
Laurencii.
ante Magdalene. - Rl/kop. č. 2141 f. 93. Martha, Nicolai
6. 1436, 10. května. Rukop. č. 2099 t: 421.
Wiechtik a tuba uxůr, fassa est, quia tenetur veri debiti
Franco dictus Rex fassus est presentibus publice pro lesXL s. pueris suis, quos nunc habet aut post genuerit,
tando se debitorie obligari in XXti S. gr. domine Anne,
que pro illis testamento Anne, relicte Wenceslai Muzik,
relicte Nicolai Ssandrbach de Horazdieiowicz, genitrici
erant lcgate. Quas proscribit super prato suo circa vil1am
sue dileele, de eisdem pecuniis promittens et debens solSsessolYicz penes curiam Nicolai a cignis iacente. Act.
vere et censuare dicte matri sue 2 sex. gr. census annui
fer. V. ante Marie Magd. eod. Rnno.
omni anno, eundem censum ei deplltando et proscribendo
10. 1471, 3. května. Rukop. č. 2119 f. P. 11. Ve
in et super domo sua propria »ad tubam« diela in agine
jméno bozie amen. Já Dorota, služebnice slovutné paní
situata in tel' domos Elisabeth ad faciem ex una et olim
Kateřiny Sekeřické v Stal'. M. PI'. u zlaté tníby bydlejície,
Olframmi parte ex altera nec non in aliis bonis suis.
vyznávám - , ze ačkoli z dopuštěnie božieho - , najprve
Hoc notanter subexcluso: Quod post mortem sepedicte
oznamuji, že paní Kateřina již psaná dlužna mi jest Xl/2 k.
Anne huiusmodi census ad prefatum Frankonem, natum
a lIlI gr. a k tomu mzdy mé XXVI gr., paní Anna mladá
suum, et ad liberos ipsius, quos nunc habet seu post haSekyřická XVI, Barbora Hochutová LXXX gr. ty buerit, pleno illre devolvi debent. Actum - fcria V. post
dala sem Kláře, sestře mé - , a ona aby z toho II k. gr.
Stanislai 1436.
na kostel sv. Mikuláše vydala. - Act. die s. Crucis.
7. 1462, 2. pro~ince. RullOp. č.2141 I.f. 160. V té
ll. 1481, 10. ledna. Rukop. č. 2106f. ZOo Martha
při, v niez Martin Slajl mladší z Gerlice vinil Mikuláše
ab uurea tuba resignavlt suam post mortem duas domos
Věchtíka jménem panie Marthy, manželky své a sestry
suas, unam ad auream tubam el a1teram ad cu sin um, que
téhoz Mikuláše, z dielu dědičného, kterýž by ona po nesite sunt in circulo, omnemque substanciam suam - Mabožci otci svém jmieti měla pravě, ze by již praven)f Mitesoni Sstamprechar, marÍto suo caro, - cum hoc tamen
kuláš po smrti otce svého uvázavše sě v statek paní
adiuncto, quod Marta reliquit pro se potestatem - venMarthě, sestře své, z toho statku žádného dielu dáti nedendi, alienandi, - legandi - in vita aut in articulo
chtěl. K kterémuZto statku táž paní Mart~ tak dobře
mortis iuxta "elle suum. Si autem memoratam Martam
právo měla a má jako i on po otci svém. Zádaje na pácontingat intestatam vita excedere, tunc omnis substancia I
niech, aby výšpsaného Mikuláše k tomu držali, aby paní
taliter resignala in ipsum devolvetur iure pleno. Ex qua
Martě sestře své, spravedlivě učinil, jakožto spoludědičce.
debebit dare Apolone, alumpne memorate Marte filieque
J emuÚo častopsaný Mikuhlš odpieraje pravil, že nebožtík
fmtris eius, L s. gr. mis., it. Marthe, similiter alumpne
Jan Věchtík, otec j<;ho, učinil' smltíl'u svatební s již praeius, XX s. mis. Insuper Mates debebit emere XII s. gr.
veným Martinem Slejfem jmenoval po panně Marthě,
census annui et perpetui pro remedio animarum ad a!tare
dceři své, L kop a výpravu a nic viece. A on že jest po
pro capella Corporis Christi in ecclesia S. Nicolai. Act.
smrti otce svého té smltívě dosti učinil, penieze i výpravu
fcr. Hll. post Epiph. cl. Tamtéž. Marta ab a. t. repo sestře své vydal i nadto viece. A to, coz jest vydáno,
signavit - cUl'iam suam in Sses>owicz cum prato
paní Marta, s\;stra jeho, že jest přijala za dicl svuoj ~ě
dičný a jej svobodně a dobrovolně před pány propusdla . magno et cum censu L gr. Rzehaconi, fratri sno, et pueris
eius. Act. die Prisce.
slibivši sě na něho a na statek otce svého o nic zasě
nenavracovati. Toho jejieho vzdánie a propuštěnie výpis
12. 1484, 14. ledna. Ruliop. Č. 94 I. ;: 51. Marta
z Imich městských okázav před pány žádaje, aby při tom
Wiechtikonissa fassa est se debitorie obligari ducentos et
zápisu ostaven byl. Proti jehožto řeči svrchupsaný Martin
decem florenos ungar. generoso domino Paulo de JensŠlajf odpieraje pravil, že paní Marta, poněvadž jemu již
stein et de Skal, Duchkoni tansori, Johanni Hrabanie,
smluvena byla, moci zádné neměla komu co bez vuole
Johanni Pytlík, Georgio Prhoss, Georgio ab ave - et
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in domibus suis, videlicet ad auream tubam
et ad cignos nominatls, Acl. fer, lIlI, post octal'am
Epiph,

za
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", jejieho
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pouezen a sepsání podle jejie při tiskli na .ěd '
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,,10'1 nez~nem va am J!ného mimo to pořiezenie kš;ftu nea
]3, 149B, 12, pros, RIIlwp, Č, 2107 J, 52, Martha
UClnl a : I z tech přícin ten !<šaft řádně "'1' '
a
·á.
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<
pIlS y, Jemu moc
. t~lba ~urea, conthoralis Mathessonis Sstamprechar _
v Pl,' o po e nadepsaného práva dáváme'
VI I'
R I á]
1'1'
"
, a ' ac co I
1 eSlgna:"t dO~l1um suam ad al\rearn tubam dictam _' Ma~ I; _c m UVl Jest ~ syny svými, žeby ten kšaft řádn' a
t~lessolll! mal'lto suo caro - , Si Martam intestatam conPIa? ne?yl'á pl'Otoze se v něm pokládá pro si vši slovu~né
.tmgat Vl, a excedere, tunc domus et alia omnis substancia
op~ n,lOstt ť nuov že, aby pečeti své podle nie řiložili
m ,eundem Matles devolvetur, tali vero notabili exce cione
a ze dJest \ 'Iácslava 8ama neprosila , ale
z'e s
' t H oPI ec Z''
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Igut m eadem domo maneat usque mortem suam sicu~ veru~
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smrti jeho s dáli, vuoli sVlí poslední před námi oznámil
domu u podušek připojil ji a on že do ní má pr6chod a
jest takovúto, tak žc dU,om svuoj, v nělllž bydlí, u Zlaté
dvéře a toho v držení i uZívání pokojném byl jest a jest
tníby, polovici dvoru Sešovic a coz k I,ěmu koli pl'í1dí
i on až do síc chl'fle, A za živnosti otce jeho, kterýž
i s užitkem, vinicí, zahradú a podle toho i jini vcškeren
měl statek sobě od paní Marty Trubské, té zahrady žádný
statck svuoj mOl'itý i nemovitý, kdež by ten a na čcmž
nenaříkal, ncl sa jí v držení užíval. Zase od Anny k tomu
koli záležel a nebo kterým a ktc"akým koli jméncm muož
mluveno, že to není podobné, aby ta zahrada k domu
a mohl by jmenován b)fU, otknwje a mocně po své sm'li
u podušek měla býti, nebo hned za domem leží u trlÍby,
porouCí a dává Anně, lllanzclce své, a dceráIll, kteréž jsľi
A V 10111 d01llě jest kap/a, že je podobněji, že od té
spolu jměli, na rovný mezi ně rozdicl, však na takový
kaply nějaký tu kerchov byl a nehožka paní Marta nezpuosob, že ona Anna manzelka dicl, kterýž má po otci
božtíkovi JiNkovi duom vzdávající té vyminky nepolozila,
sl'ém, má také z něho rovný diel dccrám svým i jeho
aby tu zahradu od toho domu odtrhla, ani v tom vzdaní
dáti, Toho pak statku i dcer svých ciní a ustanovuje
též jaké vYmJnky učinila, kclež vzdává dUOll1 u podušek
mocnú porucnicí pi'edepsanú Annu, mallzelku 'Vlí, a jie
neboitíkovi Rehálcovi, bratru svému, a sou toho lidé patoho věří, ze dcerky své i tudiež jeho napl'ed k jich domělníci, že ta zahrada k tomu domu vždy u t!'líby byla
brému a poctivému vésti bude a stalku toho jim dochOl·á,
a ne k tomu u podušek a že ještě sou i dvéře do ní.
Jestliže by pak pán Buoh které z dcer neuchoval, aby
A kdyby na to i výchoz byla, že se to voeitě spatří, že
diel mrtvé na živú pl'ipadl, pakli by oblÍ pán Buoh nek tomu domu u trlÍby jest přiležitější nežli k poduškám,
uchoval, aby veškereu statek na Annu, manzellm jeho,
nebo za tím domem u t!'líby leží. V tom táhla se na svě
pl'ipadl. K jichžto před námi :JC, pl'ivěsili k tomuto listu,
domí a vzdání Marty Trubské, kdez Jiříkovi vzdává duom
Jenz jest dán léta svrchu p;Hného I' pondělí před stoloa je pokázala, Zase k tomu od Ilrikcího jest mluveno,
váním svatého Petra.
kdež ona Anna praví,' že Slí do té zahrady dvéře, ae sou
20, 1523, --' Rl/lIop, Č, 1047 f,vA, ll, (Svědomí mezi
však do té zahrady nikda svobody choditi neměli, leč
AnnlÍ Trubskou s jedné a Briccím Rchiíkem z Květnicc
kradí, a že bratr jeho, nebožtík Jiřík, na 10 se netáhl
s strany druhé.) Václav Dryzna uciniv podle práva pNsahu
ni jemu I' tom překážky činil, ale on že jí sám uŽÍval,
i vyznal: Sem toho věcloll1 a to v paměti nlám, že na
sobě do vol'eší sadíval a to k užitku svému obracoval a
dvě lítě pl'ed lÍm morem a boul'kou, když byla v tom
že i votec jeho jí držitelem byl a nikdy od ni,ádného
domě, jako jest nyní paní Lcšenská, ňáká plIlí Dětská,
jesti jemu I' tom pl'ekázíno nebylo, nébrž ze je i toho
Tu jest nebožtíka paní Marta Trubská té paní Dětské znabránil, když z domu Hajdarovského v"lma pan Blažek
menitč p"Zívala i ž6dala jest jí paní Marty Trubský ta
Kopáč tam míti chtěl, a v tak mnohých letech sa držitepaní Dětská, aby své povolení dala, aby sobě mohla
lem, že jemu toho žridný nenal'íkal a, ona tcpruov se
z svého domu do lé Trubské v zahrady dvél'c prolomiti.
o to koštuje, A kdež praví, že sú do ní chodili, že jest
I stalo se tak, Tehdy nebožtík Rehák, bratr nebožky paní
jim toho bránil a nikda slÍ té svobody míti nemohli aniž
:Marty, mluvil jí, aby toho nedopouštěla, A ona mu odpoSlí jí užívali. Též se na svědomí táhl a je pokázal, prose
věděla: Jsa v tom domě u trouby, což ty mi rozkazuješ,
v tom za spravedlivé opatření. Tu pan purgmistr a páni
však jest mé a tak povčděla pH tom a kduž tento moj
_ takto o tom nalézají: Pon}vadž zápis tcn, kterYž jest
dlul1 u trouby po Illnč budc držcti, tcnl i zahradu držeti
Marta od zlaté tníby ucinila RehákOl'i, bratru svému, Jibude a tak se ty obojc dvél'e tak podnes najdLÍ, kterak
říkovi a Brikcímu a Vojtěchovi, synuom jeho, na duom
jest nebožka Trubská k té paní Dčlské chodila i druhé
u podušek a na jiný statek dvanácti lety prve před šel
zase, kterak paní Dětská také k paní Martě, Svata,
jest ten zápis, kterýž Marta láž udělala potom JiHkovi
manželka Mariina Marvana, nčinivši pHsahu podle práva
na duom II zlaté tníby a on Brikcí lo pokazuje, ze jest
i vyznala: Když sem byla u nebožky paní Marty Věchtí
hncd potom předešlém vzdání otec jeho držitelem zahrady
kové a jinak Trubské, dělaje u ní roušky, to sem ncté byl a on po něm též a Jil'ík nebožtík za své živnosti
jedntí od ní slýchala, ŽC jest pravila, že ta zahrada, ktcráž
podle toho předešlého 7.ápislI otce ani bratra jesl ničímž
jest za tím domem u trouby, náleží k tomu domu u trouby,
nenaříkal, maje podle nich zápis, než od Marty Trubské
_ Hanuš jel ze dvoru kupec ucinil pHsahu podle práva
dUOln přijal s tím slovem, kteréž dolozila, že mu jej
i vyznal: Když sem v domě u trouby I' pokoji byl zadním
vzdává tím vším právem, jakž sama nyní drZí a poněvadž
několik let, prvé neZli jest ncbožlík manžel paní Anny
Řehák již zahrady v držení byl, lím je toho potvrdila, ze
Trubské v tom domu bydlel, tak jest, ze sem lu marštal
jest jí již z moci své byla pustila. I z těch pHCin, jedno
také držul, z kteréž marštale jSIÍ lll'él'e do té zahrady a
že Jiřík nebožtík, lnanzel Annin, toho za své zivnosli
co sem kdy od koní hnoje koli z té marštale do té zanenal'íkal ani v l,šaftu svém o ní duomínky učinil a druhé
hrady kydal a všecken sem lam kydal, nikdá mi žádnaj
on Brikcí starodávní dr>.ení prol'edl, dává sc jemu za
ani nebožtík Řehák ani pan Briceí syn jeho nic nel-ekl a
právo, že ta zahrada jemu spravedlivě náleží. Act, fer, II.
toho nebránil, a byl sem ten pokoj najal od nebožtíka
post Nicolai,
pana Jiříka a byl sem v tom pokoji až se pan JiNk s man19, 152), 17, ledna, RlIlwp. Č, 2142 f, C, 17.
želkou do domu k troubě pHs'ěhoval. - Burjan šmajdýr
(Kšaft Jiříka ReiJácka.) My purgmistr a rada města Prahy
ueini" pl'ísahu podle práva i vyznal: To mi jest svědomo
známo činíme QC, že ~tojíce pře,j námi osobně slovutní
a v paměti már', že lcn dllm u trouby na rynku byl jcst
Zigmund 7. Lestkova, Rohol' Chanick)f ze Všehrd a Barthonebožky i'1'l~rly Trubské a tcn u podušek, jako jest v něm
lorněj z Hradiště, spolurněšťané naši, i vyznali jSIÍ a vypan Briccí Rehácek, také byl její, pak kteraj zahrada jcst
svědčili všichni jednostajně takto: MOVCXXlo ten ch·rtek
podnes za domem Trubské a za kaplou, ta jest vždy byla
pl'ed SI', Pryškú byli jsmy požádáni od neboZtíka Jiľíka
'k domu Trubské i to také slýchal sem ještě od svých
Rehácka z Květnice a od Zlaté tníby, spoluměštěnina
rodičtlv a to jest ona nebcižl<a paní Marta len dum
našeho, abychom k němu 'přišli, kterýžto když jsme k němu
u trúby s lú zahradlí drhla jako za pral'aj grunt a dlim
přišli, leže. v těžké nemoci, paměli však dobré a svobody
u podušek byl jako za pousku neb jest těch časlll' ,nebyl
rozumu zdravého požívaje, nechlě tomu, by o slalek po
nic vystavcn, jedné tam koně a vozy chovali, - Rchoř,
něm zuostali, kteréhoz jemu pán Buoh popHti rácil, ktel'!
někdy váznaj od váhy kor·enné, udlliv - i v)'Znal: To
§yiÍro vé ~ nes!)áze mezi pl'átely a pl'íbuznými jeho po
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Na TŤelké11l llríměsti,

a z Saského domu učinivši - i vyznala: Když sem byla
služebnice u p, nebožtíka Jiříka i u p, Briccího, toho sem já
nikdá od nich neslyšela, aby se o tu zahradu kdy vadili,
Jan, šenkéř od korábuv, uciniv - i pověděl: Byl
sem u pana Briccího piH osma léta, tu sem já z rozkázání jeho pána s'lého I' té zahradě vořechy sadil.
Jakub, šenkéř od pana Jakuba Strnada, učinil' - i vyznal: Byl sem u pana Briccfhonejmén osm neb IX let i
sadil sem do lé zahrady vořechy vlaské a v těch letech
žádnaj jinaj té zahrady neuZíval nežli pan Briccí, leč jest
paní Anna Trubská nebo čelcď její k~y kra di do ní vešla.
ll'Iatěj, služebnik pana Briccího Reháka z Kl'ětnice,
učinil' - : Sem již u pána VII neb VIII let, také sem já
do té zahrady vořechy sázel, pak po ta všecka leta pán
m6j té zahrady užíval vždy, pak paní Anna Trubská do
ní nikdá nechodila, leč jest žádného tu nečila, pak když
tam do ní vešla, nikdá ven, aby tam lláké škody neučinila,
nevyšla; pak když jest nebožtfkovi Jiříkovi kdo žaloval,
že tam chodí a vždy škodu dělají, tchdy jest jim on pHkázal, aby tam nechodili; pak té zahrady mój pán užíval
a já S"lll ořechy klátíval, ale od Trubské nikdy, leč kdy
kradL Anna, Polka z domu Kroupova, učillivši uts i
pověděla: Byla sem v podruží u pana Briccího VI léta
i sem toho svědoma, že jest pan Briccí té zahrady vždy,
dotud sem já tu byla, užíval a v tom neměl žádné pře
kážky ani ol nebožtíka pana Jiříka, bratra svého, leč jSlí
kdy co kradmo utrhli, ještě když sme je vokl'ikli, tehdy
hned utekli a mnohokrát mé dívce běželo po pána a oni
nikdá pána nedočekali. Kateřina, schovanice Anny
Polky, učinivše též uts i vyznala: Byli smc u pana Briccího
VI lét~ ~~ož jest se koli na té zahradě obrodilo, všeho
toho pan Briccí užíval a pan Jiřík mu toho nehájil; leč
jsú tam oni kdy kradí vběhli a my je vokHldi, oni hned
zase běželi. - Dorota, šcnkéřka od železných dveřf, uči
ni"ši uts i pověděla: Byla sem pět let u pana Briccího
komorou i sloužecí a vždy jest pan Briccí, polClldž sem
já tu byla, té zahrady užíval. Kateřina, manželka Mikuláše zetě Knechtova, učinivši přísahu podle práva i vyznala: To mi jest dobře vědomo, byla sem u nebožky
Marty Trubské a jsa piíl léta ~ikdá sme na tu zahradu
nechodily a potom sem byla u Reháčkuv, to dobře vím,
ze su oni vždy ty vořechy na té zahradě klátili a jí uUvali, - Bmjan šmajdýř uciniv přísahu podle práva i vyznal: Jiného! já nic nevím, co panu Briccímu sl,ědčiti o tu
zahradu, než co sem pověděl paní Anně Trubské, jiného
já nic nepamatuji, než tak slovo od slova, Hanuš jel
ze dvoru kupec učinil' pHsahu podle práva i vyznal: Jinéhoť já nevím, co panu Briccímu svědčiti než to, což
sem paní Anně Trubské svědčil a kdd na mne tajž pan
Briccí žádá, dokudž sem tam v tom pokoji byl, že jest
neboztík Jil:ík ni manželka jeho té zahrady neulíval, pravím, že jsú jí, dokudž sem já tu bytem byl, neužívali,
aniž sem já jich viděl, aby do nf kdy chodili, než když
sem se já odtud pryč vystěhoval, již já nevím, kterak se
Bartoš z Hraspolu nakládali, užívali neb neužívali, diště od černé ruže na tu pl'fsahu, kterúž má do obce
starší, vyznal: Jest mi to dobře v paměti, že nebožka
paní Marta Věchtíková od zlaté trtíby mluvívala jest přede
mJltí, že ta zahrada, kteráž jest zá domem, nepřiležela jest
k tomuto domu než k domu tomu, v kterémž jest bratr
mój a té jest otec nebožtfk Briccího zahrady vždy v uzívání byl, jsa v tom dOlllu u podušek bez překážky. Jan Svátek na tu pHsahu, kteníž má do obt)e starší, vyznal: To mi jest 'v paměti, jest tomu na třidceti let, že
sem býval v té zahradě s jinými mládenci a dobrými
lidmi, tam sme v ní skákali a hráli a vždy Sllle říkali, že

fp. Na Velkém lIáměstí,
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sme byli u, pana Řehácka I' zahradě a také ,pamatuji, kdy);
hostě pan Reháček choval, že sú koně stavěli v marštali,
ktcnlZ jest v té zahradě s veliklí 'mřeží dřevěunou a té
jest Oll Reháček nebožtík zahrady užíl'al a rozkazoval,
abychom sobě vořcchy i jcmu klátili. - Lída, podruhyně
od Křfže kolál'e, z Dlažení, učinivši - i vyznala: Byla
sem u nebožtíka Reháka, otce pana Briccfho, před bouHwu,
a vždy jest ty zahrady on neboi.tík otec pana Briccího
užlval, pokudž sem já tu u nich byla a žádného jest pruchodiště z toho domu u trouby do té zahrady nebylo. _
Uršila, matka paua Modesta, ucinjvši - i vyznala: To
mi jest vědomo, že jest nebožtík Rehák tu hne J zahradu
držal a jí užíval, jakž mu nebožka paní Marta ten dum
\l podušek dala a za, sala; pak hádávali se o to nebož((k
Rehák s Briccfm, sYf\em svim, že jest chtěl tu kus zahrady vždy nebožtík Rehák Jiříkovi, synu svému druhému,
dáti a Briccí ncdal. - Václav, železník z Dlaženi, uciniv
,přísahu podle práva i vj'znal: Sloužil sem u nebožtíka
Rehácka, otcc pana Briccího" prvé nežli jest ou Briccí lla
světě byl; pak on nebožtík Reháček mi rozkazoval, abych
v té zahradě dělal a já sem v ní, což mi rvzkázal, dělal.

24, 1525, 27. listop, Rl/kop, Č, 2110 J. 127. Jan
Vopice z Třebska koupil sobě duOlu ležící na rynku u zlaté
trouby od Anny Trubské za ll'i sta a XX kop pr, Act.
fer. II. post Katherine.
25, 1 ii~6, 19, června, RI/fwp, Č, 2110 f. 127. Jan
Opice z Třebska vzdal - zápis na domě u zlaté trouby
- Zigmundovi F, ajskotol'Í z Frajskot a Anně m, j, Act.
fer, III. ante Joh, B,
;;' 1526,
Rl/kop, Č, 1047 f. O, 13', Mezi
Annou, manželkou Zigmunda Fryskota, kupce z jedné,
Matoušem Polákem, služebníkem Jakuba apatykáře, z strany
druhé, Salomena, dcera Hanzlové pekařky, učinil'ši pl'ísahu
podle práva i vyznala: Když sme sedely se paní Annou
v okně na lllazhlÍze velikým, tehdá Polák vyšel pod vokno
i vyplazil jazyk a bykal na paní Annu. A paní Anna mu
l:ckla: Bóh dej zabit polskou, což na mne bykáš a on
přiběhl nahoru a vytrhl na ni tesák a tak mluvil k ní: kurvo
kurcvská, ještě ty tak pravíš a plil jí meú voči a potom
chtěl ji tesákem udeHti a já ji z'skočila a neměl na tom
dosti i vytrhl podruhé a přiměřil jí k srdci, a já chtěla
dolUl' po pána mého po Hanzle, a ou mi řekl' kurl'o
lmrevslcá, pttjdeš-li a zavoláš-li, prveť hlava s t;;ie dolul'
pttjde" nežli ty k tomu .schodu, i zavolala paní Anna na
paní Reháčkovou a paní Slechtovou, když šly z pochovávání
Marta,
a on potom Polák běžel se schodu dolUl', man2elka Briccího Řeháka z Květnice, u'~inivši přísah'l
podle prál'lI i svědčila: To mi jest dobte vědomo, když
sem šla z pochovávání s paní Dorolou Slechtovou nebožtíka Pavla Cukrála, i minuly sme dum páně purgmistr6v
a pl:išly sme k rohu k apatéce i tu sem zaslechla, že
někdo volá a paní Dorota řekla: paní Anna na nás volá
a já řekla, já tuším, že volá a v tom chtěl sem se navrátiti za roh a řéci, co nám chcete, i setkala se se mnou
žena Jakuba apatykáře a něeo se mnou promluvila a já
s tím šla přece a pacholek ten Polák nás pot~al před
apatélní, v)'šed z domu usmíval se, - Dorota Slechtová
ncinivši též ut supra i svědčila: To lili jest dobře v paměti, když sem)la z pochováváni od nebožtíka Cukráta
sc 'paní Martlí Reháckol'ou i viděla sem paní Annu Zigmundovou ana sedíc na yokně na mazhúze a v tom
sem jí chlěla uCiniti pozdravení a ona se obrátila
v tom na mazlníz a schopila se a než sme ten roh domu
minuly, slyšela sem, že volá: Paní Doroto, A já sem se
zase nevohledla ani sem se ji neozvala.

ljJ. Na tidi/ém
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1~2~,. 18. ledna. 1!1I11ojJ. Č, 1129 f. 27. V té pn

meZi Annll, ligmunda Frelskuta kupce manžellní z jedné
~ jVfa~ú~em ~o!ákem Jakuba apatckái'e z stran)' dru'hé, kdež
Jest, Je} obvllula, kterak by on, když jest na mazlníze
se,lIecl z vokna yyhléda:a, na ní ústa svá rozcdřiev jazyk
vypl.azOl',~1 a byk~1 a vběhiii po tom nah ,ru k ní, plil jí
mezI voel, mluve: zvl' jedená, zvyjedlíeí k , • . . , sjediti
s te~e hlavu. A tak ji zamordovati z úmysla bez jejího
pro\:II:cní i heze vší přtciny chtěL A to vidčvši děvečkA
kdy, j~~t 1;~že,la, chlecí volati, aby jí zamordovati nedali:
tu on JI b~~eti n~,dal, ale ona jest utekla, Kdyby byla
n~u~ekla, tez b)' JI byl,.~nad zamordoval. Polom když jest
Anlla volala na ne]o,ké paní, kleré tady mimo duom
s11' tehdy on)est od ní ulekl. Pak poněvadž jest se jí
vee,. takvY'" ,pnho(lIla a on to pod řádem a právem ucinili
chte~ a smel, v tom jest žádala za spravedlivé opatl'ení.
ProtI lomu od lVfatúše jest mluveno, ze on ten jesli nikda
ne?yl, aby takové včci ciniti pod právem a l'ádem měl fl
am :~h()to ,z'; jes~ neu,činil a tomu ze odpírá, Zádaje, aby
to nan, COL Jest zalovnno, provedeno bylo. Nd k tomu
se z?"á,v zc jest šel do své komory a hral sobě peníze,
~by, Jlllel n~ víno, a kdyz zase šel doluov, tu paní Allna
ze Je,st k ne mu mluvila, dávající mu lotry polské a on že
Jest .rekl, nechajíc toho, mužeš mne' jinak hleděti. Zase
proll tO~'lU ,od Anny mluveno, že se nenadála, aby lomu
odplCratIy,mcl" než pončvadž odpírá, že to naň pokázati
c~~,c, , - praviecf, ac ty paní svědU, že loliko slyšely jí
klleeh, vsak to Jest za pravé,' kd)'ž se komu násilé c,ní
a ~n volá, že, ti kdož slyší a seznají, ze dosli jest za
provod, ,ProtI tomu on l\Iallíš dal od sebe mluviti kdež
Jest pravIla paní Anna, že to doslatecnc provésti' chce
t~~lO se l~to" nen,ac,hád neb toliko poJle žaloby jediný
S\ edek svedei, devce, a ten za dosti ku právu není
by
pak dostI znamenitý byl a svědci!. A také ty I)aní 'kd 'ž
h~ ,ly ~'I)r, ponevat
v
I"z Jest v voknc,. seděla a ony ji viděly
'
)
byly by také 11101,1)' viděti, dálo-li se jí co, A kdez násilé do:
~~rk\~jí~ to. . ~est nicÍmž, neb nes~znávají, aby lcHcela, že RC
JI e~1l! na-dé, ncž že je na ně toliko volala ale nevčdí
proe. P~k poněvadž nie prokázállO nellí, žád~1 jest též za
~pra\:~dllvé 01?atřcnÍ. l'rot! ~omn jesl zase odpověď dána,
ze S\ edkové J,'ou dostateelll a podle těch
žádá paní
Ano,'" aby nan právo útrpné bylo puštieno, ze se tu sezna~1 m~" z,e se tak ~lajde i to, že z jiného návodu čiuil,
eu Jest cmIl .. Na to Jcst od Malúše odpo"ěd dána, ze se
v ~Ol~l b?ha I, ~vědomí svého doldádá, ze jest toho, což
nan ;oal,uJí, necmil, a kdd práva naň útrpného žáJají tak
1)r~vI~ ze není věc obycejná, aby pro takovú 'věc l:rávo
naI~, ntrpné ,1,11(,10 puSticno bajli a ze je toho lla pallU JanOl i n~zasluz;!. Zase k tomu od pauí Anny jest promluve~lO, ~e ,tak~ to ~Jy k své duši vzíti chlěla, že jest tím,
coz n,an zaluJe,. Vlllen a také praviecf, ze po takové věei
a z:laště pro Jazyk nectný mnozí jsou právem trestáni
bllI .trpnym: Tu 'pa;l pu.rgmistr ~ páni - vypovídají:
aekolIv ~d povoda JedlllaJ Jest polozán svědck a tím svěd
kem ta z:luba yró"od,u jn~:ti ncmuože, a tak obviněnaj
Ivn, poku~a.m am k pravu utrpnému nemá a nemuoz ph·
?~'z~~ .byll, než pončvadz on obviněný odporu svého ni~ll~Z Jev~t, ~eprovedl a P?nčvadž Marla z domu Mutrplasv\ a svedc~" ze on obVlllený k ní jest mluvil, že jest ne.
br lo pol,o:'le] toho, co oni praví, a tak že jest musilo
ll?co. bejlJ, .rozum toho jcst, i z těch pl'ícin aby on ouvi~lenaJ zpravil to a pakli by toho zpraviti ncchtěl z~, se k nemlI páni spravedlivě zachovali chtí. tom
prísah.á~l P'v B." vše~ svatým, z celtol mne paní Ann"
Jest vi.mla, ze tnn am v cele ani na díln nic vinen najsem
tak mi B, pomahaj i všichni světí. Act. fer. V. post Anthonii:
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na sebe na mnoho tisíc jistot, zboží od kupcuv pn·
jímaje, zdělal, z toho ze všeho statku se přiznával i berně
dával. Proti tomu od Lidmily z Doubravy mluveno,
známá věc jest, že o věci svěřené pri'lvodové na mrtvého
se vésti a ukazovati podle práva nemají, jakž na to nálezové mnozí uciněni JSOll, A ta suma, kteráž jemu nebožtíkovi na statku pánuov Zajícuov s povolením J. iVIti Kr.
zapsána a ujištěna a potom i na díle od něho vyzdvižena,
aby společní a svěl'ená a jemu z jakého poručení zapsána
byla, lomn se mfsta dáti ncmi'lže, neb kdyby společní a
jak sveřená b)'la, však by zápis na dědice jeho se nevztahoval, ncž na něho ,amého - . Tu p. purgmistr a páni
_ vypovídati ráčí: Poněvadž Lidmila z Doubravy to jest
_ ukázala, že J. M. Kr. své milostivé povolení k tomu
dáti _ ráčil, aby někdy Danielovi Fr. z Fr., jeho dědi
cuom a budoucím urozený p. Jan Zajíc z Hazmburka
zápis dskami na 1500 k. gr. č. ueiniti a na tvrzi Mšeném
_ zapsati mohl, z kteréžto sumy již po smrti p. Jana
Zajíce nebožtík Daniel od pánuov Václava, Mikuláše, JiHka, Kryštofa, jakoZtó synuov a dčdieuov po někdy p.
Janovi pozi'lstalých, 1000 k. č. přijal a aby ona Anna
z ZáhoN jaká společnice bili jměla, ukázáno není,
pro tož ten 1000 k. v té sumě peněz hotových, kteréž se
po něm Danielovi"') podle popisu našlo, jeho Danieluv se
podle prú\'a bejti nachází. Act. fer. V. postl'idie Dorothee.
28. 1557, 29, zál'í. Rf/kop. č. 2142 f. Dd, 10,
(Kšaft Anny Freyskutové z Záhoř!.) Ve jméno svaté a
nerozdílné Trojice amen. Já Anna Freyskutová z ZáhoN,
měštka Star, M. Pl' .. v)'znávám tímto listem všem vuobec
_ že _
takto o statku svém Hdím a poroučím:
Předkem jakoz dobré paměti pan likmund Freyskut
z Fre)'skutu, maozel muoj milyf, mně a někdy Danielovi,
synu našemu, všeckcn a všelijaký statek svuoj kšaftem
svým na rovný mezi nás podfl jest odkázal a dal, i tcn
takovi statek, totiž na domu, v kterémž bydlím
u zlaté trouby, v témž domu na svrchcích, nábytcích,
hospodáhtví, krámských věcech, klenotích, hotových penězích, item na druhém domu s zahradou u sv. Haštala,
item na vinici na Bílých Horách ležící odkaznji panu Mikulášovi Skalskému, zeti svému, a paní Marketě
z Freyskutu, dceři mé a manželce jeho, oběma společně.
Při tom jest tato vuole má, aby sestrám mým Mar·

26. }551, 19, července, Rukop. Č. 2142f. L,i3. Ve

Jméno bOZi amen, Já Zygmund Freyskut Z Freyskutu a
~ zlalé trouby, :něštěnín Star. M. Pr., známo činím tímto
IIs:em - nech~e tomu. rád, aby o stalek muoj - kteH
svarové a rn?Zlll?e Inezl Annou, 11laužclkon mou, Danielelll
syn~m, lY~at)a~~u a Marketou, dcerami našimi, povstati a
vzn,l,knoulI J~,eh, toto své poslední poručenstvie - oznamUJi: J akoz máme zápis společného statlmov vzdání
s ,~nn~u, manž,;llco~ .mou, ,do kterého jsou i děti moji
s\lchuJm?novalll ptljatI, pak ze Anna, manželka má, Daniel
syn, Mat'jana a ~farketa, . ~eery mé, z téhož zápisu jsú
mne dobr~v?lne propustIli a od něho pnstili, žádajíce
mne; ,ahy?" Jilll sam podle vuolc své tejmž s:atkem mým
podehl '; jednol~o ~aždého podle vuole S\'é odbyl, ze tomu
v
povolelll své dav3Jí a na tom prestávajf. 1 podle takového
p,d; od tél~oz zápisll puštění takto o témž statku mém
ndlln: NaJprve duom muoj, v něm.ž bydlím u zlaté
trollby se všemi svrchky a nábytky' i se vším a ,"'s'eliJ' I f
Id'"
, .
.
a<)m
!Ospo ;rstvlln,~ kr~mskými v~c,m.i, item druhý duom v faře
s;. Hastala lezld, Item na VIlllCi na Bílých Horách, d:uhy
vseckny -- dávám - Anně, manzelee mé milé, a Dani·
elovl, synu našemu, na rovnaj mezi ně podíl. Na takov'
však .zpuosob, .aby táž Anna s Danielem byli povinni
:'ydal1 ---: Marjl\~ě a i\Jal'ketě, když by k místu pl'išly,
Je~né k,azdé, z mch 1000 k. m. a k lomu vejpravu podle
sve mo~nostI. }šak a~y jich též dcery mé neobtězovaly
a ony j,:ouee pn 111áten své a Danielovi, jimi se spravovaly a Jleh ,,:e všem slušn.ém l~~sl~šny byly. Pdkli by jich
poslu~ny by tl nechtěly alll se Ji111i spravovali, tehda aby
Jim Vice z statku mého vydáváno nebylo, než ka;dé toliko
500 k. m, Na potvrzení toho pecetí lluí vlastní luto
lllOU pos}ední vuoli konecnú jsem zapečetil v neděli po
Roze~I~Ill sv., ap. I. 1551. (Kšaft byl potvrzen v pátek po
sv. JIIJI léhoz léta.)
,
27, 15,55., 7. línora., Rl/kop, Č. 2129 f. 412. Jakož
Jes,t, po, smrti nekdy Dam~le Freiskuta z Freiskutu jisté
pon~eIll ,a kšaft o, statku Jeho ku právu podaný a vysvědccny, tu panl Anna z Záhoří, dotceného Daniele
m~tlv.a, v tom s~ ~hl~sila, že ona proti vuoli syna svého,
e?z Jest on koll tymz kšaftem k0111u odkázal na odpor
ae ,br s,l;ad lo dobře uciniti mohla, nastupo~ati nemíní:
nez s.etnce v tom dobrého pokoje jemu místo d.lVá.
A tolIko v tom arlykuli, kdež t)f Ž Daniel toho dolo'I'1 ,v
t
.. I '
z , ze
. o, coz v. Wlll~, o~ka~udc, aby z peněz jeho vyplněno bylo,
za ?,pat; ení zada, }:,zto, ta klansule byla by jí na veliké
ublIzcm,v neb Ol~ zadnych svých vlastních peněz jest ne?,ěl, nez ~pole~~í a t~, což jim od někdy pana otce
Jeh~ a manzela JeJlho odkazáno bylo. A coi.lwli jest peněz
puplsem nalezeno!. ly všecky z téhoz statkll spoleeného
JSou
a z handle JICh vzešl)'. Kterémužto 0111 a.'še m' Id"
,
L'd'
c yz
Jcst I tmla z Doubravy, manzelka Danielova na místě
An~l)', dcerky své a sirotka pozůstalého po témž Danielov~, na odpor nast?upila a tomu u práva místa dáti nechte~a, . pa~ pnrgllllstI:. a páni pro vyhledávání spravedlnosil sl:'otcí stran~m JIstý den jSlí jmenovati rácili. Jakož
pa;c ob;, ~trany, pred I?rávem stojíce paní Anua z ZáhoN
svedoml IIstOV?1 ~ registry, též i jiné své průvody, jako
c~dulky, na :llchz s,umy poznamenané, co v kterých py~IIcích a v prevazo:a~ích bylo, lolikéž listy hlavní Usti
Je,t dala. A po preclení všeho toho porucila mluviti že
takové penízc, o láchž jest D.,"iel v kšaftu svém ve'·,
. I
I'"
'.
' z JSU
Je .1,0, pJ oz~~, Jch? .amého JSou nebyly. A dluh pánuov
zaJJCuov OdJlllUl! J:st n,;vzešel, .neZ z loho jich společného
handle - neb vedoma věc Jest,' ze s"ěHvši jemu n'
dluhllv v upomínání, handle spravoI'ání, prodávání i zas;
také prekupování, toho jest ze málo dtltýkala. Ne~ Oll

.!.

") Kšaft Daniele Skalského zapsaný V rullOp, Č. 2142
f. C. C. 19. zní: Jakož jest na žádosl vloženou od uro-

)
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zeného Jana l\Iikšc z Hrobčiee na místě paní Lidmily
z Doubravy, mani.elky někdy Daniele Freiskuta z Freiskutu, měštěnína Star. M. Pr" listem pám, Vilémovi z Hradešína, místokomorníku království Ceského, a Václavovi
Vozovi z Royin napomenutí a obeslání od práva Stal'. M.
Pl'. se stalo, abychom o poHzení, kteréž nebožtík Daniel
Freiskut z Fr. přcd námi oznámil, zprávu ucinili a čehož
bychom povědomi byli, ku potl'ebě dotcené paní Lidmile,
coz samo v sobě jest, vysvědčili. I tato jest pamět naše
a tuto jest před námi z pocátku psaný pan Daniel vuoli
svll a poHzcní oznámil, když do komory vešel a na luožko
své se polozil, lu jsme my Vilém z Hraddína a Václav
Vuoz z Ro\'in za ním šli, on ohledši se a vida nás, nám,
ze jsme k němu pl'išli, poděkování učinil. A hned tu jest
rozkázal, byl-Ii by kdo mimo nás tu jiný, aby vystoupil.
I když jsou ven vyšli, já V,"cla\' Vuoz z Rovin to jsem
k němu promluvil: Pane Danieli llluojlllilý, pan mfstokomorní!c i já tuto jsme a k tomu vás napomínáme,
chtěl-Ii byste o statku svém městském i pozemském poi'ízení učiniti, ze byste dítkám svým i sobě doMe učinili.
Tu jest Qn Daniel pověděl: Vaše Milost, muoj milý pane
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ketě, AneZce a Žofce, jedné každé z nich, po padesáte
k. gr. Č, - dali II také na služebnice mé, též i na
chudé lidi nezapomínali. Tolikéž Anně, vnučce mé, kteráž
z vuole P. B. hojně statkem tím, kterýž z požehnání ba·
žího já s manželem mým milým pracně jsem nashromáždila, opatřena jest, však proto nic méně pro památku
mon aby oni manželé, zeť a dcera má, řetěz zlatý z padesáti zl. uh. též vnučce mé udělati dali. - Jestli by pan
Mikuhlš Skalský, zeť muoj, ještě za živnosti mé smrtí
z světa sešel, tehdy aby podle tohoto kšaflu mého všeeken
statek mu oj na Marketu, dceru mou a manželku jeho, spolu
s dětmi, kteříž by po něm zuostali, připadl. Pak,li by touž
Marketu prve než jej pana Mikuláše smrti uchovati neráčil a za živnosti také mé, lehdy takovými zpuosobem
všecken statek muoj má na něj připadnonti. Pakli by
oba oni manželé prve nežli já zemrouce dětí po sobě
pozustavili, tehdy též děti jich po smrti mé k tomu všemll
Na potvrzení toho všeho
totéž právo - činiti mají. pečetí mou vhstní tento list kšaftu mého zapečetiti jsem
dala, jenž jest dán v středu den sv. Michala arch. léta
etc, padesátého sedmého. (Kšaft byl potvrzen v lHerý po
Promění J. Kr. 1559,)
29. 1569, 24. května, RullOjJ. č. 991;: 555. Jakož
jest Mikuláš Skalský z Dubu, písař soudu dvorského a
komorního, připravi\' do vězení a potom ku právu Jana
Drtinu, Adama Maštalku a Jana Pintu Poláka je všecky
ti'i společně obvinil z mord,u a to takOl'ého, že by oni
!. 1568 tu neděli po sv. Simoniši a Jlldovi ap. ve vsi
Křenici u Pavla krčmáře, Jana pl'íjmím Janovského, podaného jeho Mikuláše Skalského, cepami železnými, kyjem
i jinak zbili a stloukli. Aet. fer. III. post Aseensionem d.
30. 1572, 13. června. RlIlwp. Č. 1133 f. 170.
Jakož jest Anna z Freyskutu, někdy Daniele z Frey·
skutu dcera a již Jana Seydy z Hornsegu manželka,
obeslavši ku právu pana Mikuláše Skalskýho z Dubu
a na Slušticíeh, místo sudího dvorskýho, a podle něho
a spolu s ním Marketu Skalskou z Freyskulu, manželku jeho, obvinila je z toho: Jakož sou se oni manželé
vložili o svý ujmě a vkročili v statek městský jí Anně
náležitej a jej drZí, jmenovitě dum l'ečený u zlaté trouby
na rynku a druhej dum i s zahradon u sv. Kříže, též vimístokomorníče a muoj milý pane Václu"e, rád chci statek
svuoj městský i pozemský pověditi a' z toho napomenutí
vám děkuji. A tak jsa paměti dobré a rozomn zdravého

J

užívaje tuto jest vuoli sVIl poslední oznámil: Předkem
aby z jeho hotových peněz Lidmile, manželce jeho, ode
dne smrtí jeho v plném roce pob j zběhlém dáno bylo
pčt set k. gr. c. a řetěz zlalý, který v Iru hle mezi jinými
penězy hotovými leZL Dále i to oznámil, aby pmu Zikmumlovi Helgtovi z Kementu, krále J. 1lti radě a místokancléři kro Ceského, pět set k. gr. č. z penčz jeho hotových puojčeno Qylo až do roka pořad zběhlého, že tu
jest "uole jeho. Anně pak, dceH své, když by k vdání
pL-išla, aby - pět set k, gr. Č. a na vejpravu sto k. gr.
Č, dáno bylo, Mm'janč a Marketě z Fl'eiskutu, sestním
jeho, jedné každé po pul druhém stu k, m, aby - vydáno bylo. Z stJ'any pak Zikmnnda, syna svého, to
jest také před námi oznámil, - že - "šecken slatekjemu dává a odkazuje po smrti své. A nad dětmi svými
a statkem svým -- že ciní mocné porucníky paní Annu,
matkn sVlí, pana D:lChka Chmelíl'e z Semeehova a pana
Benjamina z Vlkanova. Stalo se oznámení vuole této tu
středn před Naroz. P. M. ráno, nežli den byl, 1. p,

1554.
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~Iici"na Bíl1ch, Horách ležící i v jiný statek, na ku eckém
zbozl, rozhcnejch dluzích, hotovy' ch penězl'cll 1,1 P t I
n ' t'ť I l'
'
, ,eno ce I

Letni
slove
1
, '
. " lelí'
,CI, t a,

t a I<é I. duom v Stal',
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,,~ynku, jenz u zlaté trouby slo"c, z té"ož 1)'11111/ do
11 lee po zadll pn/jezdit"
It "
někd' . I
",
,tl"
ery7.lo duom i vinice po

d~aG~s ~ IC~, "stec!1 ]'Ia;ní~h.' cíno;é~n a kuchynllém ná~
, <lb) 0111 manzele jf Anne Ji'; zletilé a I
t'

vému vdání s ]Jovolellíll1 J MtI' C
"šl'
' I { poc 1) je 10, ~udlz laké jellO bratl'í i sester otci a mát ".
tl"
"
jlll e vse 10 toho
pozuostaly a jemu s týmiž braWmi se<tl'all'II' té"
,: ~ll
s Ht cu jl postoupili, Proti tornu od l\Jikuláše Skalsl 'I
I
í
'
, " ' , z I jl11ym
z Dubu za odpol'ěcY jest dáno, ze _ tomu 0:11')1'1"" I( t'y 10
(rdevn m ~r~telu0111 a nápadníku0111 všechněm společně n'l
A
I" d
'
"
omu
) ci
se uom dduv k rozdělení (jakž zpraveni biti 'n"
ll~'~ lil UVlt.1 ,ala, ze to ,iest ukázala, jakého statku MiIcZí, k pošacování toho obojíl;o J'islé Osob I. cllmc . n:k~,Lb. pod J,"ellenl poruccnstl'í v drZcn( jsou vešli _
něl teré
t" dl
' Y II wnllsare
< , z pros re <ll vašeho, zač by to spravedlivě n 'ní
acJ~~h vš~ho y?psáno neb]lo, nebo kdyz komornfci od
toho. cas:, bez ublížení jednoho každého z nich stálo) a
nejl , oUledmkuv a soudcuv zcmskýcl, do dom
I té
trouby v I' . b l'
I
u u za
~a:~IC~ovI Skalskému, jakožto nejstaršímu bratru, (p 0;1 č'
]
. )~S am, y I, tu mcd před nimi Anna z ZáhoN se
~.ac,z y se na seduom díluo\' uzitečnč rozděliti ~emohlo)
o ~lásIla, ze v~IC~k statek není a aby do inventáře to doJlnym I, splacení puštěno b)'lo
"'ďť
..
lozeno b)'lo, Jakz komorníci proto byli vysláni t l ' t
v ť
'1 t' v
v
f
nall 1 1 a JIm to pošaco·
Anna z ZáhoN dopustiti ncchtěla Jest I' to' ul'''' ~ 10 je,s
a I ml os lYe porucltJ rácili. Kteréžto pošaco,'a'tll' " ,. ,
I' t' r X
(i.lZUnO
ze
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ame Ul' na Zikmunda, syna J'eho j'est d'
'., ,e s.a c,
kožto n J' sxx'
" ,
'
mu jacj Icne phpadl a Z'I
d V d"e(hchrf syém z světu
,e
'.
~ ''Y ,\porucl11k všcch vdol' a sirotkuv ( oněvad ,.
'-Jl Cfilun
sešel
tl
SI;'OtCI.
na
vetším
díle
let
dospěl
icll
nemuj'
í)
Pb
. z
z .práva tej~ stat~k na tuto Annu, jakozto vlastní se~tr~
Dal1leloVI Sl II é
'1'
, a y jemu
.
ca" mu, Ja Wzto nejstaršímu bratru (j k' .. ,
ZIIo:,und:1, je~t pnšcl - , p, purkmistr a páni vypovídají'
vejš dotknuto) mimo jiné len duom ' t '
š a z jl~
I~ol~ev~d: se Jest to - našlo, zc Zikmund Freiskut z Frei'
, ' 'I'
. , .
I om po, acoválll
a s~n~e pu ctvrt~ lIstcI k. m. dophn a prodán b ,I mi::~. u (SaftcI~l svtm od práva tohoto ztvrzcným statel~
lostlve povolovatI a vám porouceti, abyste dadouc~' odl
: J - Damelol'l, synu svému, a Anně z '7"llol\f
z I
. t dl'
' D"
mant~I:O\'ého pošacol'ání,. kteréhož vám vejp;s )h!dit& od~
e ce les o ,~zal, a dotcený Daniel /:iiclnUlldovi z Freisdame, ten ,trh sepsatI, jemu, děclicuom i b~dlícím 'eho
skutu, SYllU svemu, a Annu z ZáhoN Mi'<llló~OI'I' SI al I é
z D b
l\I
'
. ,"
' s , mu
budto zase Jl11él11u k dání prodání
á '
j
~
~t u a I', arkyle :: Frc)'skutu, dcel'i své a jcho Mikuláše
a stí' 'š'·
"
' zaps,111, postoupenI
m se ,. 11n jako s svym vlastním bez Pl' I ""I
. d
~,~an7..elcc, dtly své ,.lUll p"dlc Haftu jellO Zikmunda nálenoho I<az'dél 10 UCl11el11
" " , na tej'z clUOl11 . 1 v
e caz
<y je 'I"
zllé JSOU• kšarty
porádnými té, odkázali a' (Joll'
"(d'
"
ja 'z v sl'e o u'ade
•
",
L
Cz po
OI š k "
po smrtI Jme~ovaného Zikmunda let nemajícího díl 'cho
a Č ť\ ,ul zálezl, .zápis. dostatecný učinili a do kněh vašich
m s s,cyc I za;)sat~ dah na ten a takovej zl'uosob. Ab'
~a ~nnu "~. Fle):sl~utu, vlastní sestru jeho, jest pr'il;adl
t~.ch p~'.I;m dava se Anně, někdy L>aniele z Freiskutl; p~razl~ s~bc s;'uJ c~íl jiné bratry a sestry sl'é i . hlte! :
slé
Inevm
a napadmky léta m'lJ'ící
kdv' to I10 IcoPl'IV na
)
:el.1 a, jlZ, JUl;a Seydy z Hornsegu manžclce, puovodu
\'
v, I "
('.I Z
nem
j
proll
MlkulašoVI Skalsky'mu 7. Dubu 'a ~\']°1'1cy t'e 111anze
, I ce
\ 1 ' pOZUl\'" ajl
d - a ktenz let nemaj'í ' I,d)'z',(I 1C t UOln (0. 1
~pe J'~' pnj ou zaplacením dílnov jejich po ccm se
je 10,. za právo, tak, . ze - povinni jsou _ I'š;cek statek
po ZIkmundovI Frelskutol'i pozústaly' é
~~m ostaJ;e, ~pokojil a jim z toho práv 'I. Na to
díl
I
' n a 10vn dva
J Iston a ul1lostll'On vnoli naši císařskou naplnite D '
m
. y rozYľ mouce jí Anně Seydol'é j' eden díl "d t'
'
hradě na'
vl"
sebou cI-I uIIé
l ' Act. fcr. VI.
') a I a za
,
sem p razs
<cm ve ctvrtek po SI' Bl ' ' .. Ian na
10 zanechatI.
ost
COl'por, Chl',
P
ocluvam
devadesátého del'Mého etc,
'
azejl. etc.
\"o.

r-

,

•

r'

' .

'V

cl

v;\'

H

1;

, .3!", 1572, 22, srpna. Rukop, č. 1028 j. 96 My
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z . 11 U a na SI.'tšticíCh, místosudflll dvorským, a Markétou
S kalskou z Frelskutu m. j', z stran)' dr IIlé co se
ť děd'
',spravedl
, nos I
Ické takto ten ortel napra l'Uj' í· Poně d'
Jest našlo " . t
d
~.
va z se
ze jes na epsaná Anna z Freyskutu Mikuláš
"
S kalsl,ého z D. a Markétu S z F'
tl'
.
,e
.
\' 1
' .
1. Z o 10, ze JSOU se
on~ lllUuz,e ~ v statek městský jí Anně nálditý jmenovitě
v uom recený u zlaté troub)' na rynku a v druhý d
s zahradou u sv, lUíže, té" vinici na DíI);ch horácll I u;:l1;
o sl'é uj'm' I ''1'
b
'
eZlCI
e v OZl I, o vinila, žádajíc t'§hož všeho t tl
otcovského a lo podle popisu pl'edešle ucinět;ého s a <ll
stoupení a na lo i pruol'ody sl'é někl Té
1'0 ti za poO?z~lovanich vedla, ktehzto prllOl'odol'é j' cJ~' s túnOdpbor.tl
nenUH se nesro r rl '(
~b'
o
o V1.
';1' VUj, n) rz z pruvodJov sc nachází ze
i~o~á,se, o talcovy?, statku městsky'm jistá pořízení stala
\". t '
, el, z, I právem JSOU Sl\Tzena. Z těch ze všecl
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'

. LI 34, 1609, ,3. listopadu. Uroz, páu Václav Boryne
z. lOty v a, n~ l,oztokách koupil dum v ryuku u zlaté
trouby ,rec;e.n)' od uroz. p'lna Daniele SkalSkého z Dnbu
a na KremcI za 1600 k, gr. Č.
.35, 1612, 9. Njna. Rl/liD}, č. 10?9 MatJáš nc. Poněvadž jest provedeno ' ~ j. 121. My
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t) "á z; man~elu . jejlmu a jl dl11ll se všemi věcmi Je opaor~" ~I P?ru~Ct j,est a kdyby se jaká škoda stala, Ze by
o ,mm I ed1l10 bylo, pro tož aby takových lidí tam
ne~vozoval, na to jí odpovídal, zdaliž jest vám klíčc 'od
sve 10 statku dal ancb ty věei mezi vaše ruce odvedl
ab?,ste muv za to slibovali II z toho právi byli? Nadt~
~~l~e, kdyz s,e ta ztráta stala, v zámku u dvel-í kus pýra od
I'r;:e n~:ezen jcst, a?n Hořický také se v tom, žc jest dva
< Ice z ar~al, ,Pronášel, potom pak kd)'ž jemu to od t;ž
hosJ?odyne pred právem opakováno bylo, toho slov)' těn~.
nu jen mluvte více, odbejval ano i v řeci se měníce tín~
na sebe potah toho vzatku uvedl
Z te' I ",.
II dá '
.
C I plIC I 1 pro vyl e ,m takové krádeže k outrpnému právu podán býti má.
J

lIá1llěstí,

36. 1612, 9. Hjnu, Ta III též ;: 122. Poněvadž se
jest našlo, zc Václav Boryně maje z domu svého na stalek
odjeti v phtomnosti Jana Trojana, hospodáře domu svého,
některé věci své do kanceláře v světnici vll11davoval a od
alm·,r, truhel i jiných s\'ých věcí klíče do jedné truhličky
zamckše jí do td kanceláře své schoval a jeho Jana Trojana k bedlivému opatrování domu tu tehdáž, jako i podrnhé, když na VU7, sednouti měl, napomínal, což jest on
Trojan učiniti a všccko dobře opatřiti připovídal. Pod lím
však prvé, nežli jest se on Václav Borně zase navrátil, ty
peníze i klýnoLy skrze odvržení dveří světniču)rch a vyw
loupání té truhličky krádežně pobrané jsou. Takového pak
ou cinku potahové dostatečnf proti Janovi Trojanovi jsou,
ze maje dum jeho Borně se všemi věcmi, obzvláštně tu
v světnici, ku které); odjinud pHstupu Zádného nebylo,
než mimo pokoj jeho Trojana, sobě k opatrov,\nf poručený, když se ta ztráta stala, o tom jest jemu BorĎ.ovi
vědčti nedal a zpravujíc se toho na dotázky jeho Borně
jHko polom i před právem, ze ta ztnlta té chvíle, když
jest na vartě b)'I, 'se stah, oznamoval, avšak toho žádnému
nev)'jevn, nibrž v l'eči se mčnil. Z těch příčin k O\ltrpnému právII podán býti má,
37. 1616, 2, prosince. Rl/kop. č. 1069 ;: 359,
(V té pE mezi urozeným a statečným rytířem panem Václavem Boryni ze Lhoty lla Roztokách a Vilímově puovodem s jedné a Nykod)'mem Dubenským, Vernnou manželkou a Maruši Zivonskou, tchýní jeho, obviněnimi z strany
druhé, kdež o poded'c1ost krádeže činiti jest.) Josef Kratochvíle, ob)'vatel Starého města Pražského, učinil' přísahu
podle práva, svědčil takto: Toho sem povědom, že létha
pominulého šcslnáctistého patnáctého, pr; času památky
svatého JiH, Nykodym Dubenský s Verunou, manželkou
svou, jest byl pl'ijat, od p. Václava Borně ze Lhoty do
domu jeho lu do Starého města Pražského, kdež slove
»U zlaté trouby« za hospodál'e a to se stalo na pHmluvu
některy'ch poctil'ých lidí, ze jeh,? N)'kodyma Dubenského
za h03podál'e a ji Vemnu, manžclku jeho, za hospod)'ni
pl'ijíli ráčil, kleHžto manželé ihned tehdáž, jakž jsou při
jati byli za hospodáře d,) téhož domu, témuž panu Václavovi BorĎ.ovi připovídali a rukou dáním slibovali, že
chtějí všelikou bedlivost a pilnost míti tak, aby Jeho Milosti pánu v télnž dOlně jhu svel:enýrl1 na nicemž v jeho
věccch se žádná škoda neslala, v tom se on N)'kodym ohlásidii a též manzelka jeho ta slova promluvivši: Vaši Mti, pane
BoreĎ., kdyby se jaká škoda naší nepilností stala, komuž byste
ráčili o to hleděti nežli k nám manželum a my bychom
Vaši nIti. v čem by se nám vina dala, musili ze všeho
odpovídati a právi býti a tak jest on pan Váelav BoreĎ.
témuž N)'lwdymovi Dubenskýmu a Veruně, manželce jeho,
d\'a klíče od domu odvedl, jeden klíč od vrat, jak se na
rykl zavírá, a druhý klíč od domu od z6m ku zapaditého
a jsoucí již v témž domě oni manželé za hospodál'e J. Mti
pánu prkna, co); ku potřebám svým do domu přivésti dal,
sou je kradli a pilou přeřezávali. I také toho sem povědom, že sou se v nlénl sklepě mé některé včci ztratívaly a nemohl scm rozuměti, kterak se mi taková ztráta
děje a také i toho scm dobřc povědom a ve své paměti
mám, že létha pominulého 1615 v ncdeli po božím Vstoupcní, kdyzto jest Dorota, manželka má, sla do ko'lela na
kázání slova Božího a já scm doma pozustal v svém
sklepě zavrený a něco sem pilného došíval, a" tom táž
ty'z
Vcrun",' manželka jeho Nykodyma Dubenskýh~
nl\'tj sklep suchý, kdežto sem jakožto potřebný!
slník
své věci měl, maje ona nějaký klíč falešný j(
)))Ikla
a na mně dvél'e odevl'ela a já se jí ulekl a d, se mně
laké převelmi lekla, tak že dobi'e nemohla kv mně pro-
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mluviti a tak promluvila těmi slovy: Ach Jo,efe, bodej
tě hrom ?'abil, co jsi ty doma zůstal. A já scm jí popověděl: Když mi potl'cba byla, zl1Stal scm doma, A šla
s tím do svého pokojc; asi po dvou hodinách manželka
má domu z kostela přišla a já scm jí o tom, co se tu stalo,
o7,l1ámil. A tak Už Vcruna, manželka jeho Nykodyma,
s timž Nykod)'mcm, manželem svim, a též s Maru!ií Zivonskou,
mateří SI'OU, sou přišly ke mně a k mé manželce a prosily za to "clice, jak jest mohlo nejvejšeji prošeno býti,
abychom J, l'\'Iti p,ínu Václavovi BorĎ.ovi, ani čeládce jeho
o tom odemknutí neo?'númili a to zamlčeli a vždy prosila,
abych s tím mlčel, dala mně za to na opravu zámku ke
dVe1-um tl'i groše bílá a potomně táž Veruna s Nykodymcm, manželclll s\,)rm, se 1l11lOU vadívali, tak že sou mně
z téhož domu pan I Václava Borně pryč vyndali a snad
svon vuli ab)' mohli v témž domě sobě provésti. A také
svem toho povčdom, poněvadž jeston p. Václav BoreĎ. Marl1ši
Zivonský domu svého k opatrování neporučil, že jest se
bez povolení tého.' pana Borně v domč jeho pl'echovávala dotud a tak c!lonho, až se jemu v témž jeho domě
u Zlatý trouby nemalá ale veliká ztnlta stala a jiného
nevím co svědčiti. Dorota Kratochvílová učinivši pří
sahu podle práva svědčila takto: Já sem toho dobřc
povědoma a v paměli své mám, že pominulého léta 161 Ó
při času památky sv, Jiří pau Václav BOl'CU ze Lhoty
přijal jest do domu svého tu v Starém městě Pražském
u Zlaté trouby l'e,eném za hospodáře Nykodyma Dubenského a Verunu, mapželku jeho, za hospodyni a tíž
manžclé majfce s"bě od J. Mti pana Václava Borně dva
klíče odvedené, jedcn od vrat II druhý od malých
ddr'ec, od zapaditého zámku, jsou oba dl'a manželé při
pověděli, že chtčjí v témž domu panským všelikou
pilnost míti, tak aby se v něm žádná škoda nestala, A tíž mani.e1é oba dva kel)'ž se nadáli, žc já ani
mííj manžel doma není, jsou panský prkna kradli a je
pilou pl'eřezávali a po několikráte sem s manželem svým
s Josefem Kratochvíli jměla rozmlouvání, že tomu nerozumfm, kterak se nám některé naše věci ve sklepě našem
ztratívají, až pot0111ně v témž lethu 1615 v neděli po Božfm vstoupení já sem šla do kostela Je slyšení slova Božího a Josef Kratochvíle, manžel múj, jsoucí řemesla
krejčovského, maje některé věci pilně došíli, zllstal jest
doma, v sklepě se zavl'e I a tam šil a když sem já z kostela domll přišla, tehdy týl: Josef Kratochvíle, manzel
můj, jcst mi hned oznamoval, co jest se tu jemu pi'ihodilo, tak že Veruna, manželka jeho Nykodyma Dubenskýho,
sklep náš suchý sobě klíčem falešným odemkla a na něj
že jest dvél'e otevřela a toho že se ulekla a k němu že
promluvila těmi slov)': Ach, Josefc, by tě hr0111 zabil,
co si doma zuslal. A on že jí dal za odpověd, když mi
potl'eba a já zustal. A v tom jsou táž Ve runa s Nykodymem
Dubensky'm, manželem svým, a Ma ruší Ziyonskou, matkou
svou, ke mně a k manželu mému do našeho sklepu pi'išli
a za to manzela mého i také mne velice, jak jest mohlo
prošeno býti, jsoll prosili, abychom J. l\Hi panu Václavovi
BorĎ.oyi ani čeh\dcc panský o té věci, co se tu tím odemknutím zběhlv, neoznámili, a jim nějakého zaneprázdnění
nečinili, to abychom zamlčeli a na opravu zámku ke dveřum jest táž Veruna manželu mémll tr'i groše bílý dala
a potomně od toho CllSU SOIl se s manželem mým vadívali i také se mnou a snacl proto, abychom s l1imi v témž
domě pana Borne lIezllstávali, a oni lepší svou vMi v témž
domě aby sobě mohli provésti, tak že jsou k tomu při
vedli, že isme se z téhoz domu pryč jinam vystěhoyali a
Marnše Žil'onská, ta jest y témz domu bez dovolení
pana Václava Borně zustávala a to tak dlouho, až se ta
35*
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povědom sem, ze Iéth; i6~6 s(vt dCIl takto: Toho dobře
rého dne bylo nemohu)'
o se pamatovati, kdy kteMat"eJe p
,'
"d'an od pana
Iseckého
a A , ze scm b)'l d om
ti'ení prasete, které . 111' Y, manželky jeho, abych na spa• d'
Jes t mu seo
ztratl'l
,e J
ana H
o I ý h o ' , a on MatevJ' P'1sc c I'y o krculár'
pana Václava Bomě l '
ze V'I Roztok, poddaný ho
osoby vyslané J' est I' ' lUlce Anny, manželky své skrze
. .
mpova a Ann
'
.
'
'
pen z~ .lest skrze hodné osob
a" manzelka Jcho, svými
zaplatItI a půl pátý ko
mí y u. 7;laté trouby v rynku
Holej krcmál' peníze
o š. d~tJ Jest poručila. Což Jan
kové vepřc do domu
~u~ho?uv ~áne pi-ijavše, jest tadobrých lidí přihnati pan~ .1.~ateJe Plseckýho V p1ítomnosti
Jak se jmenuje KarásClnep~mltnul. Mezi tím pak Kašpar
bílý bylo a
,s: prasetc svého,
vený melo, jest se II
.za III <)'cl! po Icvé straně cer.'.
o Uja l a za s 'é 1
'
VICe]1 Ildl! tři nedc'l e J10 d Olna ' v "astm pravíce ' že
.
_. an GleczI svědčil tal t . T I nel.na, Jest vzal s ním
T
svy ~obri pameti mám ktc',ol'
o 10 ~sem po,:ědom a ve
Ladl~!a,' Hozlaur přiš~d . da< luro~eny a statecný rytíř p.
"~atup, na rathauz do are!~u Il~ 10 casu, ~lc dne již Ilcpavezne, byv já tehdaz t I é ' léthu ponullulém 1616 mezi
Nykodema Dubenskéllo ua, ."lkarestu, tu jest s Verunou
él
lanze ou
'kd h
'
T' ,ne
y ospodyní urozen 10 a statečného 1 ,tíře
v soukromí rozmlou ';1 t P: \ acl~v,a Boryně ze Lhoty
ztrátě
kt "
"OtO. Ze ]IZ pan II
v
'
.'
cm Jest pánu v dom v . '
oryne o ty
tohko aby ona oznámila a
e, J~ho stala, poněkud ví
dále k
hor"
,. povedela
neZ b'
b
sImu pnšlo a
I ,.
'
y
y pověditi musila jal . I ,ona c IteJ neb nechtěj ze
chaje a sem i taul' po'uJesl se to stalo;
J'ú do'sIeJ', I 1 : Coi má ubohá laz ,
muz
Id'e, J,cm
.
~~" re,
. : CIO
loto litujíc
JI ~lanzela. jejího a maK~v~~~:" kdyz. o ničemz neví, tak
dalma
neVInně pl'. e d B
I j ajl, V
chudmu starou
v
o lem
t ' Z Bo Ila
vezení zdrluje. an by
d' s~e em p. Boryně v tomto
c .. .
se na Uln'
\...
enyml v tyto jejich těžkosti ne .'1 souzenyml a zarmou!,a!1l ení , kdyby svotlzitedlnost n ,tfhk~ sám 'pán Bllh, ale i to
J~h~ Pán Buh casem svým bez le o, shtovatl mohlo; nenechá
pr~~o a odkud na soud naIJáodm:.ty : n~~o kdyby na jiného
nabn, án byl, jináč by pana B~/ I,. ]mel ,a tak z domění
so e mnoho
B
v v
) ne na lral
však . .
,/
oryne predcšle také na T: .'
je,t pak
) 10 nm'ku vyzejskati
''''1
10Janovy slrany
Holej, krčmál' Roztock'
racI . . Víc nevím.
Jan
ze Lhoty, učinil' pl'ísal;' po~~aneJ 'pana Václava Bomě
u PO( e prava na Ha, svědcil

svědcil

hs~cky

r

...>

ě

l:

zname~í ~~

něčemu

nějak

,p.

ol ~v~c

neb~

dobrovolně
čchož
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lIálllěstí.

~akto:

I tohoť scm povědom z c '
se panu Václavovi Born~ .i , letha tohoto 1616, kdyz
\ Ilunove ta škoda aneb krá~c.ze Lhoty na Roztokách a
Starého města Prazského j ;, Zl stala v domě na rynku
pan Václav Boren jest ' . e n s ove u zlaté trouby' tehdy
mne
d
v
plO mnc na Ro t l '
.
, v ome, abych tl dveří vrato '
z o <)' poslalI a
rácil; coz jsem já podle p' ' vych ponocol'al, poruciti
a v témz domě něko\il la~a ;vého vůlc tak se zachoval
'
'
N I I
c c 111 zustával
'
',az v tom jsou se
y CO( y1l1 Dubenský s Verun
Ou
vonskou za přícinou pod '. I . manzelkou a Maruší Ži·
o
eZle osll krád'
d
s t a II a pozustavší po t l "
eze o vězení doprase, to sem já, když {Ol~~sp~dY.I~1 . dve svině a jedno
hladem nezeml'eli z
'
o JiSl! dávati nebylo aby
Václava
vše
Mti pána svýho ' p'ana
p'
I'
spo eene slovutné
'
v
mu panu Matejovi
Isec C)'mu, měštěnínu Starél lO
kdy" sem pak již témuz lIIatč' ,. m~sta ~raZského plOdal:
to prase tl'ctí prodal a on J?' I ~Iseck)'mu ty dvě svině a
.
.
,maJlce J
d
'
'
Jest Je poustel až jednoho v
•
e v ome svém na ulici
Ka;špara Karáska (poznajíc ~:s\1est. mu od souseda jeho
odnato, klerak jest pak o
~ 10 Jcst a jemu se ztratilo)
praseti pl-išla, o tOlll J'ú n'c,a , erllna, hospodyne, k témuz'
.
'
"'m
n ez l'I Jmaee
" "
m tl nemohu nd ze J' t '
'
tomu rozuKš"
es Je ona Ver
I
.
t'
una IOspodyně jemll
, a, paroY! Karáskovi ukrad
cino
v
•
nou 1 lllusila
t
.
u, ze Jeho ll1czi sv ~nli cl v
• a
o za tou pl Íobzvláštně jest J' e \" Je dYny zadní
vema sVlllemi nemčla nc'
't l'
z
no IIU uvazovala', te"z I. to l10"Jsel
mas
'
ěd a 1 na provaze
"
za
tu v domě zllstával ze J' t
u pOl' om, že kdy, som
nal
I
, e s ona Vcmn
'd I
IOru, c panskimu pokoji v bíhal
u vz yc '! za casty
za dvernu vyslej' chala
y,
a a co panskym mluvil
F .
. IC neVllU
'
ena 4. postridie S. Nicolai'
,
.
Jan Adámek Tábol'sl,y' ,..
,7.
Decembns anno 1616 .
,
ucmlY pr! 1
d
.
a to: Toho sem pove' cl
sa lU po lc práva, svcdcil
t kI
om a v své
vť
/
o lOto 1616 některého casu liš 1 pame I maill, ze lélha
komorníkem p. \Volfcm H
e sem s panem míslostar~Íln Lehnarem z Koub o~oaurem a panem Adamem
kdez U zlaté trouby 810 y
domu paua Václava Borne
.
ve, na r)'nku
St '
'
s, m; tu Jest pan Vá 1
B
varem měste PrazIII .-é t 1
<' c av
oren pá
,.
. ~
11S o comorník mll i-ekI' MO'
'1'
,ny Pllvítal a pan
t~~ového neštěstí a ztráty li, .~11 ~J p~n~ svagkřc, lIepl'cjiť
hdl takové summy půjcll ~ o~ :udcI nel,co~nll z pocti\ich
se nadál, choval sem to .
P, n Boren rekl, kdo jes t
horu ~Io setnice vedl, kal~:l~ potIel;u svou, a tak nás nakomore v setnici nebo" I
IOztlucená, potom dl'é1e pIi
s
II
ZIZ ,em vyvrtal á
v
e 11101 o rukou zcvnitý zá 1
(}, a vyrezávaná
mo1'e truhlu nad ' I
,me, odevlfli. Item v tj'.' I .
I
zam ,cm vy"
z coIOlspant a jiné věci byly I I ezanou tu, !uleZ ty peníze
v
se našel
vode,vi-,eny; potom
!ulez pan Borcn líhal t l ' YI ~ dlouhy zelezný v postcli
jej hospod)'ně I I'"
a, Ja 'z zpráva se dávala 7 . '
II
' ,( yz sllala v 10" I
' ze Jest
v I avách našla' poto
'I
Zl wlmo nahoru st"t'
. v
' , m n e cleré kl'č f l '
II I
a p~'avIl, ze tím jedním klícem od c a e~né nám ukázal
kdez se ta ztráta stala
"t
lOspodárového pokoje
dál c tehdáz své 110,
Nykoclyma,
s panem Bornem k hosPod"otl'~ral a odmykal i šli sme
. 1 ten klíč tiz arovemu
pol' oJ" I, a I)ychom se
. odí,'a l'I, ]U'
I'
P
1 ,nemohli sme z nás Hcln ~o co.Je anebo z,ámky odtvÍtal;
111ch dveN tím klícem zá YI am p~n. Horen hned u I)l'edspd'
• bylo; a tak
' 01sme
cu otevríl1
d 10 I' coz' panu BOI'lrovi
o .lvel~lm
poko!c šlI. Pan Hum recht ' . ~ u ;. I~ospodál-i do jeho
podále: Slysíš-li ty h~spod "Cell1ln I uellul votázku na hosto s:~lo, ze jest se taková a~:;'átme~ le, kt~rak jest sc pak
podal'
promluvil'• J"f
11e vUll
'
stala'.110s
v
cl.
Aa ,elká panu
'
rekl: Kdo by vědel ne T t'
I;an IIlIstokomorník mu
byl. Tuv •hospod"ur na toz Ineco
y, ponevadz
tobe
dům
''.
za 1 ,\
. svelcny'
sroz,u.metl nemohl než strany toho ~(t?1 ~~r dal, Jemllz scm
v pn lomnosti jeho p. Boreň ty Zá~,~sne 10 kHcc, ktelýn~7,
y aZ do toho pokOje

J~.s:

Bornč

ti-íporuclc~í J

ě

'T'

f

ze

s~tnici

hřeb v~lI: ~nary

zas~

i

l1~sk~'z~n OI~nosti
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hospo~

učiniv pHsahll podle práva, svědčil takto: Tuho jsem povědom, co se dotýče toho prasete, že jcsti to prasc zlrasvého, kdež se ztráta stala, promluvil, že jest tak, ze jest
tilo mi se, čtyry neděle sem ho nemčl bez dvou dní,
pan Borell I' přítomnosti jcho takový 7,iÍJllkY odtvíraI: C',
bylo bílý, v outcrej mi sc ztratilo a v nedčli mi zasc
se pak to děje, Iekl k hospodái'i pan Cernín, ze se nyní
phšlo doml" jako ve čtyrech ncdělích a z(lstávalo mczi
neml tím klíčem otevHti, hospodář zase l'ekI, já! nevím,
lž tam nebyl a dále pan Cel'nín cinil otázky na téhož
mými prasaty, kteréz toho druh prasata byli, as po t!'cch
mi
jáť sem
dncch, kdyl. jest }vratčj Vinopal to prase koupil s jini
hospodál'e, tak ze nčco hospodál' promlouval, lu mu máti
\cph, phznával sc lc, němu, že jest je koupil od pana
jeho mluviti nedala, nýbr}, ho okHkla, co by ty se do
já pak před Safrhonzem pověděl sem, že já takovi
nčceho dával a potom se do nějakého domnění pi'ived; Doruě,
prase mám, ze mi domll pi'išlo; pak poslal }Vlatěj Vinopal
tatáž máti byla ol,l-iknuta, aby mlčeln, poně"adz šc na ni
na místě svým ke mnč s mani.elkou svou dva sousedy i
zádná otázka neciní, ona řekla: i\loji milí páni, neníť von
nalezli tak, žc já je mám; potom nechtěli bez toho býti,
takový, jest on dobrý a poctivý clověk. Já scm potom od
než abych šel s nimi na rathouz k tý hospodyni, klcrá
pánl1\' pryč odešel, co dále s níma mluveno bylo, sem
byla u pana Dorně, i šel sem s nimi, doptávali sme sc
toho nedoslejchal. Vícc nevím. - Matěj Ful" nciniv pl-íjí, jaki jc 10. prase její bylo v domč pana Horně s tčmi
sahu podle práva, svědCil lakto: I tohoť jsem povedom,
vepi'i, ona pl'ed mnohými tll pi'ítomnými vězni pravila, Ze
že létha tohoto šcstnáctislého šestnáctého tn sobotu po
jest prase její bylo bíli a černý strakati, i napomínali
svaté Lydmile urozený a statečný rylíi' pan Vladislav Hozjsmc jí, aby pravdu povčděla, žc to prasc, kteri já mám,
laur z Hozlan, pán mllj, byl u Nykodyma Dubenského, na
jest bílý, ona pl'cdce na tom stála. že její jcst strakalý.
onen čas hospodái-e palla Václava BOl'nč, na rathouze SlaA když sllle jí pravili, ze to prase od pana Borně kourého města Pražského, tu kdež u vězení zllstává, sám jest
peni jest bílý, ona "ekla, jestli/.e JSOll mi někdc zmrhali
jej od osoby svý napomínal, pokudž co o ty 7.trátč ví
a na to místo jiný chytili, o tom ona že neví. Víc ncvílll.
pana Václava Borně, aby raději z dobré vlll e pověděl,
_ Marky ta Vítova, poddaná z panství Dobl'íšsk)lho, uči
p"ipovídajíc, ze mu to chce n pana Bornč způsobiti, že
nivši pHsahu podle práva na khz, svědčila takto: Pl'išla'
se mu ani žádnému z nich na hrdle neb zdraví jejich
ke mně ta V cruna sama druhá a promluvila ke mně lakto,
nic státi nemá. Ale on 'l'!ykod)'1ll Dubenský na
"ee
ze by se nějaká ztráta veliká stala v domě pána jejího II
králkou odpověd dal, že o tom dokonce nic neví, tak
ze pán J. i\It. takové klynuty jí ukazoval a ctvrtý den že
jest pan Vladislav l-lo7-\anr, pán mllj, dále reld, ze jsou
jsou se takové klynoty ztralily a vrata že byly ocl domu
v velikém podczl'ení a domnění jcdno, ze jest on N)'kovelikým zámkem zamčcna, mnč se dolalujíc, kudy by tam
d)'lll Dubenský hospodál'em a ona Veruna, zena jcho,
zloděj vešel, a já sem se jí ptala, co pak ty jsi lam za
hospodyní b)'li, tak že by o takové ztrátě věděti jměli a
hospodyni a ona r'ekla, že jest a já jí zase řckb, Icdyž
k nim ze se o to hleděti lllusí. Druhé ze j'ou se jak
jsi tam za hospodyni byla, I,lerak jsi tak ničemně opaon Nykodym tak žena jeho též Maruše Zivonská v I-Ca ona hkla: Již já tomu nevím, co Hci. Já k 10lllU
čech svých srovnati nemohli a ncsrovnali, a lak že jsou trovala,
zase odpověděla: 1 milá hospodyňko, ját také lla takové
u velikém podezření, 1'rotož že mu upHmnč radí, aby,
veci ncumím nic raditi. A když sem já k ní 10 "ckla,
ví-li co o té
a
a
'vi z
ona zasc promluvila: Inu když nám nemll žcš lu nic pokosti pomohl. A vn Nykodym Dubenski řekl: Já o nialc prosím také pro Pána Boha, co mM prošeno
čelllz ncvím, než račtc jíti k Vcruně, ženč mý, a račte včdíti,
biti, pm'ěz nám, budeme-li míti od pána skrze to jakou
s ní o to mluviti; lcterizlo r'eei jsouce se pánem na ratouhonu. A já jí zase odpovčděla: Poněvadž jcst vťÍn~ pún
hou ze jsem všech doslejchal. TéZ i toho jscm povědom,
tak drahé věci ukázal, že nebude nežli k vám o to hleZC létha tohoto šestnáclistého šestnáctého p"ed tím ncZ
děti. A ona l'ekla: Však my tomu dJbre rozumíme, ze sc
jest se panu Borňovi ta ztráta stala, že jcst pan Václuv
dostaneme. A kdyz se ode mne pryc
Boreň Nylcodyma Dubenskiho za hospodáře u Verun)', sln'zc 10 do
braly, lála a zlol-cčila na mnc a rckla: Již! jest nám pomanželky jeho, za hospodyni v domě svém míti nechtěl a
věděla. Víc ncvím.
Kundrát Folkert učinil' pHsahll
dlllll jest jim vypověděl, aby sc vyslěho vali a jinde sC
podle práva svědčil takto: Když jest pán odjel, llylo
opal hli, za jakou pak pHeinou, o tom já žádné vědomosti
okolo \l0 hodin, byl sem v knimě al, do večera a kdy~
nemám. Více i toho jsem povědom, ze taž Iéla tohoto
sem ráno phšel a otev"cl, lidé sláli pred domem a mne
ph času pamálky svatého Matoušc byvše s panem Vladise ptali (poněvadz provázek asi dvou loket zdílí od panslavem Hozlaurem s pánem sv)'m, na ralhou,e Starého
města Pražského u Vernny, Nykodyma Dubenskýho man- ského okna dolu viscl), co jsoll pánll ukradli. I ptal sem
sc lidí, kleN tu stáli a za mnou šli, zdali jsou hospodyni
l.elk)', tu kdež u vczení zllstává, k níZ jcst pan Vladislav
neb hospodál'e ,'iděli. 1 pravili, ze ne. Pres to hospodyně
Hodaur, pán mllj, mluvil a ji napomínal, jcstlize cO o té
ztrátě pana Václava Bornč ví, aby dobrovolně pověděla, ke mne pi'išla, plal sem se jí, co li lidé tu stojí a cO
jest púnu odei,eno, i pravila hospodyně, že ti lidé ocl
že jí to chce u pana Bornč spllsobiti, ze to pan \'áclav
tu stojí a že svébo mu~c kn pánu poslala, aby sem
lloreň vše mimo scbe pustí II žádn)' těZkosli z loho že ráoa
pl'ijel a pohleděl, cO jest jemu odeizcno a také hospodyně
míli nebudou. Kterážto Venllla ,use pánu mým\L odpově
pravila, ze vcer", kelyž měl pán odjcti,
jí stHbrné
děla, ze ona o té ztrátě nic neví a že co bl' oni s tím mi
okolo lhdcíti k oflí1d'! v, 1.e by chtěla, aby jí jich
dělali, aby lakový klynoty a tak na mno,e vzíti jmeli, že nádobí,
ncukazol'al, žc potom pán bnde míli domění na ně, jakoby
by se lím prozraditi museli a dále toho doložila, ba hrom
oni lím vinni byli. Víccji nevílLl nic.
Rozýna Vodaf by odpustil, jako bych já, kdyby mi zloděj co pokradl
llanská, měštka Nového mčsta Prazského, lIcinil'si pl'ísahll
a já ho dostala, jcnlll to neodpustiti jměla.
podle práv", svědčila takto: 1 tohol jsem pOl'ědoma, když
Feria 2. post COl1ceptionis B. Mariae Virginis: 12.
jest se panu Václavovi BoryllOvi v domě jeho, jenž slol'e
Decembris. Jan Mos (?) \Leiniv pHsahu podle práva
u zlaté trollby na rynku Starého města Prúského, zldla
takto: koupil sem s Matějem Píseckým (ha vcpl-e hnl!»'
aneb krádd slala, tehdy na ráno I'C čtvrtel, ]ll'ed Promč
a jedno prostl'ední prase v
p. Václava
od
pána Krista, to jest 4. dne měsícc srpna létha
krčl1l:ll' pana Borynovýho a když smc chodili k Verunč , něním
pominulého 1616 Nykodym Dubenski, z téhož domu
nahoru do včzení, ptajíc se jí, jaký jc to prase, a ona

páně

ztrátě, pověclěl

sobě

ženě

těZ

vězení

ze

dOlllč

c

pravila,

ze

jest bíl)! a cerni. Víc nevím. -

svědCil
Bornč

Kašpar ZUl' (?)
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IlOspodái', ke mně i'išel l"f
.,
pl-ijel s tím oznánfen'ím ',I "e n~zl~ PÚI~ clo n~ěst Pražských
s vámi" scděI do dvoueh hodin na n
T
v
ze opět pánu pobrali
~~ ~e I' ome u mch zle děje a
I u ve cer potom pl-išel
T I " " ~e,
ak ona relda:
to slalo a on l'ek! ,: '" t)' ~Ied 10 ptala, co kterak by se
"
, ze JIS e ne, o byl ')
I'
,
bejvá? A ona i'e',Ia' z~
~d' JI" JI rekla: Co pak kde
v,
' "
,e yz yc '}' l)iJ'
"
ze pan sobě (am někoho zamcl T' ',I a!ls 'ylU pokoji a
nez utrz[ a že Iná t I
, a <}' na n ě'J d e " a ze VIC propij' e
vy lImíte věděli kel)'"
I
Á C "d,)ú relda, co kterak
suchého cerného leter)' 1 v
omvnenl 11 na nějakého
,
, z Z( e p"ua jCšte ne '
v
JSou volma vyllučeny a pl'O' " v I' I o ,m, on reld, že
smulně chodí ž; Ila ne~J' "dnenllU ~a casté chodú'á, II Z'e
": 1 I ..
'az ze (O II VJsÍ
. 'Í
,
Je no 10 cas
II' II
I c', a.. ze ncní 1U0Z'uá aby měl I d t a ) ' ,?,em mu
a on ruce stisknuty
d'" I
u na I )( a do sklepu
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in unllo dietus Meinhardus et se et suam familiall1 duxerit
vestiendurn, vcstes, quas neccessarias habuerit, sibi et sue
famille prepolUre debeo ct sarcire, Est preterea inter pre·
dictum Meinhardum ct me taliter ordillaturn, ut postquam
di"ina voleute clernenciu mOl'tc preventus fuero, uxor mea
heredesque !llei edificia in dicta are!! constructa alicllare
seu \'endcre poterullt pro sue libito voluntatis, Que cdificia si dictus i\Icinhardlls emere aut exsolvere volllerit,
ad hoc poeius quam alt cr libcralll cl plenarn habeat faeultatcm tcnore presentis scripti prolllittens, quod de dieta
area, 'lue ad ipsum Meinhardulll pertincrc dinoscitur, post
mortelll meam nullalll aceionem seu 'luestionem movere
debeant aliquatenus vel Ilabere, Iu cuius rei te stimonium
presentes eonscribi fcci lilleras sigi110 civitatis Pragensi,
mllllitas, Testes huius rci Stlllt Hilmarus Fridingerus, Sl'mon Stucho, Alberlus ?lIcinhanli,Jaeobus, cives Pragenses,

';'2, 1288,

EII/Ter, Regesta ll, Č, 1460, ~,estibus

vVolframo, iudice Prag" Alberto, fratre cins, Albertus, filius Meinhardi.

G, 1461,

;'3, 1290, - Pclra Žitavského krollilw Zbmslavskd,
Prali/Cll)' dějin česk)íci/. IV, sir. 39, Erant biis in annis
Reichardus et Wolframus inter ci ve, Pragensis civitatis
vir i strenui, quos pro suis, ut putubalur, exeessibus rex
\Venceslaus a quibusdam informatus detinuit eosque cl,
Zbyslao cognomine Lepori, suhcamerario l'egni, custodiendos coullllcndavit. Ipse autem Zbysluus diyersas molestias sic detentis inlulit ct mullis contumeliis eosdem
afficiens ipsos die noctuque miserabiliter tonnentavit,
quatenus tonnentis Iuccssiti CUlil co cOlllponerent et excessus
Clllll pecuuia cicius emelldarellt. Po no illi irrogalas molestias declinare gestientes nacta opporlunitate inducias sibi
dari poslulant, quibus durantibus a captivitatis iugo liberati, aluieos suos vidennt et de consilio subsidioque eorundem gruciam regis iufra terminum ad hoc ipsis assiguatum
acquirant. Appropiuquante indueiarum termino cum factum
snum Ilondum cOlllplallasset, malucrunt perpetui exilii
subire dispendium, q~lam sanis corporibus ad tam auguste
captivitatis redire tormentUll1, Quadam igitur vice per d,
Zbyslaum de promissis importune ammouiti in civitate
Pragensi eundem cum paucis divagantem iuveuiunt, quem
insequentes hostiliter apud s, Clemenlem uil suspicantem
talium deiciunt et occidunt. Et quia lese lllaiestatis crimen
iu hoc se iucurl'i"e senciuut, civitatem exeuntes subito,
Illauus iusequeucium velociter fugieudo evaduut; ipsi
igitur in te!Tis adiacentibus exulantes pro tempore, lauclem de amicorum suorum adiutorio non solum cum rege,
sed eciam eum alllicis occisi nobilis pecunia inlerveuiente
couconlaverunt et ~ic ad terralll Bohemie redeunles
lIlultis aunis postmodull1 inibi pacifice permansel'uut,

;;'4, 12D2,
"'5, 1296,

l'l1l//d Č, 1572, Albertus Meinhardi.
Ta11lfé,~ Č, 1719. Wolframus, lilius

'luondam Meiuhardi.

';'6, 1297,
Tamtéž Č, 1738, - quod nobis et
aliis Jlocioribus eivitatis eivibus in domum Wolframi, filii
'luoudall1 l\Ieinhardi de Egra, civis Pl'ag" convocalis super
negociis et utilitatibus ipsius civitati, perll aclandis - ,

"7:

1276-1305, ForJ/l/tlá/' Zdel/c, de Trebecz II EIIIlera, Regesta II, Č, 2429, Nos Weneeslaus - rex quod illdicium civitatis in Grecz dilecto fideli nostl'O lvlin·
hardo, civi Pragensi, locavitnus - ,

*8, 1307"
str, lIl, Mortuo -

Pclra Žilavské/IO krollika Zbraslav,

Rudolfo, rege Bohemi~, - in Pl'uga
baroneó ac eives varia pro eligendo rcge ulio celebrant
cOllsilia, Thobias, marschalcus regni - cum 'vVoIEramo,

l1dll1ěsti,
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cive Pragensi, ac cum quibusdam aliis duei Friderico
de regno favcbaut. Similiter Wolframus et Peregrinus
dietus Pusso cum pluribus aliis, qui regi Alberto adherebant, de civitate Pragensi u racie Chol'inthiani et suorllm
complicum fugiebalIt,

';'9, 130D,
Petra ŽifavslidlO kronika ZbrasTav,
sir, 115, i\Iagllalll quoquc violenciam in clie illo Montaui
in Seedliceusi monasterio pel'egerunt, hoslia fregeruut et
hinc iude vVolfl':1lllum, eivcm Pl'agensem, ac alios, quos
oclerant, quesiverunt.
•

';'10, 1310, - Petra Zifavského krollika Zbraslau,
sir. 131 a sl, HCl1l'icus de Lypa, Johannes de \\Tarten·
berk aute Pragam vcneruut et - vVolframum cÍ\'em, 'lui
cxula"erat - reduxerullt. \Volframus, civis virilis ct
potelis, de exilio reversus ad urbem fieri volens cUllcior,
quia selllper conteuciosior fuerat, hospitale pallperlllll in
poutc incaslellat et iIlud pr0l'ugnaculis in gyro roborat
et coronat. \Volframus cnilll, qui tunc hospitale oecu·
paverut, prohibuit, ne ali'lnis de civitate ;\laiori iIlis, qui
crant in turri (circa b, Virg,) presiclium aliCjuod afferret,
Plures in ei,itate fuerant, 'lui perfecte nec ChOlin·
lhiano nec Johanni regi fideliter assistebaut. ln lel' quos
\~Tolframus, civis potens l'ragensis, unus fuit, qui hospitule
pauperum Prage incastcllavit et ut vielualia Misnensibus
cÍ\,itatem illlpugnuntibus vendcrentur, eonsuluit, quod cl
factum est Pragensi civituti in scandalum Ot ruinam, \Volframus vero, ciyis Pragensis, qui hospitale occuparat,
regi Romanol'Um Menlinum, suum filium, pro obsiJe miserat et t.men, quia Chorinthiano et Friderico, Illarchioni
Misnensi, adhefet, ipsum fama populi accusabat. Hane
autem [ecit opinionem, quod ipse de Praga exiens Misnen·
scm adiit Illarchionem, faclus ibi compater Illarchioni,

';'11. 1315,23, če"vence, EII/ler, Re.r{esta III, Č. 270,
Iurali Prag. Civ, recognoscuot, Ulricum anti'lui Hyltmari
Fridingerii fiIium, concivem eOl'um, veudiclisse XVI areas
domorulll ante "alvam cil'Ítatis ad s, Clementem in Porsiecz et tres areas in civitate eorum versus antiquam s)'nagogam ludaeorulll sitas cl cen sum duarum s, gr, de
prescriptis areis provenientem Meinhardo et Bohuslao,
filiis olim Wolframi,

"12, 1316, 24, února, ElIller, Regesta I ll. č. 299,
Iurati Prug, Ci", quod institutus coram nobis honestus
vir Albertus Stuclco, eoncivis noster, recognol'it, se l1nal11
Inarcaln census annui super sedeeinl uOlllunclllis ct areis
ipsarum ante muros civitalis nOitre in Porziecz, ubi quon·
dam ortus fuerat, per mortem Symonis Sluckouis, patris
sui, ad' eum devolutis, discrelo vil'O Meyuhardo, filio
Cjuondam 'vVolframi, cOlleivi nostro, ementi - ,"endidisse,
"'13, 13lG, 18, Hjna, R111wp, i', 993f 17, Nos Nyco·
laus, vVolnini lilius dc Egra, index et Elbliul1s Conradus
de Egra, Nycolaus Geunuher, Olto Vigeleis, Tohannes
vVollliui, Fridericus de GalIis, l\Ieynlinlls de Rokyezan,
Conradus Gunossii, Hilpranlus Czwiflinger, Wolllinus de
Strazburg, Guntherus de Chulna, l'cl!'us G las, Conl adus
de Luthomericz, Alberlus institor et N)'colaus dictus
Harrer , , iurati et cives Pragensis civitatis, recognoscimus tenore preselleium protestantes, quod constituti co·
ram nobis Meynhardus, Bohuslaus, Frenczlinus, Nicolaus,
Johannes et Alexius, filii oI)'m Wolframi, bone memorie
concivis nostri, compromiscrunt libera et spontanea voluntateor dinacionclll honeslorUll1 virorum, atniCOrLUll SUOl'Ull1,
qui ad hoc per ipsum vVolframum depututi sunt, scilicet
Wolflini Conracli et Marlini de Egra, Alberti et Woltlini,
filiorum quondam Alberti, et Me}'llhardi de Rokczan, concivium nostrorum, quam super testamcnti provisione el

280

IV. Na Velkém

lIaměsfí,

IV, Na Velkém

procuracione ipsius \Volframi et bonis eiusdem fecerint
suarum nupciarum, unde ipsi Elizabeth tantum quadraginta
seu f"cere cural'erint, ratam ct gratalll lenere et habere
sex scxag. grossorum remanebunt ct viginti grossi,
ac inl'iolabi1iter obserl'are, hoc addicientes expresse, quod
Item arbitrall11lr et ordinall1us, quod Frenczlinus et
si alic]uis ex ipsis conlr a ordinaeionem predictorum cil'iull1
Nicoluus, gcrmaui fralres anledieti, tcnenlur et 501l'ere
llQstrorull1 premissam quocumquc modo I'cnire scu facere
debent octuaginla tre; sexag, gross, et viginli grossos
promisel'it, quod hie ipso facto patrimonium seu paternam
pccunia cum parala. De hac pecunia dare debent ct teheredilatem eum eontinge'nlem perdere debeat, nullam
nentur Elizabeth ipsorum sorori tredecill1 sexag, grossorum
impelicionem, questionem, accionem scu eciam l'<'pcticioct viginti grossos. Et iidem Frenczlinus ct Nycolaus danem pro ipso patrimonio de cetcro habiturus, Dc quo si
bunt et dare tenentur Kalherine, ipsorulll sorori, sexaginta
qllidcm palrimonio sic amisso ordinatores predicti facere
.exag. gross. eum parata pccunia, De hiis autem octunpoterunt absque conlradiccione qualibet qllitquid eis
ginta tribus sexagenis gross, et viginli gr. Frenczlinus antel'idebitllr expcdire, In cuius promissi cflicax testimonium
dictus decem sexag, gross. non solvet, sed illas reserva bit
prescnlibus ]itteris sigillum nostre civitatis fecilllUs
pro expensis suarum nupciarum. Et preseriptam pecuniam
appenrli ad preces parcium predictarum, Aclum cl dalum
predicti Frenczlinus et Nieolalls ClUn paratis clenariis prePrage anno d, millesimo CCCXVl", XV" kalendas Noťatis eorulll sororibus solvere tenebuntur, aut pro singulis
vClllbris.
decem sexag, gross, prenotate pecunie suis sororibus pre<;'14, 13] 7,11, března, Rl/liG}', i', 993;: G8, Nos Meinnotatis unalll marcam census annui dabunt tam diu, quoushardlls, Bohuslaus, Frenczlinus, l\icolaus, Johanncs et
que sepefatis sui sororibus memoratam pecuniam persolAlcxius, fratrcs germani, lilii olym Wolfrallli, rceognosverint integraliter ad plenulll,
eimus tenore preseneium, quod quidquid ordinaverint
Item arbitramur et ordinamlls, quod Meynhardus ct
inter nos hOIl'osti et di.<crcti I'iri Nycolaus, tilius quondam
J ohanues sepcfati tenentur et dare debent nepotibus patris
\Voltlini de Egra, iudex, Cunrudlls et 1Ilartinus, eeiam
eOrum, pneris Barthonis, sexagiuta sexag. gross, prag"
dieli de Egra, Meynhardus de RokezatÍ, Woltlinus et AlCjuHnclo iidem pueri ad annos discrecionis pervenisse viberlus, filii quondam Alberti, cives Pragensis civitalis,
debuntur, Hem ordinalllus, quod Bohuslaus et Alexius,
illud est de noslro verbo et Iloslra spontanea voluntale:
fratres antedicli, tcneulur et dare debcnt eisdcm pueris
Promisimus et eciam promittimus bona lide, quod omncm
quadraginta sexag. gr. prag, quando ipsi pueri ad annos
ordiuacionem, quam ipsi feccrint seu ordinaverint in tel' nos
discrecionis pervenerint. Item nrbitramus et onlinamus,
inferius in prescnti littera conscriplam, rHtulll ct gratalll
quod Bohuslaus ct Alexius memorati tenentur ct dare
alquc inviolabilitcr penilus obscrvare, Nos ituque N)'colaus,
deoent pueris Elyzabeth, sororis ipsorum, quos genuit
filius quondam vVolflini de Egra, iudex, Chunradus et
cum lngberto, viginti sexagenas grossorum prag, , quando
Mm·tinus, cciam dicli de Egm Meinhardus de Rokczan,
iidcm pueri ad aunos discrecionis videbuntur pervcnisse,
Wolflinus et Albertus lilii quonclam Alberli, ci,'es l'raItcm ordinamus, quod Frenczlinus ct Nycolaus prefati legen sis Ci,'itatis, electi et statuli in arbitros a lIIeinhardo,
nentur et dare debent pueris Katherine, sororis eorum,
13ohuslao, Frenczlino, Nicolao, Johanne ct Alexio, [,erquos genuit, cum Theodrico diclo vVazinger, quadraginla
manis fratribns, filiis olím vVolframi tcnore presencium
sexag, gr, prag., quando ipsi pueri ad annos discrecionis
publicamus, nos unanimiter de communi nosIl'o consensu
pervenerint,
orclinHssc omnia,' qlle inferius in prcscnti 1iltem statim
Item arbitramur, ordinamus et volumus, quod olllnes
luciclc contincntur, videlicct quod Me)'nhardus et Johannes,
fratres germani sepcdieti sororibus eorum prcdictis omnem
germ:llli fratres antcdicti debent soll"ere ct darc Crisline,
pecuniall1 prctaetam, quall1 eis tenetur soll'ere sint astrieti
ipsorulll sorori, octuaginta trcs sexag. gr. den. prag. cl
eum parata pecunia et persolvant infra hinc et festum
viginti grossos cum parula pecunia, aut pro singulis de.
Pasehc proxime afťutllrum aut cerlillcent ipsas eorull1 soccm scxag, gr. iam dicte pecunie ipsi Meinhardus et Jorores, sic Cjuod iuxta noslram ordinacionem pro singulis
haIlncs eidcm Cristillc HllUlll !llUrCUrn census UllllUi dabunt
decem sexagenis gross, prescriple peeunie eis, quam tetam diu, quousquc iam dicte Cristinc oetuaginta trcs
nentu!') UIl31n Ularcam census aIllluÍ ccdenl sorores fratrum
sexag, gr, et viginli gr. persolverint inlegralIter et ad
sepius dictorum habeant cl recipiant in bonis ita cedis,
plenum, Ipse autem l\Ieinhardus de hiis octuaginla tribus
quod hic ccns\:s annuus, quell1 sepefali fratres suis sepesexag, et yigillti gr. decetll sexag, gr. non solvel, sed
dictis sororibus delllollslrabunt el dabunt seu eciam assigrecipict et rescrl'abit eas pro expensis, quas ipsa Kristina
nabunt, eisdelll suis sororibus nunqunm possit deperire,
aput eum fccit.
Quod si non fecerint seu facere neglexerllnt, ex tunc prcfalc
Item aruilramur et ordinalllus, quod Bohuslaus ol
sorores fratrulll predietorum lotam pccuninam prescriplalll
Alexiu" fratres r;erlllani prenominuti, dare clcbclll et solvere
debenl babere super omnia bona ipsorum fratrum, Cjue
lencJlI"r pref,,,c Cristille, ipsorum sorori, I"iginli seplem
cx patern" successione sunt ad ipsos devoluta, Et iudex
sexag, gr, pr. minus viginli gr, CHUl pamta pecun,,,, aut
et iurati Pragellsis civilatis, qui pro tempore fuerint,
pro singulis deccll1 scxag, gl'. pecunie iam notatc iidem
ipsos fralres pro preseripta pecullia inpignorare possunt
Bo'lmslaus cl Alexius unam marcam census a111111i prediele
et debent ill omnibus bonis eorum pretactis absquc slreKrislinc dabunt lam diu, quousque persolverinl ei ipsas
pitu cuiuslibet indicii et querela. Illsnper arbilramur, ordiviginti seplem sexag gr. minus viginti gr. inlegraliter et
namus ct volumm, quod quicullque sepcdictorll\l1 fratrum Ilon
compleie, Item al bilramur et ordinamus, quod prefati
solverit pl'escriptam peclllliam, 'luam dare cl solvere debet
Bohuslaa; cl Alexius tenentur et solvcre debent Elyzabelh,
nepotibus palris sui, vidcliect pueris Barlhonis prescriptis
ipSOl'lllll sorori, quinquaginta sex sexag. gr. et vigillti gL'.
ct cciam pucris Elizabet, quos genuit cum lngberto, atque
cum pa"ula pccunia, aul pro singulis deecm sexag, gl'.
pueris Katherine, quos genuil cum Theodrico \Vazingero,
predicle pecunie ipsi Bohuslaus et Alexius Utlum marcam
quod admodum esl pi'emissum, illum sic negligentelll solcensus annui eidclII Elisabeth dubunt talll diu, quousque
vere et dare suam parte pccunie huiuslllOdi iudex et iurati
prescripta pecunia fuerit lotaliter persolutu Elyzabeth
Pl'ageusis civitatis, qui pro lcmpore fuerint, pro ca pesupradiclc. De bac autem pecuuia iidcm Alexius de decuuia inpignorare potcmnt et debebunt in omnibus bonis
ccm sexageuis gr. Ii ber erit, quas recipiet pro expensis
ad eundcrn ex patel'lla snceessione dcvolntis absque stre-
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'tu cuiuslibet indicii et querela, Et omnia boua ad illnm,
pl ex paterna sueeessione sunt devoluta, puerol'nm BarCjlue " Elizabeth et Katherine prescriptorum sunt ct ess~
t loms,
ll' I
' m alte1'1
debent pignera, ita quod nusquam.et nu 1, lOmlllu.
.
dem bona valeat vendel'e vel eClam obllgare, PI ete~ ea
~~dinamus et volumus, quod si Elyzab.eth ct, Kathe1'1na
redictc, quod absit, medio temporc nll~rave~lllt ~e hoc
~1undo carnis debitum exsolvendo, aut SI ma1'1tavennt ,seu
viros duxerint absCjne scitu ct conse~su ~ratrulU suo1\:m
dictornm tunc fratres earundcm seplUs dleti dc pceutlla,
P:: m eisdel~1 suis sororibus tenenl.ur, erm:t et. esse ~cqb eIl t pem'tn
absoluti
s . Ut igitur nostre ordlnaclOnes
r .Slllnle et singulariter universe ,rob.ur habeant va.ltu~um,
gb'
atclue in omibus suis artlcults permaneant vl~oIOse,
u resentes
lque
, 't a t'IS P rage nSlS pro
litteras scribi sigilloque CIVl
. :
~uravimus sigillari, Aclum et datum Prage a~no donll~1
millesimo trecentesimo decimo septimo, Vlo Idus Marcu,
hoe cst in vigilia b, Georgii papc,
.
"'15, Kolem 1'. líHlO,
SlilI/lila ,Gcbh.ardl cd,
Tadra Č, 130, Nos iudex totaque commumtas,vllle Dube,
in thcotnnico dicte eZll der aichen, reeognosClmus, quocl
XlIII laneos agrol'um - ad dictam viHal:1 Dubek sp?cta~tes,
rudcntc vil'O domino M(einhardo), CIVC Prugensl, d\~tos
Pl
bi rite et racionabilitel' SIlO et hcrcdnm SUOII\m
aneos IlO s
1
I
ndn. e ad ius theotuniclUI1 cxponente et oean e co
' d e qua
nomlll
ximus et recepimus pro certa quantl't ~ t e peeun~e,
.
d M(cinhardum) plene pagavunus, et Hl toto te:
:f:I~:aS, 'habendos per nos ac iure hcredilario sub an11l11
census onerc

"'16. 1334-43.
Codcx ep, JO!I~1tIlis. rcgis
Bolt, ed. Jacobi Č, 78. Nos Kar~lus, cloml\l\ r~gls BJ~:
mic rimogenitus marchio Moravle, notum faelmus ~tll
, .,P quod cun~ dilecti nobis Mein(hardus) Wolfraull ~t
\ Cl SIS,
,
,
P
'es nobls
Hensl(inus) Chadan(er), gen cr CIUS, CIV es ragens,
.
ad precnm nostrarum instancias in tanta SUlllma. pecutll~,
ad nos .revoca.bunus, suq ua castrum Bllrglcins cmn
. t a VICe,
., I.d elrco S1I1cere profrag'll1tur
nomine mutUl. IS
.
mitt~ndum duximus, quod eis de d!cta sumn~ ~ceUl~~
satisfaciemus in feslo b, - proxlmo succe en e.. .
reterca dicto castrv - ad manus nost~'as revocalo, ''pSIS
(I ardo) et Henslino vi11am Stra,slcz cum ollllllbus
1\ e1I1 \
.
t t t
tenen
suis utilitatibus ad eorum assignabunus po ~s a cm,
.dam et utifruendam per cos, quousque prccltcto HeJnsei~no
cle CCCC s, gr, Pl', fucrit - . satisfact~m, Et ess ,I,~~
(Pcsslino?) Barthe,' ipsorum amlco proplllquo ~t specla ,
civi Pragensi, qni Ilobis eciam in hae parte CC::C s, g~.
utuavit ipsum castrum Burgleins CUIll omnibus ~UlS
pr, m ,
.
.
. pro dieta
perlinenciis - assignabimus nomlllc p:gnons
septingentarum s, snmma - , ita qu~d IPSUI:1 castrnm
Meinh(ardi) et Henslini quam prop1'1o. nomlll~ teneat
, , de predictis DCC s, fuent - satlsfactum
quousque IpSIS
. 71,
*17, 1344, 22. čel"\'na, I(ficlII[I/~, Acta Cle/lle/ltls T :
č, 40G, Menhardo \Volframi conccclltur pel' papam abso
lulio plena in mot·tis artieulo,
<;'18, Kolem r. 1345,
Codc,: cp, {olwllltis rcg.
B II cd, Jacobi Č, 87, (Rex Boemlc pctIt cardin~lem,
d~ 'uo presumit, ut causam litis intcr quoscla~\ CruCl:er~.s
Sde;asienses et cil'em Pragensem proc~r,et ~ltbl tern:,lIl~\l,
uam in curia Romana, eutn una pars hlts. Slt eeel~sl,\stIca
~t 'alb laicnlis). Reverendo in Christo patn ct domlllo, d~
mino H, episeopo Tusculano, sacrosanete ROl~1ane ~cclesle
carclinali, amico suo karissimo, Johann,es, dCI gracla ~o:d
mie rex et Lueemburgensis comes, slllceram sel,up~l f .
eius beneplacita voluntalem, Paler rever~ndc p\ O. 1Il 01macione infrascriptorum ad vestram deduclmus noclOnem,
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uod cutU dudum.a retroactis tempo:!bus i?t~r abbatcm
conventum Strahol'ensis monastern, ordll\ls Premonsis ex partc una et discretum vil"Um vV(olframum),
,
t
tus sNi
s tra t en , '
nostrum concivem, ex altera super !Urc pa r~na
.'. colai in predieta civitate fuisset exorta m~tena questl~~ls,
t ndem pro predicto W(olframo) et su~s successon us
:ctOl'itate ordinaria fuit diftinita sentencla promulgata, a
a ua pro parte abbatis et cius conventus, ad sedem ap~s
~Iicam extiterit appellatull1, Quibus d~tlS pCl: s~t~em IUdicibus in Patavia fuit in dicta causa ahquam~l\1 htlgatun~,
Tandem itcrul\1 pro dicto vV(olframo) et sut~ succc~:Ort;
bus )er iudices Patavie datos a sede apostohea cxtl era
diffi~itum a Cjua pro parte abb"tis et cius conventus non
fuit appeÚatum, sed dictam causam pro desert a habuerunt.
Succedentibus vel'o temporibus idem W(~lframus) ad prcdictam vacantem ccclesiam quendam clel'1cu~ Pragens~~
c iscopo prescntavit. Quem presentatun~ epl~copus COl~ rnfavit. Et eo mortuo Mleinhardus), fi~!Us emsde,m. V\ (ol:
frami) civis Pragensis, succcdens patrt suo III IUle pre
, t I:di ad eanclcm "acantem ecclesiam fratrem suum
~:'~s~ntavit, qnem .administratore~ epis~opatus. co~fit',m:~
runt. Quam conlirmacionem veme,ns epls.coP.us 1~0 er~
de Romana curia ratificavit et"eelan: SUlS ,htler~s apPl~;
b 't abbatc predicti monasteľ1l audlente, Illtelltgente
il;V:1~1l0 contradicenle, Novissimc autem morluo pleb~no
diete ecclesie idem M(einhardus) tamquam p~tronus dlcte
.' quenclam pr'esb),terum ad candem tahtel'dvacantem
ccc IeSle
d m
ecelcsiam episcopo prcsentavit pclens. eum a lcan Cd
~
. I pse quoque eplseopus
ccclesiam conllrman,
" 1'0 eusd e
ersona resenlantis cl omnium aliorum, Sl, quos I el~
fangerct PneO"ocium, iuribus ccrcius informar.l, man?~vlt
cridam fieri bgeneralcm, tandem statuto termlllo qUlc am
fratres monastcrii predicti comparent,es et. aSds~ren,tes,
. . d'lCtO
. agele
'lul' '. els dan .au, .lenClam
quod dc eorum prelll
d' t
oslulabant.
Episcopus
aliis
prepeclltus
eog:llC1011l IC. e
P
'
m lernl1nandam dplecausc solus vacare non po t cra,t lpsa
Johanni dicto Padudano, , o.cP os'ito Pragensi et magistro
. 't qUl. 110n scmel.' sc seplll>t'III
tori dccretorum, eommlsl,
diversis terminis, parlibus ad sui pres,en?lam ?onvoea ~s,
iura utriusque sollicitc discusscrunt.. ~t Illvem~ntes, p~~
dictum M(einharclum) in ipsa ecclesl~ ms ha~~re, ples tandi sibi finalitcr adiudicarunt, fratnbus pre ICtI n~~~as
terii super eo perpetuum si1encium imponcntes, ll. em
,
'aposto Icam
fratres se reputantcs grava t os a d sedem
apPcllal'l\llt et volentes dictam causam l~ curta r~maner.e
asserucrunt quibusdam, quod. dicta. ccelesla ded~et)s omm.:
bus expcnsis valcret absenh oetlllgenlos tlolenos aun
annuatim, qUl\cl penitus dicimus non esse vcr~m, yl~mo
. pote..·t va ICle
' CC florenos < t interdum 1111nus, SIC ut
VIX
1';101' offertorii se extendit. lt:c~ affectuosc rogamu~, ~ua~
tenus assereionibus talium mllllme ?redc~les ct cl?d\ /a
cientes clietam eausam tractandam .!ll eu~ta, C~I~1 Slt ?laet preiudicium ipsius i\I(cl11hardl) laiCI ct mra
vamen
,
' l 'l nostri con
ignorantis dignemini Ilon admlttere III ru~ u
d
d siliis vestl~is, auxiliis et fa"oribus genc.ros\~, se e.a em
tractari in regno Bocmie, vel ub~ expedlvertt,. c~t~a lpsam
curiam. cum hoc sit cle iure, ordllletIs coram IlldlClbus per
sedcm 'poostolicam depulalis, Datum Pragc et?
.
,
<;' 19. 1846? Tamtéž i', 86, (Marc~llo ~e~t cal~
dinalcm, ut a"ertat alium cardinalem, qu~cl lil ~laba n~l,
petal sibi beneficium), Reverendissimo lil Chnsto pa r~
et domino domino Bertrando, Hosliensi ct ~ e:ctren~1
e iscopo 'amico suo karissimo, Karolus,. domllll regls
loemie ;)l'imogenitu', marehio M?ravie, smceram et ,be~
nivolam semper ad cius bcneplaclta volun~at,ell1, ~o~ltel
vestre paternitatis sinccritas, q uod ex vcndlCa re aClOnc

~t
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multorum didicimus, ['luod] venerabilis pater cl dominus,
dominus H. cardinalis, episcopus Tusculanus, ad sinistram
'luorundan emulol'l\111 paterni et no.,tri fidelis dilecti
lvIcinhardi, civis Pragensis, informacionem ecdcsiam s.
Nicolai, in civitate Pragensi "ital11, pro domino Egidio,
capellnno suo, impetrare disponnt in non modicum cius"
dcm Meinhardi· prciudicium et gravamen, 'lui in eadem
ecclesia ius dinoscitur patronatus observarc, prout ostensum cst coram commissariis domini cpiscopi Pragensis
legittimc el sufticienter, Quarc vestrc sincerilati obnixius
supplicamus, quatenus predictum dominum Hanibalem
cardinalem contell1placionc nostri inforll1nre dignell1ini et
rogare, ut iam diclulll 1\Icinhn!'dum amore nostri non
impediat suum cnpcllanum predictum promoverc, sed pro.
movent in 'luantum licet. Pro hoc sibi nd multal'l\m graciarulll assurgcre 'VOIUlllUS Rcciones. Quia revera cadem
ccclcsi I annuatim vix extcndit se ad CC florenos ct non
ad illam summam, de qua dolose informalus cst et informatur. Datum Pmge ctc.

"'20. - ? T,lIIztéž i'. 169. (Civis petit civem, ut
Caphlll1 famulum propter eum p!'oll1ovcnt). Discreto vil'O
Seldoni in Eylow l\Ieinhardus Wolframi salutem cum pIe.
nitudine omnis boni. Rogo vos instanter, ut ad hoc ex
diligencia intendatis, quod non fiat subitum iudicium de
Ulrico famulo, 'lui est detentlls, qllia mihi innotuit pro
firmo, 'luod se gesserit íideliter ac decenter nec' constet
de ipso nlias, quod de cnormibus actibus sit notatus,
undc de ipso iuxta scrutinium diligens, melius qllOd poteritis fic!'i faciatis. Datum etc.
';'21. - ? Tall/též č. 221. Idoneo yiro Henrico de
Tust, uotado provincie Bolezlaviensis, nll1ico dilecto Meinhardus Wolframi, civis Pragensis, obsequium cum amicicie
incremento. Sicut vobi. libentcr compLlcui omui yicc, sic
confidenter vos dcprecor ct conquiro, ut i1lud inconvcnicns in me et !tleis X pauperibus hominibus fieri nOll
sinalis, sed ad hoc si convenienter poteritis deducatis,
qllod a prediclis meis ho minibus III marcc pro berna
eos contingentc, ct ferto not(arii?) rccipiatur cx pacto,
sicut apud predecessores meos informalus sum, hactcnus
est factmu. Quod si fncere yobis non competit, ex tunc
saltem favealis de illrc, quod de omnibus est commune,
videlicet quod bona eornm conscribanlllr et SOlqlnt iuxta
possc snum eorum quilibet bernam suanl. Et sicut mihi
intimastis, quod in registro iavente sint V marce cum
fertone pro· pacto ipsorum priOl'i, de CJllibus ipsis hominibllS fertoneni procuraveritis relaxnri, id non peto HCC
ycllem vos pro re tam modica fatigari.
;;'22. 1349, (J. listopad 1. Listi/la orig'. IIIli-v.lwihoVIIY
v Praz.e. lu uomine domini amen. ;\03 frater Henricus,
dil'Ína miseracione prepositus, Hci11l3nnUS prior totns'lne
conyentus monasterii Sderasicnsis, regularinrn canonicorum
ordinis sacrosancti dominici sepnlchri Jerosolymitani in
Prnga parte ex una ct cgo Fanczo Alberti, civis Pragensis, partc ex altera Hotum facimus universis prcsentes
litteras inspcctllris, qnod dudum materia dissens'onis inter
uos exorla super bonis videlicet limitibus compitibus,
pascuis, agris cnIlis et incultis, prati., et rube lis inter
yi:las Strziebrzina et Ugesd si tis et specialiter super
campis, 'lni iacent versus campos villarum scilicet Hol,
Slaw, ticz ct Scstogcwicz, in quibus ego Fanczo l'rcdictus
ct hcrcdcs ac homines mei ceteriql1e incole ville mce
predictc in Strziebrzina dicebamns nos habere et habuimus ius et facultatem liberam pascendi pecora et singnla
nostra animalia. Nos vero .. prcpo~itus et .. conventus
propositi oppositurn cidell1 Fanczoni de hoc tenebamus et
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dicebamns ipsum Fanczonem et incolas eiusdem ville in
Strziebrzina non habere nec umquam habnisse ius pascendi
pecora et animalia sua campis in cisdcm. Consideratis
igitnr multis ac divcrsis questionibus et litibus, quas pretextu huius discordic in simul habuimns et fnturis periculis ac dampnis, 'lue cx hoc possent utrique parti proycnirc, cupientcs salubrius precarere nec non commodllm
ct pacem perpctuam inter nos volentes solercius et dficacius procurare, matura deliberacione f rehabita de consilio nmicorum nosÚorum et plurimorum fidedignorum virorum ct specialiter . . iudicis et . . iuratorllm Maioris
Civ. Prag. in co finalitcr rescdimus el concordavimus, quia
elegimus ltonorabiles viros dominum Johannem l'auli,
archidiaconum Preroviensem canonicumque ecclesic Prageusis, pro parte .. prcpositi ct conventus monasterii
predicti et dominum Henricum, cellariull1 de hospitali 01'dinis Crucifcrorum cum stella pro parte Fanczonis supradicti arbitros et diffiuitores sub pocna amissionis cause ct
'luinquaginta sexag. gross. den Prag. solvendorum pani
sehanti per partem non servantem et quid'luid per dictos
arbitros ct amicabiles compositores illtcr nos >uper omnibus supradietis faetum, ordinatum ct pronunciatum fuerit,
ratum, gratum, firmum ct incolvulsum tenere yolumus,
perpctuis temporibu3 ct habere, promittentcs bona lide
omni dolo et fraude exclusis, nos . , prepositus ct .•
conventus pretneti modo ct nostri monaslerii pri"s dieti
cl ego Fanczo prelibatus meo et . . lteredu1l1 ac .. successorum 1l1corum nomine numquam contra ea, 'lue per
memoratos arbitro, ac diffinitores facta, dicta, ordinata et
pronunciata fueriut in premissis venirc de cetero vel facere ycrbo sive facto, renuncciantts omni iuri et auxilio
quocumque, 'luod nobi, hincmdc contra premissa possel
saffragari guo'luo modo ct per 'luod idcm arbitrium possct
violari. Qlli quidem domini Johannes Pauli et Henricus
cellarius' ad precum nostrarum instanciam bcnivole ďetum
arbitrium suscipientes rcceptisque iustis el c1aris informacionibus a íidedignis viris et personaliter visis ct consideratis at'lue omnibus circumstanciis (lIscussis de iure
ordinaverunt ct eciam scntencialiter pronuncciaverullt
auctoritale eisper nos commissa ct data proptel' bonum
pacis et concordie unioncll1, quod dictus Fanczo, .. lteredes et homines sui ac universi incole predicte villc in
Strziebrzina nun'c et in perpetuum non debent sibi qllidquam iuris aut domini sive liberlntis in diclis campis,
agris cultis et incullis, pratis, pascuis, silvis, rubelis ae
libertatibus universis, in quibusC1l1l1que loeis existant,
usurpare seu vendicarc in eisdem pecora, pccudes et uniYersa anirnalia pascendo, pcllcndo, venando communitcr
vel divisi1l1 aut ali'luid iuris ct dominii sibi ac .. successoribus ibidem attribuendo. Scd prepositus . , et convcntus supradicti ac .. univers i successores COl'um possunt
et debent predictos campos, agros cultos el inculLos, prata,
pascua, silvas et rubeta libere possidere et tenere ac ad
uniyersos usus suos convertere pro libito Hle voluntatis,
sicut yeri domini et hcredes facere pos>unt et debent,
contradiccione et impedimento quorumlibet non obstallte.
Insuper pronunciaverunt et ordinaverunl arbitri supradicti,
quod Fallczo et homines sui ac universi incolc yillc prcfate in Strzicbrzina agros ad prcdictam villam Ugesd per"
tincntes, qui sunt siti et iaccnt inter "iam publicarn, que
ducit dc Praga versus Brodam - , et est conligua tam
compitibus. 'luam cciam agris Fanczonis et continent in
se triginta quattuor strichones de mensurala hereditate et
alios agros ex alia parlc compitum versus "illa1l1 Ugesd
iuxta limitaciouem per dietos arbitros factH1l1 continentes
triginta unum strichones, debent habere tl iure proprie.

lláměsti,

tario nc hereditario abs'lue i1l1pedimento quolibc.t ~erp?tuis
temporibus possidcre. Pro 'luibus agris iam ~lCtlS dlCtus
Fauczo de mandato ac diffinicione dictorum a~·bltrorulll. tre~
s. gr. prag. dcn. census perpetui mOll,asteno Sd~raslensl
prius dicto emit scu titu!o ~n~cionis compara\'lt sl~pcr
balneulll Hodaczkoni, fons Clvltatem .Pragcusem plOpe
huttam latcrulll Conradi dicti Fcrkl~r SltU~ pro. certa y~
cunia, quam ipse Fanczo plenc et l11tegrahtcr III pa~atIs
denariis iam pcrsolvit. Nos 'luo'lue, Johannes Pauh et
Hcnricus cellarills predicti recognosclluuS tenore presencium omnin supradicta per uos ta~lquam per. arbl~ros el
amicnbiles compositores cum omlllbus CI~USllhs S~IS ess~
ordinata pronunciata et ad perpetuam rCI memonam pel
prcsente's litleras firmata utrique .parti ad. servand~lm su~
poenis, que in presentibus liltens ~upenus ~ontl11~n~u~,
In cuius rei testimonium prescntes htteras ficn et Slgll1~S
civitatis Maioris Prag., .. prepositi et cony,:ntus, Joh~nllls
Pauli ct Henrici cellcrarii supradictorum doml11orulll feCI?lUS
appensione mumn. J?at~11l Prage a~t;0 d. m. trecenteslmo
quadragesimo nono III dle s. Leon~td.1 confess.
/'
";'
*'23. 1349. 13. prosince. LIS/lila kap. s~. lltslle. )
Nos Nicolaus dei et apostolice sedis preposltus, Przedwoius decanu~ Symon yicearchidiaconus, Sdeslalls scolas. eccIeSle
' capitulum nolum
,
ticus tolum'lue, sancte Pragensls
facimus tenore prcscncium universis: nos super prudentJs
viri Bohuslai \Volframi, civis Prag., et SUOl"um hered.um
areas ante por tam s. Martini prope ortum ludeorur~l s~~s
nOIl plus nisi duas s. gr. prag .. den, . census annUl o" t~:
uere cuius quidem census mcdletas III festo, s. GeOlgu
et n;edictas in festo s. Galli nobi~ et predICte nostl:e
ecclesie capitulo annis singulis solI'l debet. Veru~n 'lUla
littere quedarn patentes nobis super ipso et vVlssegraden sis eccle,ic capitulo super eorull1 cen~u sub un~ contextu ct tenore scri pl c ex incauta custodHl sunt amlsse et
perdictc, uec ipsas aliquatenus pos~U1nus dc :etero rehaber~:
ideo si has vel alias quaseun'lue htteras cU:"SC~lmque co.n,tl
nencie yel tcnoris in lucem devenire contlgent suc:essl\ e,
'luarum virtute posset predicto Bohuslao, her~dlbus et
successoribus suis obiici vel opponi, quod nobls el prediclo capitulo nostro nos plus de censu solv~re teneantur,
ille nullius esse debent, i.n quantum contranantur ~reset;
libus efficacie vel momenti. In cuius r~i eyidenc~am SlgillUl;l prcdicli capituli uostri in testimomum vel'O slgil.lum
civilali; Pragensis predicte ad prece~ n~stras prese~tJbus
sunt appensa. Datum in die s. LUCIC Vlrg. a. d. hecentimo quadragesimo nono.
.
;(,24. 1350.
RullOP. Č. 98~ f. 30. NlOolaus
B.lslay cxhibuit domum Johlini de Lapuje pro censu re-

49 N' 1
';'25. 1352. - Rl/llOp. Č. 987 f
. ICO aus. B0huslay debet statuere frntrem sUUln yidelicet P,e"sl~n~m
contra d. Maram Ulmanni pro VI s. gr: ,- Ta/llte.z f. tJ?
Nota 'luod Cunzmanus brasiator promlSlt coran~scablms,
quoď 'luidquid habuerit in litteris, 'luod hoc velIt solvere
Bohuslao \Volframi.
'26, 1353.
Rl/llOp. Č. 987.1: 58 .. Waczko,
servus Wolflini Meinhardi. (fol. 61. Wolflmus l\I,einhal'cli obtinuit ius supcr Hcrmannurn prolocutorem \. s.

tento.

~') Vyšehradská obdobná li~tina z téh~ž dne počíná
se: Nos Henricus, diyina miseraclOne preposltus, Joha~nes
Padwanus dictus, debretorum doclor, d?eanus,. Syffndus
custos totumque Wyssegradensis ecclesle caplt~l~n~ notum non plus uisi tres sexag. gr. cum YIgmtl sex
grossis census annui obtinere
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llálltěsti.

gr.. c t -X
'- gr . p' 1'0 V braseis.

Item \,'olflinus
. Meinhardi
.
obtinuit ius super Kaczam de Montc et mantum CIUS pro
V s. gr. simililer sicut. s.uper Herm.annus.
(fol. ~2.)
Przibico scrvus Hensltm MeynhardI. -:- (fol. ?4) P~tcI et
Fricz d~ Monte sunt liberi de Heusllllo MClllhardl. ,(fol. 69.) Katcrina, s.Ol:or MeinhUl:di, - (fol. 71:) Domlll~
Kacza, sororor dOlllllll Meynhardl est soluta elga Czaka
nam ludeam.
27. 1355.
Rl/kop. č. 987 f. 23. Peslinus
Buslai exhibuit dOlllum Frenczlini in CXV s.

*28. 1356, I. srpna. Ori.f. :i~lilla ~ ~tá~. archivlI
vídCllskélll. In nomine sancte et llldlVldue tnmtatJ~ feliciter
amen. Karolus quartus, div in a favcnte cle~encla Rom~
normu imperator semper augustus et BOe?l.lC rex, .ad ~e:.
petuam rei mcmoriam. Pro parte ~~n~rablhs Matl~le, fu:
bunicnsis episcopi, 'capellani fa~lI!lans ~t devotl nosl! I
di1ecli, maiestati Hostrc objata pehclO contmebat, 'luatenus
contractulll cmpcionis inter eultl ab una cl Hc~sltnum
Meinhardi, civcm Pragcnsem, fidelem nostr.um dllectum,
parte ab alia supcr villa Swol c.elebratum IUxta formam
exprcssam inferius npprobare, ratJficare et coníi~m~rc de
beuignitate solit a dignarcmur. Contractus vcro IpSIUS scries et ordinacio segnitur in hec verba:
Ego Henselinus 1\:Ieinhard~, ci vis Prag?llsis, pro ~e,
heredibus et succcssonbus mels notum faclO tcnOlC plesencium universis, quod delibcracione matura. ~lecum et
cum amieis meis prehabita et de ipsorut.D . co~sll~o sponte
et bona ac libera voluntate iusto vendlOlOllIs .11tulo v.en.
" e t rcalitcr tradidi
revcrcndo
III
d 1'd'I, ass-lgnav
.
.
,
. Chnsto.
patd et domino Mathie, Tribulllensl eplscopO, m et SUpCI
bonis mcis S\Yol, Ohrowecz et Przesan cen~um s. ~r. prag.
census unnui, quinquaginta in festo s. <?aJh p~oXlm? ycn·
turo et 'luinquaginta in festo s. Gem"1l ,et SI: .delll?eps
singulis aunis solyendas dicto domino Matlllc ?\ Ilh ve~ Ilhs,
cui diclum ccnsum assignayerit vel deputaverl~ ycl qUI p.rcsentes dc ipsius voluntate habllerit vel habuennt, pro, n1111e
trecentis quiuquaginta s. dictor,um grossorum, quas III pa·
rata et numerata michi pecuma recognosco me. a dlOlo
domino Mathia plenc recepisse et integre .perceplsse: Est
tamen actum et or,linatum inter me ~t dlCtum do.mmum
Mathiam, qllOd possessiones. et he~edltates bO~Olum. et
yi11e S\Yol predictc infra qumquenn~um a data presenc!Um
contiuue computandum iure theutolllco locare et exponere
certis rusticis debeam et teneor, que et locare ?t ?XPOnere infra dictum templls bona lide e~ SLib p.ems m~ra
scriplis pro me, heredibus et succcssonbus mels pr~m~t~o
taliter, quod de 'luolibet laneo una ~cxagel~a et .dullldla
dictorum grossorum ccrti ccnsus anuUl, med.l.ctas III festo
s. Ga11i et medietas alia in festo s. GeorgII et qu~ttuor
'
una sexagcna suorum et una mensura ordel post
pu ll I ac
.'
.
I'
I 'U'
huiusmodi 'luinquenuium predicto domlllo Mat lle ve. I I
ct illis, 'lui presentes de hon a voluntat~ sua habuent v~l
habuerint, vel cui aut 'luibus a<slgnavent,. aut pro. pul1~s
duo, pro ovis unus, pro ordeo trcs grossl ~nllls slll~ul~s
persoll'antur. Qll"'lue elapso dicto 'luinque?u.1O ct pred:ctls
bonis et possessionibus in S;yol, ut r,renllttltur.' locatls et
expositis mox predicto dO~llllO Matllle v~l 'lUl prese,ntes
habuerit yel cui a,signavent, ut est. p~'cdl~tum, Rr.edl.clas
centum s. census anllui cum iuribus ullIversls. et. utIhlahbus
predictis sine omni impedimenlo et contradlcclOne effectualiter assignabo el realiter demon~trabo aut. ~e n?n
. lente heredes et successores mel effectuahtel asslg::~unt et realiter demonstrabunt. ~.t si huius;nodi c~ns~m
annuum ccntum sexag. nec non utlhtate~ et !Ura ulllvelsa
predicta elapso dicto quin'luennio et dlOtorum bonorum
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locacione facta prediclo domino l\Iathic aut illi aut iUis,
singulis predictis utilitatibus cl iuribus universis non dequibus deputaverit, vel qui presentcs habuerit, totaliter
monstraremus, assignaremus ct traderemus, ut cst prcscripct integraliter in predictis bonis SwoI non assignavero
tUlU, tunc huiusmodi ccnsus ct utilitates ac iura univer,a
ct demol1stravero, scu hercdes ct successorcs mei non
predicta in et super bonis in Swol et in Brzesan pcrpetuo
assignaverint seu dcmonstraverint, ut est pretactum et ei
remanebunt. Que et cgo pro me, hcredibus et succcssoaut illiyel iUis census, utilitates ct iura predicta de eisribus meis prefato domino Mathic aut illi I'el iUis, cui
dem bonis non possent quomodolibet provenire, tunc
vel' quibus assignaverit aut qui prcscntes habuerit, ut preomnem talem defectum supplere ct residuum plcne ct indicitur, promitto bona lide absque omni difficultate et
tcgre in bonis meis in nrzesan et eorumdem bonOl'um
contradiccione libcre tradere et realiter assignare ct tunc
pertinenciis teneor et promitto pro me, hercdibus et suceciam prefatus dominus Mathias vel iUe aut iUi, cui vcl
cessoribus meis predictis eidcm domino Mathie vcl cui
quibus dcputaverit, vel qui presentes habuerint, de eis.
aut quibus deputaverit seu assignaverit, vel qui prcscntes
dem bonis tamquam de bonis suis propriis se libere
de ipsius voluntate habuerit aut habuerint plenc absque
intromittere poterunt ct cum eisdem ordinare et disponere,
diminucione, inlegre ct effeclualiter tradere et assignare
prout ei aut illi vel illis utilius videbitur expedire. Si
et nichilominus ipsum dominum Mathiam vcl iUum aut
autem rustici dictorum bonorum in Swol et eciam bonoillos, cui aut quibus assignaveril et deputaverit vel, ut prerum aliorum, que in supplementum dicto domino J\Iathic,
dicitur, prescntes habucrit, in possessionem corporalem
facta predicta locacione et cxposicione, ut prefertur, cenomnium talium censuum, utilitalum el iurium in supplesum, utilitates et alia iura predicta post quemlibet termimentum assignatorum inducere el in possessioncm perci.
norum per quindenam solverc neglexerint, tunc quilibet
piendi ca pacilicam mittere et poncre ac servare tamdiu,
rusticorum, qui in hoc negligcns fuerit, penam octo gr.
quousque in aliis bonis equivalentibas el ad duo miliaria
ipso facto incunet et similiter pro qualibet quindena post
dumtaxat a monasterio Aule Regie distantibus vel infra
dictam quindenam sequente huiuSlllOdi pena augeatur, pro
duo miliaria consistentibus, ubi dictus dominus Mathias
quibus censu, utilitatibus, iuribus neglectis ct penis )lon
seu predicti, quibus assignaverit, vel qui presentes, ut
solutis poterunt dicti rustici impignorari et aliis eciam
predicitur, habuerint, hoc acceptaverint, prcdiclum defectum
penis arceri, secundum quod predicto domino Mathie et
effeclualitcr supplevero et lmiusmodi censum annum resiilli aut il1is, qui prcsentes habucrit vel habucrillt, seu cui
duU/u cum utilitatibus et iuribus unh'ersis predictis intevel quibus deputatur, ut est dictum, videbitur utilius expegraliter ct plene assignavero ct I'ealitcr tradidero iuxta
dire. ,Postquam vero census anuuus centum s, cum preformam ct modum superius preexpressos, hac tamen condictis utilitatibus et iuribus per mc, Henslinum predictum,
dicione ct modo adicctis, quod lmiusmodi supplecione et
facta plena locacione et exposicione, ut prefertur, prcassignacionc cffective et realiter per me seu meos heredes
dicto domino Mathic aut illi vel illis, qui presentes habufactis predicta bona in Przesan ahsque impedimcnto el
erit vcl habuerint, aut cui deputaverint. plene et integre
contradiccione qualibet ad me et heredcs mcos libcre
assignatus et traditus fuerit, tunc idem census cum omnircvertantur. l'retcrea in casu, ubi durantc prcdicto quinbus utilitatibus, iuribus, dominio, iudicio, taberna sita
quennio post quemlibet terminorum et fcstorum predicpropc lluvium Multaviam et sex piscinis, aquis, rivulis ct
torum s. GaUi et s. GeOl'ii infra quindenam censum preaql1arum decur.ibus, pralis, pascuis, piscariis et piscaciodictum solvere negligcrem, tunc penam dum'um sexag,
nibus in Multavia et omnibus ac singulis terminis, limitigr. prag. incidam seu me non existentc heredes ct sucbus et graniciis ac aliis iuribus et pcrtinenciis bono rum
cessores mei incidant ipso facto, que pcna tociens per
ct ville in Swol ad prefatum dominlllll Malhiam seu eum
me, heredes et successores meos committilur et replicatur
et eos, qui presentes habucl'it vcl habuerint, aut cl1i vel
et eciam solvi dcbet, quociens per singulas quindenas
quibus assignavcrit, ut predicitur, iure hereditario perpetuc
post quemlibet terminum in solucionc dicti census negliet libcre pertinebit. Promitto eciam pro me, heredibus et
gens fuero aut remissus, seu heredes et successores mei
successoribus meis bona lide predicta bona in Swol a sonegligentes fuerint aut J'emissi. Prefatusque dominus Malucione decime debite rcctori ecclesie parrochiaIis in
thias vel i1le aut illi, cui vel quibus assignaverit, vcl qui
Vrann ab ipso plebano, successoribus suis omnibus et
presentes, ut predicitur, habuerint, pro huiusmodi censu
ecclesia memorata in perpetuum infra dictum quinquenneglecto et pro omnibus penis prcdictis et qualibet earum
niulll plcne liberarc, libertare et eximere, vel si hoc fahomines meos, heredum et successorum mcorUlll arrestare
cere neql1ivero aut me non cxstante heredes et SlIccessores
et impignorare et se de bonis meis in Przesan ct eOl'unmei faccre ncquiverint, tunc statim fructus et redditus
dem !Jonorum pertinenciis licite intromittere poterunt et
equivalentes iuxta taxam prcdicte dccime in distanci a
talhdiu ea tenere, habcre libere et pacilice possidere,
dnorum miliarium a monasterio Aule Regie predicte ipsis
quousque sibi vel illis per me aut heredes ct successores
dare et assignare promitto post lapsum dicti quillquennii
meos de huiuSlllOdi censu et penis fucrit plcne et integre
sine dilacione qualibet ct ad plenllm pro me <:t meis hesatisfactum. Et si forsitan huiusmodi satisfactio ct solucio
rcdibus et successoribus supradictis. Promitto cciam bona
de termino census predicti ad terminum secundum el selide predicta pro me, herediblls et successoribus mcis
quentem, videlicet de festo s. Galli ad festum s. Georii
bona in Swol et alia in snpplementum per me tradenda
aut e converso, per me seu heredes et successores meos
et que occasionc pene, ut premittitur, obligata, lI'adita,
fuerit prorogata seu dilata, tunc omnia predicta bona in
assignata et devůluta fuerint, ab omni impedimento, imSwol et in Przesan pro huiuSlllOdi censu neglecto et penis
peticione, accione, inquietudine, lite et questione cuiusnon solutis ad ipsum dominum Malhiam vcl illUlll aut illos,
cllmque persone aut universitatis vel collegii cuinscumque
quibus assignaverit, aut qui presentes, ut prefertur, hadignitatis, condicionis aut status existat, secundulll obscrvall:
buerint, iure hereditario perpetuo et libere del'oll'antur.
ciam, consvetudinem et ritum patl'ie et regni Boemie, disIn casu eciam, ubi ego predictus Henslinus aut hercdes
hrigare, gwarcntire et cxpcdire meis propriis sumptibus
seu successores mei infra predictum quinquenniulll bona
et expcnsis sub omnibus et singlllis penis, que superius
prefata in Swol non exponercmus el locarcmus et cen sum
exprimnntur. Ad qne omnia et singula ct quodlibct ipsoannuum dictarum centum sexagenarum cum omnibus et
rum faciendum, servandum, tenendum et cum effectn realiter
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et Ultl1l10 ena s e c ,
t't tus rccepit licenClam a
'I'
sonRhter cons I u
, 'b'
rl'
Welflino
[Meinhardi] cl hercdlbus SUlS, .
pleno consl 10 per
1"
,
domini consilii SI I
. s vVIsscgra ensls ...
.
Q
qnidcm lccnclUtn
.
quas Meinhard~ls, c~non,lCu 'd' 't
uia nunquam aliquid
civltale.
uam.
.
dederunt ipscquc vVofitnus
amicc, benivolc el. grac1Osc,
cum dominis consilii
Meinhardi reslgn~vI~, ~ntel 1~1! ~it quod elllit XVI s.
Meinhardi fecit debltam raclOlllbcL~t t debebat et ab ipsis
vendidit. - Se)~d!I lIlS~ltO~ri~U ~~~\c~s et duo s lepores
.
.
solvcrc (e Ul e
et sol VIt OL1lllla, quc
1
I t te 1ibere et solutc.
gr. census et XXI~ gl. d'
jol?O \Volframus, canorecessit
ipsorum
bona
(c vo un a
I'
erga Hensli)1um Mcmhar 1., '~'t olllnia iura, que
.
d'
dedlt census e
" 987 f 165 Pes lIlllS
Barte Kokotonis et omnes
niclls \VIssegra enSIS,
~31. 1356.
RllllOp. ,c:
.. in
s, _
habllit supel' domo quonda.lll "t te Pragensi Wolflino
Buslay ex h I'b Ul't domum Frenczhlll Cameler
alios census, que habet I1l CIVl a
,

f . d servanda tenenda et exequenda
exequendum ac aClen da,
t succ'cssores mcos nec non
principaliter me,. here es e
l disbrigatOl'es facio et
,
" t
lidelllssores mcos e
, d'
lIlfrascllp o~
,"ros \Volflinum, fratrem meum, III ~constituo dlscretos 'I
J d
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C' p. g et or anum
.,
cem Nove ll', la :b'
et SI'llgulis clausuJis, modis, con'p
ub omm us
,
I'
CIV, rag" s
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. d' t' quibus omnibus et SII1gu IS
dicioniblls et penIs SUpIa LC 1S , d ll'berato animo submise, . lij' sores sponte e t e
se dICh
elUS
.
M ' hardi. iudex Nove Civ. Prag.,
runl. Et nos vVolflLllus ,~LIl Prag'ensis predicti una Cllm
et Jordanus Rechczer, CI VIS "
,
non hercdi,
H 'I'
]'"leinhardl et pro co ncc
Predlcto
el" lilO 1
•
"
t s[)onte pro'b
IS ex certa SClenCla e
bus ct successon us sulid . 'ne omni dolo omnia ct sinmittimus bona nostra
e s~rb l de verbo ad vcrbum,
gula predicta et eorum .quo I.e.
tenere exequi cl
t . superlUS SCl val C,
,
pro ut expressa Ul
"b
t singulis penis suped'm Iere sub omlll us e
'I' .
.
efficaClter a ' I pAd quarum execuc
" I'onem realclll auxl lan
t
lid In evidenciam autem
rius annota IS,
cl cooperari promittimus !Jdo.na . c. et 1'11 robur perpetuo
'
.
l ' m pre IC t Ol um
. d' t
sigillum mcum et nos
omlllum et smgu OlU,
'
Henshnus pl e IC LIS
,
vahturum cgo
d' t' 'i1la nostra dLIxlmus pre\Volflinus et Jordanus ~re /c t~ s~~ium vcro et perpetuam
sentibus appendelld~,. n .es lm ectol'um virorum Nicolai
.'
slgllla Clrcumsp
I' ,
horulll memOIlam
I' 1'llsLl'toris ac Ort][ll
' ď'
o non S'dI'
I
lil
.
Reymbolhe IU IOIS ne.
. l'
d preces mei Henspellilicis, iuratorulll. Mal. CI~" ra;t'al~pcnsa Dalum Prage
Jini predicti prcsentl c:,ntrac UtnSql~agesimo 8'exto in die b,
anno d, m. trecenteslmo qu
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.
d
t
ppli'"
. d' t . 1 parcll1m
evo am su
e II
Nos 19ltur ad pIe IC at~un
1 I'uste petcntibus non
. , . t
' l preser lm cun
,
caClůlllS lIlS anclan,
redicta bona comparata Slllt
sit denegandus assensus, et p t '
"onorum in Lan.
od in permu aClOne u
li
ad hunc nelll, qu
.' Aule Regali transire clebean~,
desperg ?Ulll.. mona,stel~o debite racionis motivis adductl,
. n aut improvide, sed ex
huiusmodl pns volIs e
animo deliberato, no:, per errOI ~ '. et vcndicionis con,
"
. hctum empc10llls
certa SClenCIa SUpI a c ,
t"
punctis clausuhs ct
.
'b s SUl S sen enCllS 1
,
traetum lil
Ollllll
II
•
t
e
pressatur
su,
d
b ad verbum SICU x
'
'pprobamus ratilicamus
condiciolllbus e vel' o, B
.
t ·'t te regla ocnlle a
"
penus, auc Oll a b ' 't t' munere confirmamus. Slgnum
et de , singulans
emglllda
IS
..
dOlIl'
lnI'
Caroli
Quarti,
Ro' . .' . is et Onlllll
"
serelllSSlllll pnnClp., . . , . , t gIoriosissiml Boenue
.
't 'IS lIlvlclIsSIOU e
.
manorum uupel a Ol •
. b'les Johannes OIomu. T t l ' s rel sunt vcnera I
.
,
•
ecclesiarum cpiSCOPI, nec
regls : es es IUlU
cémis et Theodricus MlIldensls
call1erarius regni
'
I
d Lipa supremu s ,
non noblles Czen (Q e
(Jl . fratres cle Rosemberg,
Boemie, Petrus, Jodoc~s ~t
drl cuNS o\'a domo ct alii quam
.
d D ba Hellll'lCUS e
Andreas c u ,
fid d' i Presencium sub lmpcplures nobiles et lid~le~ . e Ign..
'. litterarum. Datum
rialis nostre maiestutls sl~lll? tes~~:~~~~esimo sexto, indicPrage anno d, m .. trecen eSI~o regnorllm nostrorum anno
ciOl~e nona, V~. ldus An~us I, Pcr dominum imperatorem
decimo imperiI vel'o pnmo,

cancell~rins. (Pečet

ex
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. cl
'
eml -'- s.
supel omo quondam Frcnczlini Camerer
'
1357. Rl/kop. č. 987 f. 134 I':"
fa
lmllus q:r?ndam Wolflini Meinhardi, cst 'v~catu~ !):l:cHz'el I InUlll fillUm H
I"
j' . 1\ '
lSB'
ens ml c ICtl '1elllhardi, - {r:;l. 174 186
. ohuslaus Wolframi resignavit 1ilio suo Sim~ni h
I,a t .
II! villa Kl
erer It a em
.
eczan cum omnibus pertinenciis et recc )it
prescnpta here~itate licenciam de civitate. _
(o~ l;~l
Kacza, soror ohm Meynhardi.
"
.
":33. 1357 R
"
,
diclus W, I '
,lI:'wp. c. 987 j. 187. Meynhardus
Sue P
) go, eys ,.cslgnavlt tot.am suam partem hereditatis
]'t. r akomchcz, vldchc?t medlam parlem huiusdem here~;, d I~ - Bel:nhardo, fiho Seydlini de Piska ct ,Venceslao
1 ~~ l anCZOtllS,
elllu suis aliis socis, qui 'secull1 com ro~
ml~ltt' - Bcrnhardus Seydlini interdixit hereditatcIIl Ppre
SCľlP am,
census'

DonatulU,
hm'di. _

,"

*'32.

"'36, 1358, Rl/kop é 987 t' 181
'
aurifabcr emit J e crt
"
, '
,Vro"'IllUS
vVol,j'
M 1 re I. atem Basczh, Henslinus Meynhardi
" I IllUs ." eynhardl, 'V cnceslaus, filius Fanczonis
"
mlscrunt dlsbngarc, - fal, 232, Peslinus Bohusl ,PI~
crga ,Venceslaulll Fanczonis XXX
'
a) enut
T 'b
-'- -'- s. anUU1 census sup
rZI rsyn et Pluma", ct 'Virgendtuffel.
er
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1 1711/ ez str 73 Ad P'
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•
.
s ,V
I '. . ' .
I esen aClOnem eorundem ad alt are
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,
"'3~. 1359,
Rl/kop, Č, 987 f. 181 N' 1
,
. d' ,
. '
.
ICO aus
Bohuslal et)
,
I,uen SUl
rnuserunt Peslinum Harreri et
puel~s suos hbcros et solutos una cum liltera civilalis
que ',onat ,pr~ XII s, Tamtéž f, 184, Pesslinus 'Bo:
husla) emlt vlllam Pakomylic - aput "'enccslaum lil'
Fanczoms, ct Pcslinum, Neumburgeri filiulU,
,/Um
IV

. ,"~39, 1359,
Rl/7wp, Č, 987 J' 184
I'
Dltncl emit·
d' . ,
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lIlUS
"1 '1 d' ,scx S. CUlll rnlldla census apud ,VolflinulU
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P I'
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'
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, 1. . o, (j, MIChael
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r~l~c;:lCl~~l~, t~ ~. s, gr, census spectat ad Katherinam so't e111 ~ar l. - fal, 191. Wolflinus J\Ieynhardi cmit
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T
quam 1 b 't .
' omnem SCl Icet partem hereditatis
la Ul 111 predicta villa Donatus Rost erga ipSUl~

servus Henslini Meyn,
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a
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interesse poterit nom'
'lluOlum, qU~IIItl~ mterest vel
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C,Ulll qUlllquagmta oeto laneis a I' '
et cum IUdIClO hbcro et una Iibera tab '
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"elna, - ne~ non cum
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.
Hamlyno, fratribus de Slatnyk
D t p ICO, ao ~t
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Luthomislcnsis episcopus _ viIialll' oOt , 0hannes '
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Rl/llO}J, Č, 987 f. 194, Peslinus
*43, , 1361.
Bus Ial' enllt
unum marcam annu'
Meynhardi quam hab t
'
~ census erga ,Volvlinum
Idem ellliť VI
u.' super omum Henslini institoris.
s, aunUl census super domlllU K cze d
Mon~e erga \\Tolvlinum Meynhardi. Idem emit III/ , e
annUI census super balneum situm '
malcas
Wolvlinum Mc I 'd' Id
,plOpe s, Crucem erga
yn lal I.
em emlt II II '
.
super balneulIl si tam .
. ' lal cas annUl census
l\I I I
.
plope s, Flanclscum erga vVolvlinum
,'. ,c em (,Imt II. lil. ?' c, super domum Crucis sitam
mtel Judcos erga Wolvllllum M Id
't
V
'
em ellll unam marcalll
a, c, erba 'l, i\I, super dOlllllm Fromudis. Idem
'tO II
m a c erga VI M
d
enu
e ' 't ' II
"super omum Schydamast. Idem
ml
lil, a,
c crga 'V 1\1
quondam Tellicze;i et
d'
,super maccello carnium
lino ~Joynhardi 'iuro te~~~i~~~ macccllum exposuit Hens"44, 1362, 2, línora. Lis/iI/a C 11 III/iv J. 'l
v Praze. Noverint universi cjuod
' 'p I" iii/lOVil)'

o d R '
nos
ess lIlUs Buslai
I' anus
eczeri, Henslinus Heroldi , CH
' 'esPrur:renses ,
.
cognosclmlls tenore presenciulll
br
~,
tamquam veri et I 'tl' .
pu Ice protcstantes
,
" e g l lml executores felicis recorda i '
ohm Henshm Mcynhardi testamenli Sili ultimi
d c .on~s
dem tcstamenlulll taliter fore condil
t ' JUo Slqll,ld ď
'
um a que lactum SIC
qu~ "ctus Hcnslinus sano siquidem COl' Ol'
'
~aCI?IllS compos, volens de bonis suis transit;rii~ ~~r~~~~
,01:' ?ommodum comparare undecim s. gr pl' d I I, Ul
vIgllltJ grossos census annui ct er etui i' : e? ml~"s
por ipsum legittimc I b't
P P
n vl11a Zabehcz
la I as ac pOssessas pro' .
.'
'
'~SIUS ac
conthoralis sue eciam bon
remedio religiosis I'Íris fr:;:'~~~~OI~~ Mar~arlc.te, allll~l~rum
Au
ť'
t
monolc lls OrchIlls s
g~s lm e. monasterio s, Thome in Minori Cil' P' .
nom~ne. ven leslamcnti donavit, cundidit et le a~it lag:
Olllllla m hunc modum: inprimis tres
d' t
g
pel
rUl'
s, IC orum grosso
11 pro. annlversario suo ex nuuc in antea sin g ulis a . more sohto et consveto peragendo et ' ' .
r
nIllS
tcmporibus un'
,', ,
, l i l singl' IS quattuor
cio
.
. aDI ,s. pro lpSdlum ammarUUl COllUllcmora_
ne smguhs anIllS qllattuor vicibus rite ct racio b'l't
peragendis un
"
na I I cr
.
I'
'. am s, proVlson capelle per ipsum constructc
slllgu ,IS anIll.s, lInam s, pro dicte capelle ornatibus c'lsulis
n~appls, pallus ac oarUIll pertinenciis emendandis el' 'I
.'
mbus, candelis comparandis cjuadraginta gr
pro umlla
d .
l'
"
ossos pro una
't mpa o Slllgu IS anlllS comparanda in ipsa capella antcd' Ct
I ,cn: Ullam sexagel~~m dictarum undccim sexa g enarUlll II a:
Illahblls monastern s, Katherine No, C', p ,
n~
atqu d ďt
d'"
I e
ll,
lag, legaVlt
e e I con lQIOmbus tamen illfrascriptis expresse subJ

re
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inclusis, sic quod fratres ordinis ac monasterii prcdicti
vel eormll Sllccessores ex DUUC, prout ex tune, oll1nia ne

singula predicta eo modo, quo ipsc Henslinus ferventi
desiderabat ab ipsis fratribus animo, quocl et nos dieti
tcstamenti oxecutores eciam ardenler affeclallllls ab ipsis
fratribus rata et firma absque dubio adilllplcre dcbeant et
servarc, Et eciam nos principales huiuSlllOdi testarnenti
cxecutores vel llostros successores iuxla conlincnciam ct
tenorem palentis littere per ipsos prcdictos fralres nobis
assignatam et lraditam in singulis suis clallslllis, condicio]libus, punctis et articulis secundum onlllem modum, quo
dicti fratres se obligaverunt, rite cl racionabilitcr observare et ea inviolabiliter adilllplere. In cuius rci evidcnciam
,sigil1a nostra et in testimonium prlldentum virorurn Nicolai,
Clelllenteri, Zdenkonis pannicidc, Henczlini Rowberi,
scabinorum Pragcnsiulll, sigilla ad prosentes nos tras presentibus sunt appensa. Datum a. d, m, trccentesimo sexagesimo secundo in die Purilic. M,
"'45, 1362.
Rl/kop. Č, 987 f. 266. Wolvlinus Meynhardi obtillllit Hanam Loutlllaricer lIlI brasea,
_ Henricus Meynhardi obtinuil Bartham de Gallis, fal. 270, Sicuti muratorcs Wolvlinum Meynhardi ~pro mo
lendino et domo impeticrunt ex parte Henslini Meynhardi pro
XII s, XII gr" sic ipsc vVolvlinus in pleno consilio sufficienler
rlemonstravit, quod huiusmodi molendinum et domus ad ipsurn
vVolvlinum sint olllnimodc devolule ex parte patris sui et
non ipsius Henslini, taliter quod ipsi domini consules
eidcm Wolvlino iudicarunt ipsum molcndinum cl domum
cum omnibus suis pertinenciis ud easdcm spectantibus,
Insupcr per eosdem muratorcs ipse vVulvlinus ultcrius
fuit impetitus, quod rcsiduis bonis ipsius Henslini habendis, qui dicebat sc non habere et sic per consilium sibi
fuit ad,n"entum, utrum id iuramento suo vellit demonstrarc et dum iam "cllet iuramentum pro eisdem bonis
prcstitisse, tunc pars arlversa, que presens fuit, ipsum
,Volvlinum de huiusmodi iuramento habuit suportatum
et domini consules sibi adinvenerunt, CUln cciam deberet
essc solutum et cum huillsmodi demonstracione plenc demonstravit ipse \Volvlinus, se de bonis ipsius Henslini
nicltil penitus quidquid habere.
jol, 278. Johannes
Gallicus, qui fuit in domo Meynhardi,
"'4G, 1363,
Rl/kop. Č, 987 f 202. Peslinus
Buslai proclamavit super bona Zabelicz roboth et marcam gravem annui census,
Tamtéž f. 271, Peslino
Buslai data cst domll s Proeopii Hofneri circa s. Jacobum,
"'47, 1363, 1. línom, Tadra, Lisl)' kláštera Zbraslavské/fO C, 169. Ego Wolflinlls Meinhardi, iudex Nove
Cil', Prag" no!Llm [acio universis presentcs litteras inspcctuds, quod hereditates et vilIas nos tras infrascriptas yendidi 11lCO meorumque heredum et amicoru11l nominc, quorum intercst, per omnia prout in terre tabulis de verb o
ad verbum continelur in heé "crba:
Wolflinus Meinhardi, iudex Novc Civ, Prag, protestatus cst coram bene1iciariis Pragcllsibus, quod herecli tates
suas videlicet Zwol et Obro",ec, villas modo ex noyo per
locacione11l coniunctas in ullam yjlIam et redactas, ac
eciam vi11am, que dicitur Stymirzicc, cum omnibus curiis
rusticis, CUlU agris, pralis, silvis, pascuis, piscinis, silvis,
11l0ntibus, vallibus, agris cultis et incultis, rubetis, communitatibus, tabernis, iudieio, emendis, honoribus, fluminc
Multavic adiaccnti, venaciollibus, piscacionibus, mctis, limitibus el graniciis, prout ab aliis bonis seu hereditatibus
circumadiacenlibus circumfercncialiter sunt distillc!a et limitata, censibus, qui modo sunt vel qui in futurum fieri poterunt, et cum omnibus utilitalibus, iuribus et pertineciis
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ac omni dominio et Iibertate acl ea pertinentibus vendidit
honorabilibus et rcligiosis yiris dominis et [ratribus J ohanni
abbati totique conventui monasterii b, Marie V, Aule
Rcgie ord, Cisterc" qui modo sunt ct pro tempore erunt,
pro mille trecentis et quinquaginta scxag. gr. prag, dcn.
Qllam quidem pccuniam idem ,Volflinus fasslls est se ab
eis integraliler plene el ex toto percopisse ct eisdem de
rlietis hereditatibus hereditaric condesccllrlit. Quas quidem
hereditales cis clcbent et fidciubllcnmt disbrigare ipscmet
,Volflinus et cum co vVenccslaus et vVolframus, filii cl
herecles ipsius ab omni homine onmes in solidium iure
terre el specialiter ot sutye, Quod si non disbrigarent,
ex tunc Pragenses beneficiarii ipsos d, Johanncm abbatem
vel qui pro tClllpore furit et conventum monasterii supradicti
vel ipsorum successores debent inducerc super heredilatcs
disbrigatorum ubicunque habent absqllc omni citacione tamquam iure ob tento in tercia parte plus pecunic supradicte,
Et ego ,Voltlinus supradiclus promitto meo, meorum hcredum ac amicorum nomine, quorul11 inlerest yel intercsse
possct, omnia supradieta rata ct grata habere, tenere ct
inviolabiliter obser"are sub mec fidei puritate, nec um'luam
ulIo tempore per mc vel alium seu alios vcrbo nec facto
nec aliquo ingenio seu auxilio occulte vcl manifeste quippiam in contrarium attemplarc, Quibus omnibus et singulis
suprascriptis ipsis dOl11inis renunccio et cedo nOl11ine, quo
supra, tamquam lcgittimis emploribus el di co mc ammoclo
ibidclll nullum ius habere nec obtinere, proul in hiis
scriptis et in terre tabulis pienius est expressum. In cuius
rei testimonium sigillul11 meum nec non 'vVencesl.i el
,Volframi, filiorum el hereclum llleorum prediclorum, et
ad peticionem meam sigilla pruclentulll yirorum Bohunconis
dicti Sulconis et Hcinlini brascatoris, iuratorum Noye
Cil', supradicte, prcsentibus sunt appensa, Dalum et aclum
Prage a. d, MCCC sexagesimo lercio, quarta feria in
yig, Purif, b, M, V,
4S. 1364, 11, června, Tadra, lisUJI)' k/{i§tcra Zbraslavského Č, 172, Ego Wolframu s Wolflini, iudex Nove
Civ, Prag" notulll facio universis presentes litteras inspecluris, quod hereditates et vilIas meas infrascriptas
vendidi meo mcorulll'lue hcredum ct amicorum nomine,
quorum intercst per omnia prolit in tcrrc tabulis contine tur dc verbo ad vcrbum in hec verba:
Wolframus vVoltlini, civis Prag" protestatus est coram
beniliciariis Pragensibil', quod ipse hcrcdilalem suam in
Brzezans, curiam araturarUlll cť1nl municionc cl in Elhota

villam to tam cum agris, pratis, silvis, rilbetis piscinis,
a'luis, sil vis, ortis, montibus et yallibus et cellsibilS, qui
modo sunt vel in futurum crunt, et qualibet libertatc acl
ea pcrtioente et tolo, quidqui,l ibi habllit, et proilt sohls
tcnuit, vcndidit dominis abbali totilllle conventui monaslerii
Allle Reg. ord. Cisterc, pro milic et oClingcntis s, gr.
den, prag. et fassus ost, sc easclelll pecunias ab eis plene
et inlegre percepisse et eis de dieta hercditate imc condescendit. Disbrigatores ciusdem se constiluerimt ipscmet
'Volframils ct CUlU eo Paulu s, nolarius camere d. imperaloris, et l'esslinlls Bohilslay, cives l'ragenscs omnes in
solidulll ab omni homino impetcnte et nomin.tim a
suczie iure tcrre, Qllod si non disbrigarent tlinc Pragenses
bencficiarii debcnt ipsos abb"tem tl conventllm induccré
super hereditatcs disbrigatorum ilbicunquc habent vd habebl\nt absquc olllni citacione tamqliHm in inre ob tento in
tercia parte plus pecunie sllpradicte, Actum a, d,
l\ICCCLXIV tercia feria proxima ante festlllll s. Viti,
Et ego 'Volfrumus sllpraclictus promilto Illeo ct
meorulll heredn:n ac amicorúlll nomine, quorum interest
vcl intercsse posset, omnia supradicta rata, grata tenere,
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habere et inviol ab'l't
I I er o bservarc sub lllCC fid'
,'t
ncc unquam ullo t
eI pUll ate,
vcrbo nec facto n emp?re pcr n:c vel aliUlll scu alios
vel lllanifc
,e.c al~quo Illgemo seu auxilio, occlilte
stc, qUlp'plam 1ll contrarium attemptare, Quibus
om 'b
ct :~~~lS et ~lIlguhs suprascriptis ipsis dominis rcnunccio
ct di co noml~lC, quo s,uRra, tamqnam legittimis cmptoribus
, mc, ammodo Iblde1l1 nullulll ius habere nec ob '
nere, prou~ I1l hiis scriptis et in tcrre tabulis
t "tlsum, ln CUlllS rci evidenci"
' ,
es expl est ť
'
,m meU1l1 slgI11um proprÍlim i

r~~lm~~:!~~i~~tV~':Opa~:11~IlI~oi~::~id~~~:~e e~

viro~

d\seretorullJ
non Pesslini Bohaslay civium Pl' g
!' mperatol'ls, nec
sentibus SUllt
'
a , ac preces meas preappensa, Aclum et datulll anno et cll'c , q Ul'b Us
supra.
1304,
Rl/liOp, Č, 987 j: 203 C "
domus presentata per ciaviculum Barťlle ~:t~
p a lea pcnes s, Crucem minorem
.
"'ňO, 1304, Rl/kop č 98; J' 2
Imus Dydrici ellll't V
'
:'
,04,
Pesss, gl, ml1lUS II gr
'
perpětui erge Woltlinulll M ' I 'r
" . annU! census
Goczil melczer LXXII ' e} II Imc I, pllmo super domulll
gl., secundo SUper dom
II' I
"
::'cheydinreisser XI VIII t
'
um - an <ll
renovatoris XXXV ~, ' e,rclO supcr domum GunczllJanni
XIII l'
'
gl., qum to super dOllJull1 Crislil Nikelin
g" ql1lnto super d01l1um Ruskone XXIIrr ' .
super d01l1u1l1 Repil LUII a"
"
sexto
Nigri XLVIII.
",l., septllllo supcr domum Pauli
gl. et unum lcporem.
. *ňl. 1304" 9. prosince. Libri COl/7rll/ I
C nstanus. quondam Ekhanli de Prach~tic; ',2, ~tr" 56.
presentaclOllem '·Volframi iudicis Nov C" pp~csbltel ad
pellam 00 SS'
I
"
C 1\, lag. ad ca.
.
. In (omo IpSlUS in Maiori civ P
per mortem Nicolai vacanlem fuit inslilutus.· rag. sllam
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csc hel
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EI'
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.' d
. .'
O, Symon,
·
. .'
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cnm OIllS
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,
D
107. Nos Ul ,.', . u,:o~a.
,obllcr, l\fOlll/lJ/el/la VI. c.
·
lICUS, cl! VIn a nllseracionc abba' Joh
~~~~~n~ot~:Ji~l~s con~en tus. l~lOnasterii Brcvnov;~nsis ;;I~;;
.
s. cnedICl! notum facimus uniI' " t
prescntlb~s qliUlll futuris prcscntes littcras inspcctn~rs"'s al~
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" . ' CI ~o .
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'
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.CUl.tbis ct
.
,
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. d
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't
actum - a. MCCCLXVII die XXVPIlara a, -:- Datum ~t
,.
mensls FebruarII
"'50 1370
R
"
.
harJi.·
.
utko}. c, 988 f. 141. Iaxo Meyn,
"57. 1374.
Tadra, SOl/duí <llda
Johannes, capeIlanus Pesslini Bohuslai.
1. str. 86.

'i'58. 1375, 13. bi'cznu. Libri COll7rlll l I t ,
Ad preselltacioncm vVolframi
'
! : : . s I. 32.
ci vis Prag., ad capeIlam 00' ~~,ggravll ~VIssegradensis,
hardi o1im diclc in Mai Civ' P' . SI tam I1l domo l\fein.
. lag. per mortem Jord .
vacantem Laurencium Meinhardi de P l '
aIll
banum instituimus.
raga c encum plel' "Ď~. 1375, 27. srpna. Tadra, SOl/d1l1 alda I str.
35. '" v\ olframus, purggravius ,Vissegr a d
'
.
enSlS.
; " '''(jO. 1376. -:- Tadra, SOl/dllí alita I. str. 147 _
F."CZO, plebanus In Kunraticz, confessus e
. .
dlcte ecclesie decimas de curia et
~l, .qu.od pIe balil
Procopii Bohuslai de P'
"
dc agns IpS!US domini
",
laga. CIVIS Prag, possidcn!.
"61. 1370. Ruko} č 988 f. 2
.
Wolfram. - jíol. 225 l\f', '. .
. 23. l\'IIkcsch
'" <)
•
IXO lil domo Meynhardi.
f' ,,'O~, .1377. Tamtéž str. 230. Nicolaus Wollaml, CIVIS Nove Civ, Pmg,

*49,

~~:I~~n ~Sl\

pIa

IV. Na Velkém

IV. Na Ve/Mm lIdměsli.

'i'63. 1;178. - Code;v sv, TOllldšs!. í f. 3
h;lslavuov, měštěnín Stal'. l\L Pl', a PeZ!' lJ
,~, Prokop B?cIsařské milosti, přiznali se pl'ed ÚI'~~17í:y ~~e! ~~Il1?n~lk
na dědictví jich, on Prokop I1a dědi t í
é I azs ynll, zc,
ticích na d I'oru o I ' ,
v
C v sv m v Kundra$ cělé ~
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slovně pravil býti jistý a svobodný, anebo kdyžby on
uml'el, Jan ze Všenol' řcčený Kluk též by pravil býti
jislý aneb po něm Vilém z Hazmburka l'ečený Zajicc aneb
po 811uti jich všech, tehdy ktel'ízby tH'cdníci Pražšlí scznali býti jistý a svobodný, tehdy on pl'c\'or a convcnth
svrchu dotčený mají pl-ijíti a jim plalh na svrchudotcenélll
dě.licstd mají zase propustiti. A tylo všecky vě,ci a všelikleraké dály Slí se s povolením pana Karla, Rímského
císa/'e a krále Českého, II z jeho rozldzání zvláštního.
Stalo se v neděli pl'ed S\'. Vavl-inccm L i\ICCCLXXVIII.
'i'04. 1378, 17. listopadu. Tl/dra, SOl/duí akla 1.
sll'. 317. Tn curia archiepiscopali domini vVolfralllus vVolframi de Praga el \Vilhelmus Rcmbota de Dobrziejow
constituerunl suos procuratorcs - ad prosequendum graciam latu provisionis canonicatus Vnsscgradcnsis, qualu
publicandum litleras apostolica, graciarum ipsis pel' dornillUIll Urbanulll papulll Vl, factarum et processus eorum
aucloritntc habilos el provideri ipsis pctendum cl acceptandum quodcunquc bcncticulll ipsis debitum virtute litterRl'lUn

predictarulll.

'i'65. 1379, 30. listopadu.

Tadra, Soudltí ahla 1,
sll'. 376. Procurator d. vVolframi, canonici vVissegradcnsis,
cxhibuit litteram bullatarn d. Urbani pape el d, archiepiscopus recepta resignacione de canonicatu ct prebenda
ccclesie Pragcnsis - de ipsis, canonicatu et prebenda,
d. \Volframo -- providit et inveslivit aueloritate sedis
TOII/též sll'. 378.
apostolice per tradicioncm bireti.
Clicns Palllus, fraler ,Volframi de Praga. - ,Volframus,
cRnonicus Pragellsis.

';'60. 1380, 2. dubna. Libri cOl/firm. II. str. 123.
Ad capcllam 00. SS. sita in domo vVolframi Mcinhardi
in IvIni. Civ. per rcsignaciol1Clll Laurencii ex causa per-

Illutacionis vncnntcm de conscnsu 'do ,Volframi, purggravii
'Vissegrad. d. MathialJl cum dicto Laurcncio pro altari s.
Crucis in ecclesia s. Nicolai in foro pllllornlll pennutantem recloreUl instituiuHlS.
'*07. 1381, 13. línora, Tadra, Soudllí akta 1 J. str.
86. ln causa super ecclesia s. Nicolai in foro pullorum
llobilis d. He11l'icus de Duba, d. 'Venceslai Boemic
regis se rclalorClll sen nuncciulll asserens dixit, flualilcr d.
rex predietus llIandasset sibi tenorem litlerarum super
iurc patronalus ecelcsie predicte vidcre et sibi domum
lenorem carum rcferrc. Qlli cl. Hcnricus informatus dc
lcnorc litteranllll confectarulll super iure patronatus prefate ecelesie dc lenore eal'll11dem littcrarulll prefatulll d.
regem informavit, qui d. rcx audita relacionc dixit et diccre habnit, ex quo ipsi videlicct vVolfrarnus, Pesslinus
I30huslai et Pl'ocopius Niger, cives Pl'agenses, habcnt lales
litteras ct predecessores mei, videlicet rcges Boemie,
prius non prcsentarullt, ex tunc ego consensio, quod ipsi
civcs presentelll, (]llem VOltlllt. ad ecclesiam supradictam.
~68. 1381.
Rulwp. Č, 988 f. 171. lesco, llotarius domini Manhardi.
'i'69. 1382, 13. srpna. Tadra, Listy llldštera Zbraslavského Č. 208. Nos ,Volframus ,Volfiini iudex, Albertus
de Elaw, Stanko de Clumin, Marziko colarz, Bcnassius
de POl zeez, Ticzko textor, Marziko in foro cquorulll,
l\Ieynlinus Hcringcr, ThollUl, Naquas, Nicolaus de Verona,
Ienco cerdo, Hassko dc Podskalo ct Has,ko pannicida,
iurati civcs Novc Cil'. Prag., universis prcsentibus proti,
lemur, quod coram nobis 'in contestato iudicio, in quo
quelibet gesla plen um robur obtinent, personaliter con,
,titulus I-lenzlinus Alberti de Maiori Civ, Prag. publice
rccognovit se StlO, heredulll et stlccessorum nomine LVI
gr. den, prag., quos habuit pro censu annuo supcr domo
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et braseatorio et ipsorum pcrtinenciis olim J eelini dieti
Figlais el LVI gr. census similiter annui, 'luos habuit
super dOlilO - olim Habarti, ilem unam domunculam,
super qua habuit XV gr. in censu,

cnnl

Hna a1ia urea

I'acua - discreto vil'O Fancze de Verona rccipienti resignassc _.
'i'70, 1384,
Pozl/slalliy dcsk zelll. I. sll'. 499.
J ohannes de Kluczů\\' - dedit convcntui in Saczka
'i'71. 1385, 10'- května. Lib. erecf. 11. f. 100, Johannes - archicpiscopus - . Licct pro parte famosi yiri
'Volframi Meynhardi de Swrcz Pl'agensis diecesis et per
ipsum lillcre serenissimi princi pi s et domini, domini vVenceslai, Romanorum ct Bocmic regis, - nobis fucrint presentatc - isto sub tenore:
'Venceslaus - rex - nolum facimus, - ql\od proplel' servicia dilecti nobis vVolframi de Swrcz -- sibiindulsinllls - , ut ipse villam suam Zeleneez persone vcl
personis quibuscun(lue, ecclesiaslicis duntaxat exceptis,
alienare cl vcndere yaleat - , proviso duntaxat, quod
idem vVoHramus census pro animarum salute scu pro
anniyersaris in dieta villa Zelcnecz per predeccssorcs
suos quibuscunque personis devotos, lcgatos vcl testatos
in aliis bonis suis - assignare dcbenl. - Datum Prage
aHllO d. 111. treccntesilllO ocluagesimo quinto,
lllcnsis lvIaii. -

díe prima

Postquarum 'luiden; litterarum prcsenlacionem nobis
pro parle dicti 'Volfl'allli et per ipsum conlhoralis sue, heredum ct successorUlll nomine fuit proposilum, qualiter tunc
et in anlea ccrti reddilus annui et perpetui pel' nonnullos
antecessores ipsius ct alios Christi fideles in viIla Zelenccz
vulgariter nunccupata, yiIlis Trczusy et Svcmyslicze confinante, ad capcllam ct rectorcm ipsius, quiculllqllC pro tempore fuerit, Omnium sanctorum sitnatam in domo dieti
Wolframi ct scx dco devotarum muliel'Um ibidcm habitancÍum inter honorabilis viri J ohannis dicli Eibach parte
ex una et Dorotheae, relicte iuyenis Leonis domos
in parochia s. Nicolai parte ex altera collocata pro remedio ct salule ipsorum sexaginta quattnor sexagenas gr.
pr. den. nudí census et non aliulll neque ultra, quornm
ct singulis annis XIX sexag. dicto capellano, qui pro
temporc fnerit. ct XXI sexag. dictis llllllieribus et XXIllI
s. pro ccrimoniis et serviciis' pro animabus defunctorulll
facicndis - ipsis danLIi et solYendi - sunt donati et legati, - supplicavit nobis dictus 'Volframus - , ut sibi
dieto, reddilus ct census dicte ville in Zelcncez pro plel'
ipsius egestatenl ct nccessitatem ae rnaiorem ct eVldenlem

certitudinClll et utilitatem diclorum capellani cl mulierum
in et supru yiIlam Przisemass, viIlam Krzy\\'ani parte ex
Ulla ct Radossin partc cx altera cf:>nlinanlem, ad ipsum,
heredes suos lunc cum pleno dominio spcctanlem ct pertillenlem, in qua plUl'CS asserunt fore nnnuos perpcluo;
census ct I'edditus, quam capelluni et ll1ulierum prcdictarum trunsferre introducere eum omnibus oncribus,

servÍ-

tutib. dignaremur el dictam yillam Zelenecz - libcrlare.
Nos yolcnlcs ad meliorem certillldincm iuris solclllnitalem
in talibus necessaria observare certos plcbanos huiusmodi
vicinos et propinCjuos dcputavimus, pie bafl um reclorem
parochialis in Horka el plebanum ecclesie in Radossin
ante oInnia conspectores, qui bona huillsmodi lánc inde
conspicienlcs ct oculis subiicientes nobis pcr suas consciencias ct deposicionelll iural1lenti relulernnt, (luod dicta
translacio scu perlllulacio lam capellc predicle quam rec,
tori ct mulicribus ibidem degenlibus sit ulilis ct plurimul1l
proficua, It1circo vocatis lamcn prius discreto vil'O domino
Malhia, plebano in Horlea, pro tunc predicte capellc rec37
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torc, et preclictis sex mulieribus lunc in domo predicta
habilanlibus Cuna procuratricc, Dobra, Cuna, Anna, KatheIÍna el Mar"ka, ipsis el corum Cjualibet re'lui,itis an premissa forent vcra - ralillcat. Datum Prage a. d.
Ill. lrecentcsimo ocluagesilllo qllitlto, die decimu lllcnsis
Maii.
Item a. 1418. dic 27. Aprilis census XXI s. gr. pm
pa"peribus mulieribus depulalus esl minomlus ad XIV s.
{'72. 1880, O. ledna. Tadra, SOI/,ll/í akta II. sll'.
3S0. 'Yolbramus, eivis Pragensis.
':~73. 1380, 22. bl'e7,na. Rl/IlO}'. ('. 992 f. 124. Nos
Proeopius Bohuslai et Johannes, olim domini Simonis Bohuslai militis filius, et Johannes Bohuslai lenore preseuciUIn rccogllosciBlUS univers:s, qnoel de gubcrnacionc, rcgiIlline ae provisione hospitalis iufirmonnll per olim Bohuslal1m, avull1 nO::'ltrurn karissimum, fclicis rccordacionis,
fundati, sili in lillore a'lue Mullavie circa ccclesialll s.
Crucis lalem inter nos, ul se'luilur, fecimus eoncordie
ullionem: Sic viddicet, quod dictus Procopius dieti hospitalis et omnium bonorum ae iuriull1 ad illud hospilale
pertincnciulll de beat esse reelor, guhel'llalor, provisor,
dOlllinus cum pleno iure ct dominio ad agendum, faeiendum cum tali hospilali cl bonis suis, cluie'luid yoluerit,
'luamdiu vitam duxerit in humauis. Po.sl'luam autelll ipse
Proeopius de hoc seculo voluntale divina sublalus fueril,
ex lunc quicunque in lel' nos prefalos Johannem vel Johanconem, aut hererles ct sueeessores nostros aut prefali
Procopii heredes, senior el antiquior [uerit, ille lune prefati hospitalis regimen ae disposicionem habere de bet
CUln cOllsilio el volunlale aliorum ad illud ho,pilale ius
habeneium sic, quoll semper intcr nos lres, hcredes nos·
lros, senior cl anliquior quieUlHlue pro tempore fucrit,
sepedieli hospilulis et bononnn suorum gubernacionem
habere debent. Dalum Prage anno domini !llillcsimo trecentesilnO octougesÍnlo sexlo ferin quinta proxima allte
Oeuli.
"74. 1386, 11. !<větna. Tadra, Sotldtlí aklll 1[.
s(r. 372. lHathia, Goldner, eivis Prag., donavil ius patrollutus cuiusdanl altaris erigendi in ccclcsia s. G:llli Prng.
d. 'Yolbramo de Squorcz.
("75. 1388.
l'ozlls/alky desk zell/. 1. sll'. Sl?
\Volbramus de Sskworcze veudidit eonrentui s. ['atheriue
. ~ [eens,ulll XX s. gr. super heredilutibus suis]. Srol'.
nfze 7,pravu z r. 14G2, 29. Ujna.
"'7G. 1388.
RllllO}'. Č. 2072 I 8. Nicolaus
Wolbrami.
'~'77. 1389. (I)
Pozl/sla/ky dcsli ZCl/I. 1. sll'. 530.
Johannes de Kluelůw vendidil deeano s. AppolilIuris - .
"'78. 1390, G. cen-ence. Libl'i CO Ilji 1'111. V. str. 55.
Ad presentaeionem rl. Dorolhec, eonsortis d. Johannis de
Okorz, d. Anne, eonsorli, Jaro'Sonis de Opoezna et Pro·
eopii Bohuslai, civis Mai. Civ. Prag. ad altare b. j\'r. v.
in ecelesia s. Marie in Lacu, in 'luo prefate do mine Dorolhea cl Anna cl Proeopius Niger ins patronatus dinoscuntur obtinere

"'70. 1300.
Cod. TllOllli7C1/S ľ. 88. Anno ,I. m.
lrecentesimo nonagesimo circa festum s' MarIini tempore
oftieii priornlus fralris Pelri de Alba et proeuraloris fratris
Pauli de :::\vcsyn clllit convcntus trigillta scxagenH'i perpetui census eum dominio in heredilatibus dOlllini Uldei
mililis dieli Medek in viII a dicta Lessan prope eivitatem
Eylaw super sessione cl super omni:lUs bonis ad hoc
speelantibus pro illo temporc et post in fulurum, videlicel
lllolendinis, piscinis, navigio silvis, pralis, rubetis omnibus-
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que ad hec spectantibus pro treeentis s. gr. prag. !ll. in
parala et numerata peeunia plene cidem Medkoni persoluta el hoc ex parte domini Hcnslini Me)'uhardi, civis
Ant. Civ., et domine Margarethe, contllOralis sue eiusdem
Henslini, qui sunt hic in eapitulo uobiseulll sepulti, cl ex
parte domini Johannis mililis dieli Kluk et domine Margarethe, eonlhoralis sue, qui suul sepulti anle altare b.
Virginis, 'luem censulU prius convcnlus habuil in yilla
dicla L)'ten et yilla Drahl)'n in bonis dOlllini Jaroslavi,
gucm CCllSlllll tnandavit sercnissimns rex V\' enczcslalls,
Romanorum et Bohemie, redueere de prediclis villis
L)'len et DrahI)'n ex parte domin i Kluk ct domine sue
Margarelhe et labulare labulis terre. Nuncci", ad labulas
terre ex partc regis dominus cl baro terre ''I'ylhclmus
Lepus de Ha"enburg, exbri!;atorcs bonol'llm sunl domini
dominus Stephanus de Oppoezena el dominu, Ulrieus
dietus Medek miles, a quo emimus eeUSUIll, el Zdenko,
filius suus iunior, et clominus Jaroslaus de Lylna el clominus Jaroslaus rle \Vrnn)'o. Et sol\'itur census de camera
domini Marquardi de Sobyesyn mi ilis. Prius fuit census
in villis et bonis in Lytna el in alia villa pana prope
Lytinalll, que yoeatur \'1'leucez, ex parle dominl' Margaľcthe 1 llxoris lVleYllhanli, 4 s. census et anone, imprimis
iste census fuit in Hrib in villa. Item in yilla dieta
Drahlin ex parte domini Johannis dicli Kluk cl domine
Margarethe, uxoris sue, 12 s. census cl isle census de
preclielis bonis reduetus est in bonis el in villa Lessan.
"'80. 1301, 10. kvělna. Libl'i cOllfirlll. V. sll'. 118.
Per honorabilem virulll d. \Volfral;,ulll de Squorc",
s. Appollinaris Prag. prepositulll, d PmúlIll, fralrem ip,ius,
pro media parle, nec uou honeslos et eirculllspeclos ,'iros
PrOCOpiUlll Boliuslai, ci\'em PragcnscLll, Jobannem de
Klee7,an et J ohannclll de Quietuic7" similiter dicti Bolmslai,
pro alia media parte, ecclesie s. Nieolai prcdicle palronos - .
"'81. 1302, 5. ledna. Libri CO Ilji I III. V. sll'. ll? Ad
presentaeionem yenerabilis viri cl. vVolframi de Squurc",
prepositi eeelesie s. Al'pollinaris Prag., nec non Pauli cl
\Venceslai, fratrum ipsius ibidem de S'luorcz, ad eeelcsialll
paroehialem in Horka, - Sah'a tamen el reservala 1I10yco ni et Sbineoui, fratribus dc Krúcssiel '1ucslioué proprietatis super iure palronalus.
"'82. 1302, 3. února. T,/(lra, SOl/dllí a7l/a II I. sll'. 2.
Sbineo de Krúessicz eliens, assereus sc patronulll eeclesil'
parochialis in IIorka, conscnsit, quod d. Georgiu~, presentatus ad diclam ecclesiam per 'Yolframull1, pl'eposilulll
eeelesic s. Appollinaris Prag., Paululll et \Yencesbllm,
fratres de Squorez, ad dielam eeclcsialll confirmalur.
"'83. 1392, L4. června. Tadr.t, SOlldllí ali/a 11[.
sll'. 30. Con,liluli - Petrus, plebanus ecelesie in Porzicezan, ex IlI1a et cl. Johannes dc KluezolY miles parte ex
altera - in arbitros comprollliserunt.
"'84. 1304, 17. lÍnora. Libri COIl)iI'III. V. sll'. 182.
AcI presenlaeionem nobilis d. Johannis de Cluczo\Y ad
ecclesiam parochialenl jn Porzicczan - .

r

"'85 139ó, O. lÍnora. Lib. el'Cc/iolllllll IV.
184.
D. 'Volframus. eeelesiae s. Apollinaris prepositus, jllustris
principis Johannis, marchionis Brandenburgen~is ct
Lusaeie ae dueis Gorlicensis eaneellarius - .
"'86. 1305,20. ccrl'enee. Rl/IlO}'. Z. 997 f. 7. Wir bul"
gel'lueister uml der rate der Grossel'l1 Stal- czu Prnge bekennen offenlichell, das vor uus kOlnmen ist ill UIlscrm
rate Proeop Bohuslaw, unser mitburger, unci Johanko Cleczansky unci hal willicliehen nml mit 1Y01bedaehtclll mute
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dem losl. ehycnu des Pesehils Bohuslaw son. alles seines
vatler1ieh~n erbteils, das an yn no ch dem locle clesselbell
llcscllils, scines vatters, angevallen ist und angcpuret hat,
uml das sie von desselben lostes wegen ynneu gehabt
haben bis uff den hculigen tage ganez uml gal' vor uns
",ideI' lIuff!;eben uml ablretcn sein. Also das demsclben
losl aldo VOl' uns donlll \Yol genugel hat Imd yn clorezu
gnLlichcn uml freulltliehcn getlaneket. Aue}\ ha~ clersell;e
lost vor UIlS aller anssprnch, clage nnd mue, (he er, selll
crben uud al1c sein llachkollllnen czu den vorgenallten
l'rokop uml Johankcn, aUen ircn erben uml nachkommen
von aller suIcher guler aueh yetlerleieh erbteils wegen,
das sie yllnen gehabt haben bis uff dell heutig:1l tage,
als oben begriffen ist, in a!len geriehten beyde, ln gelstliehen, werntliclten lalllgeriehten, statgeriehten in ez~l(linf
ligen ezeilen czu )'n hahen und gelYynnen moehle,
uml
ewieliehen 'luitt, ledig uml los gela'sen. Das 1St geseheen lim neehsle donnerstage noch Jaeobi anno etc.
XCV. (Predietus contraetus seriptus esl de novo ad islum
libnun Je mandato dOlllinorulll consllllllll ex co, quod in
untiquo libro, qui edmbuslus est, seriplus fuit.)
"'87. 1396, 3. srpna. Lib. CO llfi 1'111. V. s/I'. 262. Ad
ecc;esiam par. S. Nicolai in foro pullorum Mai. Civ. Prag.
dc consensu d. vVolframi arehiepiseopi ae nobiliulll Pauli
et 'Yeneeslai de Squorez, fratrum sllpradicti d. vVolframi,
pro media parte.
"'88. 1300, 2G. Njnu. Libri CO lij) 1'111. V. sll'. 271.
Ad eeclesiam parochialelll in Nehwyzd de eonsensu d.
,Volframi, arehiepiseopi Prag" Johannis cle Klueww el
Johannis Beseoweez, tutorum orphanorum bone memorie
Zdeneonis Bescoweez, patronorum - .
"80. 1308, 20. tínora. Lib. cOIl)irlll. V. sll'. 300.
Ad a!tarc Corporis Christi in ecelesia B. Marie ante Letum euriam de consensn d. 'Yolft'ami urehiepiseopi ac'
Pauli cl vVeneeslai, fralrum ipsius germanorull1 dc Squorez,
dieti altaris patrol1oruin - .
"'00. 1398.
RlIllO}'. č. 2072
133. Nieolat13
,,' olbrnmi.
"'01. 1308.
Qllellw jiil' Gescli. der Sladl
TYiell. II. Ab/li. Bd. I. III'. 138'l. Bussco de Risenberg
iudex, Sulko· de Babicz, Cristanus Helm, Auguslinus I1pOlhecarius, Cristoforus aurifaber, lesseo de Mezerziez, Procopius Nieolai Longi, ,Yelislaus brascator, l?ssko Kotko,
lessko Pehem, Nicolaus Frolich, Pesoldus aunfaber, Pecha
frenifex, Dobessius Rollonis, Nikolaus Frankonis, Johannes
de Comyú, Johannes Meissner et lI1arsso K07,el, eonsu~es
cl iurati ei"es Maioris Civ. Prag., beurkunden, dass Ihr
Mitbiirger Henslinus Oltlinger 12 sexag. pl'. gr. jahrliehen
ewigen Zinses auf einem einst dem ,Yolfram gehiirigen
Hausc, gelegen auf dem Altmarkte, zwisehen den ITiiuserll
Cunradi Grcfel el Sulkouis de Babicz, in dem offenllichen
Stadtgeriehte um 120 sexag. gr. ihrem Mitgesehwornen
Petro Smelezer aufgelassen habe. Datum Prage a. d. n:.
treccntesinlO llonagesimo oetava, fcria quinta antc UOllUnicalll Lelare. (Na "aoni ,tra ně : Petri Smelezer super
XII s. census in domo Wolframi fol. CLXXXVIIlo.)
("92. 1400.
RlIlwp. č:. 2100 f 18. Paulus
cle Uwal et Martinus, filius suus, reeognO\'erunt, cluia dominns arehiepiscopus cnll1 fralribus videlieel I'aulo et vVenccslao de Skworez dietum Paul um de Uwal - perpelue
liberum et SOlutUlll dimiselunt
("03. 1401.
RI/lw}'. č. 2100 f. 325. EIa, relicla olim 'Yolbrami.
(;'94. 1401, 18. května. Libl'i cOI/)irlll. VI. sll'. 48.
De consensu ,Volframi, archiepiseopi Prag., ae nobilium
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Pauli el \'I'eneeslai, fratrum germanorllm dc S:luorez ad ecclesia·n in I-Iorka - , Salva tamen ct CClam rcsel'vala Bohdaloni el Bolkoni, fratribus gerlllallis, queslione
proprietatis super iure palr?nulus se~l. presel!lall(l!" eeele:i_e
precliete, si de ipsa voluennt exp~ľ1\'1. - .1a.'lllcz. sll'. 66.
Ad pnselltaeionell1 ,1. 'Volfranll, arclneplseopl Prag.,
Pauli el 'Y clleeslai, fratrulll ipsius gennanorum de Squorez,
ad eapellum 00. SS. silam in l\lai. Ci". P, ag. in domo
'Yolfrumi Iluncupata Jler morlem d. Malhie vaealltem reelorem allaris B. lir. V. antc Letam curiam insliluimus.
"'05. HOL, 5 lislopadu. Desky t!uorské č. 14 f OS.
Tutores orftnorulll olim Johaneonis de Poezrniez dicli de
Ach protestati slmt, quod heredilalem in PoeznlÍ.ezich-,
Kozowanyeeh - , ill Sedlezanech - , in Selskow~e':leh -vendidcrunl J ohanni de Klueww pro quinque nll1ltbus S.
'"9G. 1402, 22. lÍnora. Tadra, Soudllí allla IV.
sll'. 93. Johannes, reetor capelle 00. SS. in. domo Wol~
frami - cerla, 1illerns exhibuil casdell1 aetls regestran
petivit. I dem submisit se sub pena eare~rl1m U1ii~IS
anni, q nod vellet obedire Dominieo de Budwe!s [notano
publieo·l
'*07. 1402.
Tadra, SOl/dllí alda II. str.
93. Constilutus personaliter Johannes, reelor capelle
Omnillm Sanetorulll in domo 'Volframi Mai. C. Pr., eoram
cl. Ogerio eorreclore certas litterns exhibuit eas~lemque
aelis sive regislris regestrari et auctonlatem ordmanam
inlerponi petivit. Et d. OgctÍus vi~is dietis litleris -'-. easdem regestrari mandavit et anetonlatem ordlnanam mlerposuit. Tamlá sll'. 171. Co~stitutus p. d: Joha~l11es
de Pragu, rec tOl' capelle O. SS. 111 dom? l'\'Iell1~lardl MC. Pr. submisit se sub pen a eareerllm umus UIllU et pena
excon;., quod ve!let in omnibus obedire Dominieo de
Budweis.
'*98. 1405, 24. července. Libl'i crcct. VII. f. 17.
Adam de N czelie . . Sane noveritis, quod honesta matronu Anna reliela Slephani Frowini, civis Prag., - pro
altari ss. ~post. in eeclesia S. Galli Mui. Civ. Pro be~le
fieium ecclesiastieulll erigendo - X S. census super vllla
et bonis Dobrossowiez de eonsensu nobilis viri d.
J ohannis de Kluezow, qui eUl:dell1 censu~l in ~ablllis terre
regni BohclIlie habere dinoseltur, asslgr:a"lt - .
("'00. 1400, 17. bl'ezna. Tadra, SOt',dllí all!a. V.
sll'. 73. FalllOSllS vir de Clnezow ct Johannes de HIlbpolezhusen [siel, subearnerarius d. arch!episcol'i, SU? nee
110n nobilis Johannis dc vVlassim, Pauli et 'Veneeslal ~ra
trull1 de Sq",orz, cl a1iol'llll1 ipsorulll. ~onsoľlu~l nOllllne
d. arehiepiseopo donacione irrevoc.abll! oll1ne. ms, quod
ipsis in causa ql'um l{aezkr>llI de LIpna . . . dJCto. K~'aysa
Maior. Civ. et llanusseoni de Nesspicw"" fanllhan donlini de Bergaw 1 raciOlle quarumdum usural'ml1 ipsis 1Il0vere inlendebant, declernnt ae in ipsum transtulerunt -.
", 100. 1400, 4. cervna. Libl'i ercc/iOllllm V. j. 396.
,Venceslaus, reetor cal'ellanie in eeclesia paroehiali in
,~Tlassim, uuas scxag. gr. census uunui a stľen~o
milite Johanne de Kluezow in "illa Porzieezan enllt.
"'101. 1407, 19. srpna. Ta dra , SOlidní ak/a JlI.
str. 55. Nieolaus Radliezka cle Pristuoin eonfessus est,
se recepisse XXX s. II tl.- Johanne de Kluczow iuste sibi
adiudieatas peľ eonsules et iuratos de Kluezow, de Selsstiborz, de Chototiez [sic] villarulll.
':"102.1408,7. listopadu. Rl/kop. č. 207Sf. B. 24. Nos
Georgius Synye iudex - , iurati consules Nove Civ. Prag.
tenore preselleiull1 "olulllus nolulll fieri nni"ersis futUrlS
37"'
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et presenti?~s, quod constitutus coram nobi, Georgius
jVraly, ~on~lvIs noster, nos intimis pulsabat rogatibus, ut
amo.re JUstICe..ac de iure nostri officii, eui interest, iusta,
mehora et utllJa prolllov~re quorumlibet, specialiter tamen
orphanorum, disponere et ordinare dignaremur, ul Nico.
laus orpl~anus, quoudarn Nicolai Olinami nalus, hereditatis
sue per Ipsum patrem sibi derelicte, certam sciat poreio.
nem, quam Janco et Frana, uati quondam Mixonis 01brami, patrui sui, dinoscuntur possidere. Qui scilieet
Ianco CUiU Frana, tUIlC eciam presentes, eadem poslulabaut .et obtentis ad hoc consenSll uoslro et assensu
conlll1lssa1'iorum SllOrll!l1, videlicet domin i Hallconis cancellarii et IV/arci scutellatoris, civis Mai. Civ. Prag., arbitros
- elegerunt, promittentes ambe predicte partes ratum
gratl~m atque. firmum perpetlle habituros, quidquid pel:
pre~ICt"s arbltros actum, factum, gestultt vel ordinatum
fll~nt lil p;·emis."i~, circa p.remiss~ :'el quodlibet premisSOl um. QUi arbltn onus hUlusmodl III se sponte et bcniv?lc suscipienlcs arbitrati sunt ct emologaverunt pronullcC1ante~ hoc~odo, scilic.et 'luod. Ianco ct Frana prescripti
~t h?lede.s .Ips.orurn obhgantu1' III et super domo ipsorum
III VICO clvltatls nostrc sita et super ipsorum bonis omnibus - in c~ucen~is 'l~il:'luaginta sexag. gr. prag. Ianconi
o.1'pl1.ano, oh;n NIColm, Ipsorum fratris, nato, racione porClO111S heredltane. per patl'em suum eidem relicte. Quem
lancollem GeorglUs predICtus, amicalis amicus suus in
c~ram sual~l debet statim recipere, de victu et all;ictu
e~dem provldendo decentibus, vel cui ipse Girzico nlterJUs eu.ndel~l committeret ad sen'andum, us'lue ad ipsius
Ol p.ha?1 1;,a~ore,:1 etatem. Et qllod lanco et Frana prius.
s.cnptl GlrZICOtll vel cui commiserit orphanum anno quohbct 'luatuor s. gr. - usque ad sex anno, continuos et
c~mpletos expona,nt. Et si in ipso scx annorllm tempore
olphanns d.ecedcnt, cx lunc talem summam sic in huiusmodl censlbus receptam ipse Girzico non in usus suos
debet ~onvert.ere, sed in anniversaria et alia pietalis opera
c~m s~llu amlCOrtUll orphani iam dicti pro sall1tari remedIO anUllarum antecessorunl errogare. Et summa dncen~arl1m. quin'luaginta s. prescripta ad lanconem ct Franam
lam dlcto~ et he.redes ipsorllm debet devohoi. Item post
lapsum hUlUsmoch sex annorum orphano vivente tacti Ianco
ct Frana et hered~s ipsorum sibi Girziconi vel qui orphanulU tunc se:'vavent debent exponere anno quolibet octo
s. gr. Hem S.I post lapsum sex annorulU predictorum orphanus decedent, lunc prescripta summa clevolvi dcbet videlicet C~L S., ad Ianconem et Franam, ut prefe'rtur.
cum .01l1Il1bus. c.ensibus prenotatis demptis XXIllI s., 'lu~
per Ips~m GI:'zlcOne1l1 vel cui comllliserit converti dcbent
lil anlllversana et ulia pieta tis
opera. Item 'luod ipse
orphauus ad annos mutllritatis perveniens nullum respecIU~l habeat ad bona lancollls et Frane predictorum _
adlUncto tamen et notanter expresso, quod si Ianco ct
Frana. vel umbo intestali ct sine heredibus deccderint
tunc Ipse orphanus ad ipsorum vel talis defllncti bou~
~labere debet devolucionis respectum, 'lllantum eUIl1 de
lure . possct ~oncern~re iure devolucionis supcrstiti fratris
et elu~ heredlbus cCJall1 salvo. - Act. a. d. - quadringent~,~lmo octavo feria quarta anle s, Martini.
"'lDo. 1408, 14. listopadu. Tadra, SOl/dllí akta VI.
sf~·. 360. Paulus et vVenceslaus, fratrcs dc Sqworcz pronuserunt VII1I1/ 2 racionc .censuum retentorum Jdhanni
capel~no capelle 00. SS. 111 domo 'Yolfra1l1i - solvere.
.'~'104. 1400. RuflOp. Č. 2075 I C.5. Causa
ac hhs matena vertenle inter honorabilc< viros fratres
conventus domus Cruciferorllm in Sderas ex una et Franam cUJn J ancone, na tis oIim Olbrami, concives nostros,
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parte ex altera. racione testamenti per matrem ipsorum
Frane et Jancoms post obitum l'atris ipsorum confecti
nos eonsules et iurati scabini tunc temporis sentenciavimus hoc modo: Ex 'luo littera lestamentalis patris continebat . clausulam han.c, 'luod, si mater ipsorllm vidua decesseľl:, 'luod omllla bOJla ad pueros elevolvantur, tunc
'luod Ipsa nullum poterat conficcrc testamentum. Id co
Ipsum testamentum matris annullnmus et nullius ammodo
pote.slatis nec debe: esse virlutis. Itcm quia testamenllllll
patns docet, quod Ipse convenlus pcrcipiat una1l1 s. census
r,ro annivel'5ariis .perage.ndis, ideo edicimus, quod ipsi
F rana et Ianco Inuusmo(l! censum ipsis censuent.

i"lg5. ~409.
RI/!wp. Č. 2100 f. 223. Janco
Olbra.ml, com~ratus noster proteslatus est pelens horulll
haben memOnat:l, 'luod conventus in Seleraz non est presecutus appellaclOnGm suam secundum iura civitatis nostre
prout a~ d .. regem apP?llaverunt in causa, quam convcn:
tus movlt eldem Jancom racione aliquorum censuuftl re~entorum - . Ta!'déž f. 336. D. Nicolalls pietanciarius
lil ~deras pereeplt convcntus sui nomine de ccm s. gr.
capltal~s et unam s. ,census nomine delegatas ipsis
per ohm Olbramum, patrem ipsius Junconis. _
"106.
Pawhk de
X s. gr.
Sskwo"rczi

1~11, 13. června. Desky dvorské č. 21 f.181.
Ujezdcze protestatus est, '1uod censum suum
in hereditatibus 'Yenceslai de Sskworcze in
municione - vendidit Johanni de Nichilen.

*'107. 1412, 26. tínora. Lib. cOJ/firm. VII. sll'. 4.5.
Ad presentacionem ~an:osi viri Pauli de Squorcz armigeri
ad capellam 00. SS. lil domo Meinhardi alias Wolframi
M~i. Civ. Prag. per mortem Johannis vacantem d. Ma·
tluam, plebanum ccclesie in Lstiborz -- instituimus.
"~08. 1413, 15 .. prosince. Rl/flOp. Č. 2075./: C. 21.
Purgmlstr a rada Vehkého Města PI'. Všclilni opalrností
obd~i'ení ~lis,edé a pi'ielelé naši milí. Když Frana Olln·a.
movlC, mdtení:l a slísed váš, uml'ieti měl, tehely žaloval
konšel~v. z .vašI~. rady, p,'ied těmi ucinil své poslcdnie
rozk~zame 1 SV?j kšaft,.s. dobni yamětí i s rozulllntí vý·
n;luvu, toho. kšefth~ uCllul porucníky Prokopa z Rakovmka, měštčnllla našeho, a Janka Olbramovic bralra s\'ého
vla~h~icho, l~lěštěn[na vašeho, a ~n oba porn~níky pi:i tOlll
byh 1 slyšeh, kdyz Frana kšcft cinil. Tak že Frana duom
svój i všeckna svá zbozie, movitá i nomovitá svrchnie i
spodnie, odkázal Regině, ženě své, Elšcc, káči a lIIarg!'etě, dětcm svinl. Také čtvrtému dieteti, kterýmz Rcgina
tehotna ,b)'la, ku ~ov~lému dielu, jeclnomu jakZto druhéftlu.
~ kteréz b)' (hele pned svými pravými lelmi lllnl'clo by
Jcho dlcl n~ druhé v ?ěti a na máte,' rov nim rozdi~lell1
spadl. P~kh by dcl.l. všeclmy pl'ed svými lely zemi'ieli,
by polOVICe všeho Jich statku na mátei', elokavad by
vdova byla, a v druhá polovice na Janka, bratra Franova,
s~u.dla,: A kdyz Frana .ten kšcfth ucinil a konšelé poruč.
n~eJ s~ rozcšh, tehd{' Ihned Prokop, jcden porlleník, bez
vedonlle Janka porllcníka druhého zavolal ale ne v radě
prosil' jiných konšelóv, ktei'íž o prvniem 'kšeftu nevědi;li'
tJ:. k.onšely vedl k ~ranovi, chtě by Frana jiný kš~ft
uCHul an~bo p,:v:,ím JInak hnul. A Frana již pro němolu
smrtedlnu mlUVIl! ncmohl. Tehdy Prokop sám rozkazoval:
T~k když ~y Franovy děti všeckny pi'ed svými lety zemrelJ> by Jich vešk~n statek na Franovtí spadl, bud ona
vdovu anebo, za 1l1uzem. A Frani se dOlazoval, jestli jieho
slovo, a ,Fr~na nemoha mluviti jedno mykal. Takžc konšclé Fránov~. I;~mohl! srozuměti polvrzujie-li čili olpicn\
Prokopo\? ne,cl. S hcm konšelé odvolavšie Prokopa l'cldi
Jemu.: ,nam se nel.lOdí pl'i tom kšeftu býti, neb ty sám
mluvle!; a rozkaZUješ a Fráňa jedno myká nerozumě,
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jemuž my ncrozumic1l1e, Tak sě konšelé bcz konce rozešli. S tiem zvěděl' to J anck, druhý poručník, bralI' Fdnóv, i ,tavil len druhý kšeft a l'ekl: Prokop mně a bratru
mému ddy a vždy nevěrně činil a b)'1 b)' mi bratra
o hrdlo phnesl, by neb)'lo, boha a dobrých lidic. A to
jest mnoho dobrým v Starém i Novém Mčslě sVč
domo. A již chtěl mnč, děti mé a sirotka Mildova OlIn'amovic, bratra našcho ti'etieho, od nápad II oh'rci a odltíčiti.
A \'ěda dobi'e, že zapiesy v kniehách městských máme,
že Frana sirotku IVlikše, na~eho treticho bratra, synu pět
mczc;ctma a sto kop gr. pr. na všicm svém zbozic zapsal
a umřiel·li by sirotck pod lcly, by t)' pcnieze !la Illně a
na Franu spadly, pakli bychom Ill)' oba bez kšcftu a bcz
dětí umi'eli, hy nápad na toho sirotka, našcho tl'etieho
bralra s)'na, jíti jměl. Tl) všeckno Prokop nám chtěl bol'ili proti měslským Imich<lm a proti právu. Zatictll po
Fráno"ě slnrti Regina, žena jícho, i s ticlll dictětelll, kterýmž tHotna byla, v krátkých dncch umhela. Tak pi'cd
vy i vašI radu oba poručníky vsttípila, práva žádala. Janck
chtěl, by první kšcft potnzcn byl, a Prokop chtěl, by
druhý byl potvrzen. A "y slyševše oboje konšely, kleNž
ku kšeftóm zavoláni byli, slyšcvšc také městské knichy,
kterak jstí penezy a nápadové mezi bratři a jich sirotky
zapsá!ly, právo jste ve jmic božie vBdi takto: Poniavadz
Frana s dobrtí pamělí i s rozummí vimluYlÍ phed konšely II pi'ied občma porueniekoma ueinil svój první kšeft,
jakož konšelé první znají a zena jieho i s dieletem, ktc·
r);mž těžká byla, po nčm brzo umi'c1a, a nápadové mczi
brati'i a sirotl,y i také dluhové jSlí v městských knichách
zapsány, že první kšeft m,\ plmi moc a že druhý nedokonalý kšeft, lclerýž Prokop pl'iecl jinými konšcly bez
Janka, druhého poručníka, \'ČdOlllic chtěl sám SytÍ rcčí
dělati a Frana pro smrtedlntí nemotu již mluvili nemohl,
jakož konšelé poslední znají, ze lcn druhý nedokonal);
kšeft moci nenuí a ze Pl'olcop svú řečí v cizic Zb07,iC nemluvného človčka kštftovati ncmohl a také zápisuoy
v městských knichách boi'iti ncmohl. A my též za právo
nalezujiem a tak vašeho dobl'ic nalezeného orlcle potvrzujem tiemto listem. Datum a. d. l\lCCCCXl1r feria VI.
post s. Lucie.
r,'IOO. Talllléž f. C.25. (Appellacio secuncla in Antiquam Civitatem Pragensem in fadis Johanllis 0lbra11lmi
et Procopii lle Ralwwnylc) P,lni v I'údu spravedlnosti sc·
znaní, slísedé naši dobH, ku liboslnému Zádání vašemu
jest hotova dobrovolnost našc. Pře tulo popsa!lá otvoláyánínl k .vál11 pHcházie. Franu Olhralllovic, měštěnín uáš,
kdy jmiel uml'íti, ueinil své poslední rozkázánie, l,šeft
statku svého. Toho kšeftu ueini! poručník)' Janka, bratra
svého vlustnieho ncdielného, a Prokopa z Rakovníka,
městěllfna vašeho. Potonl sč li poručnici svadiH, ze Janek
dával vinu Prokopovi. Kdyz Frana kšeft činil, k tomu
zavolal clní konše!ti z rady a oba porucníky pl'i tom byla
a když sč konšelé a porueníci po kšeftll rozešli, tehdy
Prokop ihned tu Ilodinu, zavolal' jintí dvtí košeltí krom
rady, ktehž o prvniem kšeftu nic nevěděli, také druhému
poručníku o tom nedav veděti, chtěl, b)' Frana jini kšeft
ueinil a Frana již mluviti nemohl, jakoz O to prvc ortel
b)'r k vám do Starého l\Ičsta podán a vy prvnicmu kšeftu
moc dali a druhý otslidili. Tak ta pl'e sbíla HZ do mís
nynějších konšeluov. Pak již Prokop pl';šed pl'cd ny žádal, b)' byl poruee!lštvie zbaven, ae by to mohlo býti a
l'ka, ze by jeho staní rada, lcteráz pl'ed námi b)'la, toho
porueenstvie zbaviti ncchtčla. A m)' jemu toho potaz dali
až do ti'ctielto dnc fl polom ku vašemu žádání ještě dále,
chtěl-li by sč pro pokoj toho poručenstvie zbaviti, neb
jsme byli srozuměli, že by Janek pro některé pi'Íčiny jeho
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prázden byl. Zatiem jsme slani radu obeslali; la vyznala,
kd)'ž Prokop žádal, b)' byl poručcnstvie zbavcn, ze jcmu
rada l'ekla: Prokopc, položili jsme vám dobrotivý rok,
do toho roku tebc pornecllstvie nezbavujem. A žc prve
než sč stran)' pl'ed radu vnítily, staní rada s konšelstvie
sazcna. Také ~laní. rada vyznala, že Prokopovi poručcu
,tvie nepl'iel-clda ani pi'isúdila. Potom pl-išcd před ny
Prokop s potazem i'eld, žc jemu pl'icteIé ncradic, by se
toho pOl'ucenstvie zbavil. Tehdy Janek l'ekl: milí páni
konšelé, když jinak býti nemuož, alc račle slyšeli ty
pHciny a závady, pro kteréž, jakož bohu i právu uMm,
Prokop verl!e práva mQ toho poručenstvie práz(len býti.
Prvnie príčina a vada jest,
Prokop lně s FraĎ.ľí, bratrem mým, vzdy vadil a mě ku FrallOl'Í hyzdil mezi tiem
hledaje, ktcrak by sč mezi ny vetřel a v naše zbozie
upadl. A již Franu byl namluvil, že jcmu byl zapsal
v zcmských dckách čtyr)' sta k. (TJ'. dluhu a ncb)'v jemu
ct)']· halél'uov dlužen. A věděl' dobře Prokop, zc jsmc
vlastní uedieluí bratřie a Ze on k tomu niz6dného práva
nemčl, však chtěl všecko zbolic na zemi tiem zápisem
osáhntíti. Avšak potom ten zápis s pi'islovím a s ncchutí
musil' z desk propustiti. Dl'uhá pi'íeina, že Prokop chtěl
zdc v Novém Městě pány, celú radu, podtrhmíti, veda jc
na to, by zrušili zápis v městských kniehách. A v tom
zápisu Frana byl dluzeu sirotku svému vlastniemu bratranu
pětmczcielJl)[[ a sto kop gr. a tírok)' na t)' pcniczc do
jeho let vedle dpisu. Také jest sirotck v tom zápisu měl
sc mntí a s Framí nápady zapsané. To vše chtěl Prokop
rušiti a ticm jest chtěl sirotka zavésti o ty peniczc i o mlpady taktíto pi'íčintí, zc I'rokop vedl na to pán)', by sě
Frana zapsal sirotku u zemských desko A Frana jil. u desk
neme! co zapisovati, !leb jest již I'rokop dlllhcm u desk prve zapsaným vŘecko byl obsáhl, a ludy jest Prokop chtěl pány
zavésti a sirolka oklamati II desk a skrylě to jednaje, );e
o tom ani páni, ani já vlastnic nedieIn)' bralI', ani který
phetcl co věděl. A skrze to Prokop Franu i sč s,im bez
mála o hrdlo b)'l pl'ipravil. To jest Jl)nohým svědomo.
Ti'etie pHeina: Kd)'z sě Pi-okop v Fraňovo poruecnstvic
nynie vjednal, on vic kterak, ihncd tcn první dcn sč jal
zmatkuov v tom porucenstvic jednali, chtě jiný Haft
zjednali, tak jakož z slaré rady páni vyznali, v orteli
psali a Staroměstští páni potvrdili. Protož, páni milí,
trvám bohu, Pn1VU a vám, že pro ty a jiné pi'íčiny, jichž
všech vypraviti nynic chvíle nenie, Prokop miÍ toho poručenstvie s právem prázdcn a zbaven býti. A já tčm si·
rot1róm, hratra svého dťtem, chci včrně učiniti a .jich
zbožie 'íplnč zajistiti vedle nálezu a pi-ikázánie vašcho.
K tom\l Prokop otpověděl: Páni, slyšítc, že mě Janek
hanie, mrtvé .smiel'ené druhé věci ohuovuje. Janck k tomu
otpověděl: Chceš to v haněnic obrátiti, nehaniem kbe;
každému jest svobodno své vád)' II nehody pi'ed pdvclll a
~lidenl v)fmlUVlle a rozmnně vypraviti, mrtv)'ch a zjednaných
vecí ncopacuji. Sám slarými hýb,g a nových pl-ičiniujcš.
Pálli, račte pomněti, že sč l)rokop v starých pNclnrich sám
zná a nové jStÍ ortel)' na něho doveden)'. Tak obě stranč
za právo prosilc. Tchd)' my konšelé sl)'ševše a rozuměv!;e
obě řeei obtí strami, slyševše laké pdein)' a žc sč Prokop
k druhim pi'Ícinám p"iznal, a druhé jSLÍ orlclmi dovcdeny
a také ze o tčch všech pHcillách radám pi'ed námi i nám
llynčj~Íln konšc16rn ještč dobl"C SVČUOIllO, proloz konšclslnl
mocí vedle práva jakožto najvyššÍ porueníci sirotkuov po
králo\'č ulilosti v tomto městě, llcchticc by sirotci hynuli,
Prokopa jsme z poručcnstvie propustili a zbavili. Tak aby
Janek, najbližšf pi'ietel, poručníkem oslal a sirotkóm jich
zoozie dobrc zajistil v nasetu mčstě vedle nálc7,u a prildzánie našeho. S ticrn sč Prokop dálc k vám do Sta-
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rého Měsla otvolal. Žádají a prosic strany byšle je ráčili
rozslíd~~i spravcdliv~. T~ sě j;st,dálo pn'ní'čtvrtck V postě
po Bozlem narozem tlSlC a ctyn sta let a potom člrnád
clého léta.
~10. !alllliž f C. 26. (Quolllodo Procopius de Rakowmk alJludlCatus flllt a commissaria pucrorUll1 ct bonorum Frane Olbrammi ct preterea cessit benivole de cadcm.)
My Bartoš Jičinský purgmistr, Ondl'cj Kanclél'ovic, Václav
z Hrobu, Mikuláš Chalupa, Mikuláš, Slivenský, Martin ot
lJuze, Jan Lllobor, Lekcš trubač, Ceně k Patriarchovic a
Slepán Zabitý, konšelé Nového M. Pr., tiemto mocným
z,lpl~eln vyznáváme

z

H

dávánI)' na vědomie každému

že

kdy Frana Olbramovic, dobré paměti měštčnín uáš,' své
p~sleduie dvoje. rozldzánic, dva kšefty učinil, také poruč
mky dva postavJl, Janka, bratra svého vlastnieho nediclného, lnčštěnÍna našeho, a Prokopa z Rakovníka, lllčště
n(na Stal'. lvI. 1'r. Ta dva poručníky sč svádili ucb Janek
?htěl, by první kšeft moc měl a potvrzcn by'l, a Prokop
zádal, by druhý kšeft moccn a polvrzen byl. Tak mezi
těmi poručníky jcst pdvo vyrčeno, ze první kšeft m,í
m~c i právo jmieti. S liem sě Prokop dále do Starého
l'vlesb ua vyšší ~rávo otvolal a Staroměstští páni potvrdili
prvn~eho kšeftu 1 moc jemu dali. A Prokop otpierav toho
prvn1eho kšeftu a proti němu sě otvolav do Starého M.
však vždy chlěl poručníkem býti a 1'ka, by jeho stará
rada poručenslvie zbaviti nechtěla, toho jemu stará rada
neseznala, ale lekla ta rada, ze stranám rok ku přátelské
smltívě dala a prve neZ sě strany zasě do rady vrátily
ze slará rada z konšelslvie ssazena. Pl'es to Prokop vzd;
chlěl poručníkem býti. Janek, druhý poručník, toho odpieral a šel proti němu hrubými, velikými duovodnými i
dovede,nými vad~lmi a pl'íčinami. A tl' pi'fčiny i vady
J al~ek rad cm v Zalobě polozil a rozumně vymluvil a řekl:
Utam bohu, pánóm a právu, že Prokop pro ty pHčiny a
závady toho porucenstvie má s právem zbaven a prázden
b)qi. O kterýchzto pHcinách i závadách nám nynějším
konšclóm i radám pl'ed mími jest dobl'e svědomo. Tak
opět ,ol~ě stra~lČ za práv prosilc. A my konšelé, jakožto
naJvysšl porucníci po králově milosti sirotkuOI' tohoto
měsla, vedle práva ortelem jsme Prokopa z pOl'ucenstvie
propustili i olslídili pro ty pHčiny a závady, jakol. tam
v,ortcle psáno stojí, kterýmž sč jest byl Prokop do Stal'eho l\f. otvolal. A Jankovi jsme poručenstvie sirotkuol'
jeho vlaslnieho bratra i jich zbožie p'·islÍdili. S tiem sě
Prokop opět druhé do Starého M. otvolal a otvolací list
jemu dáll prvný ctvrtek v postě, jenž nynie minul. Tak
Janek, pi-ietelé jeho i my sami častokrát i mnohokrát
jsme napomínali by nám byla odpověd na ten ortel vydána, jakoz byl obyčej i právo, by nám ve dVlÍ nedělí
odpověd na ortele dávali. Toho sě nestalo i podnes ten
o~·tel a. ~t:olací list v Starém lVI. jest a nám odpovčd
lllkdy vllull nemohla. Až potom dva staroměstská páni
z rady, pan Lojsa apatekál' a pan Duchek rimer, s Prokopem di'íveřečen);m tu stl'edu pl'ed sv. Janem Kl'. b.
lcter:ÍŽ nynie minula, v naši radu vsltípili. Tu Prolw;
P~'osJ!, ~y z dl'~vepsaného poručenstvic propuštěn byl a tu
se porucenslvle zbavil i otl-ekl a !'ka, že by ptáce snésti
nemohl. A ,ta dva staroměstsld páni ol sebe i ot plné
r~dy St~rotnestské .za též prosili. A my ku prosbě tčch
panuov 1 Prokopově jsme vedle našeho ortele v oll'olaeiem
lislu. psaném Prokopa z poručcnstvie típlnč a věčně propu -hll a Jankův i porucenstvie sirotkuov bratra jeho i jich
statku líplnč poručili, pl:iřekli a pl:islÍdili jakozto pl'irozenému, mocnému a spravedlil'ému poručníku. A loho vŠe 110
jsme potv~dili i potvrzujem mocí tohoto zaplsu, jenž jest
v naše mestské kniehy vlozen ten lÍterý po sv. Prokopu,

když jstí čtli ot narozenie syna
let a potom čtrnádctého léta.
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bůzieho tisíc a ctyl'i sta

"'111. 1414, 14. lÍnora. Libri cOl1jirlll. Vll. sfr. 105.
Ad altare ss. apostolo:um in ecelesia s. Galli Mai. Civ.
Prag. de consensu strennui Johannis militis de KluC20W-.

r

1414. - RIIllOp. é. 2079
D. 18. Domini
Laurinus et 'Yenceslaus, vicarius d. Joh~nnis de Dicdibab.
,~Tisseg~'ado, provisores huius anni, nomine tocius capltuh acltlllserunt, '1uod Johannes Olbrammi unam s. ccnsus
de domo sua redemit ex opposito maccellorum.
'

"'112.

ll:

"'113. 1414, 28. listopadu. RIIlwp. i:. 2079 (: E. 6.
Johannes Olbrammi de omnibus pereeptis et di~tributis
ex oll1uibus b?ni.s per ~ra~lam, ~ratrenl cius, cl Reginam,
conthoralem IpSlUS, rehctls [eclt plcnissimalll raeionem.
Erant in perceptis centum sexag. Clllll X gr. el in distribulis XXIX s. cum Xl III '/2 gr. Act. fer. llII. post Katherinc.

"'114. 1414. - RlIlwp. č. 2099 f. 40. Nicolaus
et Johannes f~'alres, filii ?lim Procopii Bo'huslai, fassi sunt,
quod ProeoplUs, frater lpsorum, iuxta cOllcordiam in tel'
ipsos fact~m ipsis racione devolncionis peeuniarum post
mortem Elssce et Agnezce, sororllm suarum satis fecit cl
ipsis XXXV s. gr. persolvit.
'
"'115. 1414.
De~ky duorské č. 15. f. 78. Johannes de Cluczowa. venchdlt Johanni, presbitero capellano. ~rane F1SSolfo!1l~S<: de. Praga, X s. gr. census perpetUi III cuna allodlah III Vlila Prosiek.

r

"'ll 6. 1414.
Rllkop. č. 2079
D. 10.
(J?halll~em ?lb.ram.mi infrascripta concernunl i~ perceplis
eOlam III dlStrIbutlS.) A. d. XIIII fer. llI. post dielll
Assumpc. b. M. V. - taxate sunt omncs res mobiles per
Franam Olbramllli et Reginam, conthoralem ipsius relicle: Vesles ambulatorie: tunica viridis subducta ~ario
alias popelicellli pro VIII s. gr., tunica flavca subducta
p.el.licio de blanculis alias bčliznami pro II s., tuniea vindlB pervers~ subdncta tela flavea pro L gr., pellicinm
album . a.gl~elhnulll pro XLV g"., palliulll lligrum subduelum vln dl pro duabus s. ct pallium flaveum subductum
tela paganica pro LXX gr. ~umma XlIn s. XLV gr.
Pr? equls, curru, thauro, scroplns, cervisia, lignis, braseis,
eXl?~? argent? de pera. Fran~ ct aliis peciolis, cistis,
scnlins, lllcnSlS, scalllpnls, SCdlbus, ahl1ul'iis ct CUl1ctis

snppelleclilibus el ntensilibus domus utrnmque nominatis
XL s. gr .. ~ro lc~list~rni.is! videlicet plulllalibus, pulvinanbus,. C.USHllS et. hlltlnamllubus, nec non pro duobus lintlll~mllllbl~s galhc~l~e maneriei XXXVI s. gr. ClIlcitrum
mall:' sene?u~. vmde. subdn~tum lela l1al'ea pro lIlI s.,
culcltrum Slllllhter senCCUlll elUsdem colori, COIlSilllili tel a
subdnctum pro IIII/2 s., sex superdllcture cusinorum et
una pulviaris seriei viridis pro II s. demptis V gr. Summa
IX s. XXV gr. SUlllma tocius centum s. X gr.
.

117. qohallnes Olbrammi post mortem Franc, fmlris
et Reglne, ?OnlllO~'alis ipsius, exposnit infraseripla:)
Peracta sunt anlllversana aput s. Michaelem in Opaloll'ic
duo, aput s. 'Vcllceslaum retro Zdcraz duo ct in Zderaz
unum; circa eaclem dati Sllllt famulis et scolaribus de
teneione candelarum, Jamulis et puerir -:11'0 offertorio
eciam pauperibus XVIII gr. Circa s. l\1icl,a'elem rectori el
scolaribus de vigiliis Vl leccionum VI gr., ilem de laudibus III gr., item tribus presbyteris VI gr., item clc bino
pulsu VI gr., ilem de sacra unccione II gr., item cle
psalterio XXIlII gr., item vicariis, qui tunc cooperati slmt
et conductum legerunt, XII s. In Zcleraz dominis cle bina
processione mediam s., it. campanatůribus de pulsacione
Stll,
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pluries facta XXII, rectori de vigiliis VI leccionurn VI gr.,
de trina proccssione III gr., de bino Salvc II gr. Circa
s. vVenceslaultl triblls sacerdotibus, qui prescripla corpora
ad sepulturam conduxeru"t VII gr., campanatori de trino
pulsu III gr., fossori ct 'lili lapidem cle monumento com·
movit el yicc\'ersa imposlllt,

eum tnllratore cnnl iuvante

XI gr. Dorolhee pro candela circa sepulchra cOllsumpl'l
Vll gr. et scolari, qui candclam '"cendebat, I. gr. De
septem annivcrsariis cOlltiuue, sempcr post qllattuor septimanas peraclis, presb)'teris de vigiliis et nutritura XII
pauperulll LXX gr. Item cle triginta missis in ecclesia s.
\Veuceslai XV gr., Johanni Olbrammi XIII s., in quibus
ei Frana obligahatur, de qnibus eeiam Frana recognicionem fecit circa SUUlll leslamcnlllm. Ilyethe Kraysove II s.,
Swathe ullam s. et Johanni hraseatori lh s., cle quilJus
pcclIniis Regina recogniciollclll preslilit in extrelnis. Super
l'cformacione

dOlllUS

in eis,

quibllS

carcrc

Ilon

potcrat

propter desertacionern conventorum domu" in teclis, muris, pri valis el omnibus aliis uudiquc ilJidem necessariis
plus quam lIlI s. Dorothe co ce XLVI gr. mercedis. Vclule, 'lne cuslodivit pueros, mercedis XX gr , Jaeobo brasealori mercedis 1/ 2 s. Ad Slal'os '/2 s. gr. census, ad s.
LazarUlll census VllI!:!, Hanusskotli pro siccis, piscibus
XUI! gr., Dorolhee, conthorali ipsius, Vll gr. molitori de
qualtnor braseis XII gr., 1Ialhie cle veclllra aque Vl gr.,
Pavlikoni de braxatorio III gr., fabro V gr., rolitiei II gr.,
Cl)'ssyne sutori lilI gr., vVitkoni pro pane nu gr., itcm
cle cllstodia in infirmitate V gr., Nicolao de vectura lapidum, Kavkoni, qui convocavit fraternitatem, II gr., Kalherine al1lbulanti post dorninull1 II gr. Sumllla XXIX s.
XlIII h gr. Ultra preseripta Johannes Olbrammi tulor
oblinet cratherem argentcllm deauratllm, inlerills ntpole
foliis arborlllll lipicatul1l, leonem in sui medio obtinentem,
XlIII 10th. in pondere obtinenlem, ilem cralherem argenlemu eutu tcnaculo dcauralo extrelnitalibusqlle avem in

sui medio tipicanlern 10th. IX pondere ohtinentem. Item
eratherem parvull1 argentcum in margine perforatum lIlI
10th. pondere obtinentem, duos anulos aureos, quorum
unus llI'/9 tlor. cum granuto et alius duos 110rel1os cum
zaphiro obtinent nec non paler nos lel' koralinum cum
grallulis argenteis insertis deaul'alis, cl SCXlUlll cum luargaritis

super pretexta superdnclum, quod pro· n'/2 sest texatim.
*118. 1415.
RI/lwp. č. 2079 f E. 14. Nos
HcnslitlllS Slansky, magister ci\'iu111, consules Nove
Civ. Prag. vigoramine huillsmodi seripli eunelis notum faehnus et testamur, postqualll Johanues Olbrummi, concivis
cl coniuratus uosler, quasdam litleras in pargulllello cum
appensis sigilis 111aÍestatis ťtlai. et Nove CivHatum Prag.
sonantes super eellsious dOl110rUm et arearUlll plurÍmOl"Ulll
conciviulll lloslrorUlll erga rcverenclul11 luagislrlln1 ťdathialll

de Boleslavia "cro et iusto ac consveludinario foro comparassel, ex lunc quidam ex concil'ibus nostris constituti
coram nobis in consilio nobis intentissime sllpplicarunt
cupientcs redimere census dc domibus et arcis iPSOľlllll
nosque acquicscentes peticioni ipsorúlll racionabili cl congrue, perpcdentcs eeianl dOllacionelll el graciosalll COl1-

firmacionem divi I\aroli quarti, imperatoris ROlllunorum
scmper augusti et Boemie regis, felicissime memoric huic
civituti in eius

novo

pluntaminc

dalis ct concessis, ut

'lllilibct civis volens redimcre census de domo sua et
area ipsius reponat capilalelll paralam pecuniam CUlil ultimo
ceusu. Et sic johannes V\l[czek cathedralis de domo olim
'V cnceslai orl~lani, llune vero sua, et urea ipsius reelllit
XXX gr. census reponendo V s. gr. capilalis pecunie
eum u!Limo censn Johanni Olbralllmi pretacto. Prolllisitque
Johannes idem - impeticionem nonfacere
Datum
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fer. V. anle Judica.
Miksso Karas reemit XV gr.
censns a Johanne Olbrammi. Vitus pellifex reemit X
gr. census, Georgius, ligator librorum X gr., 'Vo)'ko candelalor XX gr., Jenko pellifex XI gr., Johannes Tendlerz
VI, Marlinus crinalista XX, magister Bernhardus XXXVI/ 2 ,
Jacobus Crupa laborans forpices reemit Vlil gr. census a
Johanne Olbralluni.
"'119. 1416, 16. ledna. Lib,.i cOllfirl1l. VII. sir,. 187.
Ad ecclesiam par. i" Porzieczan *) ad presentacionem stl'ennui militis Johanui, de Kluczow - .
"'120. 14lG, 21. ledna. Rl/llOi'. Č. 2099 f. 35. Nos
luagi3tcr civitllU, consulcs et scabini n'faiods Civitas Pragel1sis tenore prcscnciulll recognoscil:nns universis, qnoel

conslituli in nostra prescncia honesla matrona Margarela
olim Pro co pii Bohuslai relictn, nec non Bohus:aus cl Procopius, tilii ipsius, recognoverunt bcnivole de curia ipsorum ct comoclis in ca conlentis, quod curia si ta est penes
hospitale aput s. Crucelll Majorem, talem, ut inferius conlinetur, inter se fecisse unionem. Sic quod ad personam
dicle do mine Mm'garete comoda infrascripta debent pertinere: 'primo penes valvam ipsius curie stubeUa et supra
stubellam sublectuUl, item camenata penes dictam slubellam, cuius fencstra tendit ad magnulll ortum. Item in
magna domo camenata inferior cum estuario pano ex
upposito carl uinc in curia, cl supra candeln camenalalll
alia camenata el ulterius usqtte sub tectum. Item camenata pencs estuarium silum in pallacio superiori, qne
habet longum transitum, vulgariter pawlacz diclum, super
privelum. Hem stabulnlll porcorum, vulgariter dictum
krnlllik, silum in terra sub ipso tr&nsiln cum celario situm
sub comodo Ilohuslai.
Itcm acl personam Bohusl"i com oda infrascripta pertinebunt: primo camenala in 'pallacio infcriori versus
Vltaviam et alia camenata super eadem in pal1acio superiori ct ulterius usque snb tectum. Item estuariulll in
paUacio superiori, item cameralll si tam sub stabulo e'luorum Procopii et penes eandem cameram et ulterius nS'lue
sub tectum. Item alia camera sub lecto super camera
diete Margarete, matris ipsius, 'lue sita est penes slubenam,
penes valvam curie sitam. Hem celarium silum sub pal1acio
inferiori domus maioris. Item slabulum equorum situttl
sub Cllmera predicte i\Iargarete, quod situm est penes foveam silingarull1 Procopii, fratris sui.
"') Srov. zápis z r. 1404, Li/'ri erec/. X. f. 34. Constiluta personaliter coram nobis vVenceslao Gurein, - vicario, nobilis domina Anna, relicta Sdenkonis Bezeowecz
cle Biezko\Yicz, tres sexag. census super me cli ,!
parte ville Porziczan, 'lne ad vVenceslaum de Sqworcz,
fralrem suum, post morlem suam devolvi debent, pro venerabili cl religiosis viris abbate cl comenlu lllollaslcrii
s. Karoli - in Praga dedit - , ita quod quamdiu cadettl
dOlnina vixerit ab uua sexagenu ex dictis tribus sol venda
supportelur, post mortem vel'O SUaJll prcfalus vVenceslaus,
heredes cl successOl es s\li, didorum bonorum et medie
ville possessores, ad diclas tres sexag. solvenclas perpetuo
sint obnoxii et obligati - . Voluilqlle et disposuil dieta
domina Anna, quod dicti monasterii fratres dc dictis tribus
sexagenis censu.s duas pro se et ipSOrUll1 refectioúe rcseľ
vent et terciam s. gl'. pauperibus in hospitali in latere
pontis Prag. degentibus - dividant. - Acta sunt hec a.
d. m. quadringcnteeimo quarto, die XVI. mensis Novembris.
Anno d. !ll. quadringentesimo XVlll, die seplima
Maii prefatus 'Vellceslaus de Sqworez triginla sexag. in
pecunia parata de prediclo censu trimu s. in alii, bonis
emendo deposuit.
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llell1 ad porcionem Procopii ista comoc!a pcrtinebl;nt:
primo sluba magna in pullicio infcriori, item cx opposito
illius cumenatn cum alia super eadclll in supcriori palacio
et ulterius usque sub leclum, qllC olllnia silu stUll inter
cOll1oda ipsius domine l\Iargarete ex una et comoda prefati Bohu,lai parte ex altera. llell1 camenata super estua·
rium Bohusl"i ct camenala ipsius domine Margarete, eidelll
esluario cOlltigUUll1. Item coquina curie, sicnt itur aa ortulll
n~agnum. Heln foven si1ingarum, vulgariler llllalnicc diela,
slta sub slubella do mine Margarcle pretactc. Item celarilllll
situm sub eamenatis ipsius domine Margarctc ex o1'posito
C?'luine ipsius Procopii supradicti. Item stabulum ex oppoSIlo slabuli Bohuslai sub teITa intrando ipsa slabula super
Ll~anulll sinistram. Insupcr omncs COlnmunes gradus, qui
smt C01l1111Unes omnibus intrnndo ct exeulltlo comocla sna,
Item curia debet esse olllllibus cOlllmunis. 1lem
pallacia, vidclieet inferius el supel ius domus maioris,
olllnibus debent csse cOlllll1unia, sic tamen, qllod dieta
domina lVlargareta in superiori pallacio suprcmum locum
pro mensu sua habcre dcbet, Dohuslalls secuudum 10Clllll
et Procopius lcrciulll loculll habcbit. Itell1 ortulll Ula"·Illlm
ipsa dUlnina Th-largareta ad 11l1um iutcgrum HDnUUlll t:llcre
debet et co uti, sicut melius poleril, eundem allnum a
data presencium continue compulanclo. Secundo vcro
anno Bohnslau. lenebit et tercio anno Procopius cl vicisSilll ip..-um ol'lurn intcr se servubunL Item ortus parvlls
retro ,.lnagnam domum debel omnibus cssc eommllnis
lranseundo ad flulllen Vltavic. Item vah'am curie et scdile in orto magno simililcr reformabunt, 'Iuociens fuerit
opportullulll. Item gradus, quibllS si mul utuntnr, cciulll
sÍInuI l'CfOrlllabunt. Ecialll lecla, sub quilms qUi8 comoda
habel, solm reformabat. Sui> 'Iui"us aulem leclis silllul
habent comoda, eciam simul reformabunt. ActuuI - fer.
HIT. ante Convcrsionis s. Pauli anno ~c XVI".
Q21. 1416, 10. čcrveucc. Rl/IlO}'. č. 2099I 104. Domini cOl1sules iuvellerunt pro senlencia intcr Bohuslaull1
olilll Proco1'ii cl Procopium, fratrem dicli Bohuslai, racione

XXXV s. gr. Eli'abelh ct Agnclis, sororUIl1 predicti Bo·
huslai et Procopii, 'lue devolule st1llt super prcfalum Pro·
COpiUlll cl XXXV s. Nicolai et J ohannis fratl'lll11, 'luibus
ipsc l'rocopius simililer radone devDlucionis predictarum
SOľorUln satis fecit, talctu tulerullt senlenci<llll: sic videlicel, ut dietus Bohuslaus eidem Procopio, fratri suo, LXX
s. gr. persolvit - (luibus repositis idelll Pro co pius debet
B'.lhuslao villalll in Dobro'8owicz in labulas terre irnponcre - . Aet. fer. VI. allle s. J'vIargal'ethe.
Ti/lllld
f 105. Dominus plebanus dc Lestkow, subcamerarius
regni 13., index datus per dominUlll nostrum regent in
causa appellacionis, pront ad domillum nostrulU regelll
Bohuslaus, olim Pl'ocopii I3ohuslai , a sentencia dominonull
cunsullllll , que intel' ipsulll ex Ulla Hec 1I0n Procopium,
fl'atrent ciusdcm Dohuslai, parte ex altera, lala appcllavit.
Quamqnidclll scntenciUIll - idc1l1 dOlllinus subcamCrar111S
conlirmavit. Aet. fer. III. post s. Petri ad vincula a. XVI.
';'122.

1417. -

Rl/llOp. C. 20g9

f 60.

Margal'cta

~lil.n Proc~pii Bohuslai rclicta, Dohuslaus el Procopius, filii

lpSltlS, raClOlle ccnSllUIll, qnos habcnl super domibus cir+

CUlll hospitale siluatis, lalem fecerunt unionem, quod il1e,
qui pro uno anno ortmll curie ipsorum' tcnet, censutll
cumlem colligcl·e debet.

r

';'123. 1418, 27. dubna. Liber erecfiolll/ll/ X.
97.
(Capella onminm sanctorull1 M.ri. Civ. Prag.) Co'nradus
dei grada s. Pragensis ccclcsic arcllicpiscopus, apostolice
sedis legalus, notUln facimus tenore prcscncium uuiversis,
quod pro parte famosortlm virorum Pauli et \Venceslai

nálllěstí.

fl'atrum de Skorcz fuit et est coram nobis propositum el
allcgalum, qualiler dudum per predccessores ipsorum viginti una s. gr. census annui cl perpetui in bonís et
villis ad 1l111nicionell1 Skorcz speclantibus et pcrtinenlibus
pro sex personis seu matronis in dam o Meynhardi alias
\Volframi - , sita in lvlai. Civ. Prag., et penes capella lil
Omlliulll sanctorum in eadem domo dedegentibus ct
ipsorull1 successoribns fuerint et sint date - , proul
in littcris seu aetis canecllarie curie noslre archiepiscopalis
Pragensis diccbanl plenius contineri, dicta quoque bona,
de qui""s huiusmodi census solvi deberet una cum ipsis
in tanllllll sunt onnichilala, depallperata et per creditores
bone mell10rie domini \Volframi, o\im archiepiscopi Pra·
gensis, predecessoris nostri, dislructa, quod ad plellum
diclis paupcribus cellSUlll prescriptum habere ct solvere
110n possunt ne']ue valent. Pl'optcr quod lIobis humiliter
ct cum instancia de"ita fuit pro parte diclorulll clienlum
supplicatum, quateuus cenSUll1 prinsscriptum in eis ct
bonis ipsortlm, sic ut premittitnr, annichilatis ct ,listractis deputatum minorare et ipsos, lteredes et succesSDres ipsortlm ad dandulll cl solventlulll solum qllaluordecim s. gr. ccnsus annui et perpctui annis singlllis prescriptis pallperibus obligare iuxla privilegia el obligaciones
desupel' confectas dignaremllr. Nos vero sllpplicacioniblls
ipsorUlll tuuquam iuslÍs et racionabilibus et Inri cOl1sonis
favorabililer annuentes de premissis omnibus et singulis inquLdciollcm per hOllorabilcs viros dominos Panlum, clecanum
Gurimenscm in Planas, et Albertulll in Radcssin ccclesiarum plebanos, l1ostros cOlnmissarios in partibus, ficri fecimus diligcntelu. Ex q110rU!1l (luidcll1 cotl1lllissarionun
nostrorlllll inquisiciollis rcmissionc invenimus, ipsos et
bona ipsorum, in <juibus dictus census est dcputalus, fore
et esse annichilata, depauperala ct dcstructa. Ideo de consensu honorabilis viri domin i Malhie, dicte capelle Ollluiulll
s~nclon~ll1 rcctoris ac eorundem paupcrum preposili ct
dlrcctons, eorundem pauperum censum prescriptull1
XXI s, gr. Ininoraviuuls dictosque fralrcs, hercdes et
Sllecessores ipsorum ad dandum cl solven,lulll solulll XIlU
s. gr. annis singulis prcscriptis pallperibus - astringimus
- cleecrnentes, Cjuod per eosdem fralres - dictus census - de bonis Skorcz - vidclicet seplem s. de parte
··c]jcti Pauli ct alie scplem s. de parte dicti \Veneeslai,
qUfim partem Johannes dc KluCZDW miles nunc tenet,
persolvantur. Aeta sun I hec a. d. MCCCCXVIII dic
XXVll Aprilis.
*124. lH8, 18. cervence. Libri cOl/jirlll. VII. sir.
268. Ad ccdcsiam in Ra,lossin ad presentacionem famosi
Johannis de KlucZD\\' residentis in Sskworecz - . Ti/llllé.~
sir. 270. ID. srpna. Ad presentacionelll famosi viri 1'"uli
de Sskworcz ad capellaniam 00. SS. in domo Wolfram i
in parocltia s. Nicolai Mai. Cil'. Prag. discretum vinan
de Boczkoncm BOl'zile de Praga clericull1 instituimus.
Talllléž sir. 278. 26. li,l"p. Ad presenlacionelll nollilis
ct slrennui mililis Pauli de Sskworecz el Johanuis de
KluCZDW alias de Sskworcz ad ecclesiam par. in Horek.
';'12Ď. 1418, 17. srpna. Rl/llOl'. Č. 992 f 23. Nos
magister civium, consules et scabini lHai. Civ. Prag. rccognoscillluS, quod constiluli coram nobis in nostro pIcno
consilio viri discreli Procopius Barwik et J odocus Bohuslai
pro parle domini de KlucZDw ac \Venceslai, filii ipsius,
ex una, Procopius de Rakonyk et Pc trus Mezcrzicz iunior
pro parle Benessii Stach institoris parle ex altera, potenles arbitri electi in causa dissensionis et controversie
.
I
que mter
(ietas
partes et hucusque verlebatur pro et'
racione. omnium bOllorulll per dominull1 Albertum, plebanull1 lil Hradessyn, ipsius Bcnessii eognatum bone me-
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morie, relictorum, que ipse Benessius in sua habuit potestate, talem fecerunt pronuncciacionem: sic videlicet, quod
prefatus Benessius dictis domino Johanni de Kluczow et
\,Tenceslao, 61io ipsius, XXX s. gr. dare debet. Residua
vero omllia alia bona per ipsum dOlllillUll1 Albertull1 post
mortem sualU relicta circa ipSUlll Benessium permanere
debent - . Act. fer. llII. post Assumpt. ivI. V.

(

)

"'126. 1418, 31. října. Desky dvorské č. 21 f. 193.
Procopius de Praga protestatus est, q,tod cenSUll1 SUUlll
IIU s. gr. c., qucm habet in hereditatibus in Dobrossowiczich - , vendidit Johanni de Clucziew pro XL s. gr.
*'127. 1418.
RI/lio}. Č. 2079 f. 192. Postquam
Johannes Olbrammi, dominus Bartholomeus Wyssegradensis, domi\1l1S Henslinus de caslro Prag. Nieolaull1,
scriptorell1 domini regis, pretextu cenSUUlll retentorum in
domo Sczechouis cingulatoris impetisset, ex tunc seutencia vigorosa est edieta, videlicet ut Nicolaus pretactus
ipsis debeat dare et solvere censum.
"'128. 1419, 27. bl'ezna. Desky dvorské č. 21f·194.
J ohannes de Kluezow et de Sskworcze proteslatus est,
quod in hereditate sua in Dobrossowiczich Xlll1 s.
census vendidit Johanni dicto Dubecz de Dubcze pro
CXL s.
1457, 13. červua. Desky dvorské é. 21
f. 199. In causa intcr Bohuslaum et Petrum, fratres patrlleles de Dobrossowicz, ex una et Mathiam Dubecz de
Dubcze el orphanos olim de Skworcze et alios, qui pro
nunc hereditates in Dobrossowiczich tenent, parte ex
altcra, prout dicti Bohuslaus et Petrus impignoraverunt
cum camerario prag. hereditatibus in Dobrossowiczich
omnibus in VI s. gr. census s. Galii nunc preteriti, kterýžto plat okázali dekami, že od dávna předci jich habuerunt na těch dědinách XXll k. gr. census - a potom
toho platu polovici dcky svědčie Janovi z Klučova, a potom dále okázáno dekami, kterak předkové prefatorum
Bohuslai et Pctri to všecko dědictvie a dědiny v Dobrošovicích emerunt et persolverunt - domini barones
_ invenel'unl - : aby prefati Bohuslaus et Pelrus o ten
plat komorní super posscssores dictarum hereditatum in
Dobrošovicích nesahali, ale aby provedli, mají-Ii tu co
dědictví a co tu dědictvie provedtÍ, na tom svých platuov
postíhajte.
*12D. 1422, 12. Hjna. Libr; cOlljirlll. VIII. sfr.22.
Ad presenlacionem famosi Johannis dicti Olmisczko de
Ohnisczan alias de Skworecz ad ecclesiam parochialem
in Horek - .
*130. 1426, 1. října. Rl/llO}'. Č. g92 f. 64. Elizabeth, relicta Pavlicouis, de post vero Ohnisstkonis dc
Sskworec, recognovit se vendiJisse duodecim s. gr. cemus
eamere annui super villas suas, videlicet Sskworec, Hostynie et supra medium opidull1 Vwal, Procopio dicto
Bernik de Malessie pro CXX s.
Act. fer. JIL post
vVenceslai.
';'131. 1430,27. břeZlla. RllllO}'. č. 992 f. 118. V té
ph a ruoznici, kteráž jest až dosavad byb; mezi paní
Elškú E,tlovú, měštkú Star. M. Pr., z jedné, Anickú a
Jankem, sirolky Janka nebožce Olbramovic z Nového M.,
z strany druhé o ten duom Olbramovský, jenž leží na
svrc.hupsaném Novém M. vedle domu Ladevského a o tři
nádct kop gr. platu rocnieho a věčného, kterýchž mají
na Kolmanovi v Libl'i dskami zemskými zapsáno, jakož
též dsky zemské lépe a jasněji okazuji, i slovutný Václav
z :Miletína, purkrabie Hasištýnský a poručník sirotk6v
nebožce F\'anových a Janka Olbramovic, a opatrný Jan
Reček, ubrmané a pl'álelští smltívce, lakovéto jsú vyrčenie
llcinili, že svrchupsané paní Elšce polovici domu a polo-
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vici platu jstí přiřkli li svrchupsaným sirotk6m druhú polovici - . Act. fer. II. post Letare. Tamtéž. My purgmistr a konšelé Velikého Města Pl'. vyznáváme tieinto
z}pisem všiem a na vědomie dáváme, že opatrrií l'vIátěj
Sčrba z Chřenova a Ondrášek z Klatov, Jiěkdy písaři
větších a menších desk zemských a slovutný Buzek/- Libovic, někdy přiseditel u týchž desk zemských od Cest"
králové vydaný, vyznali sú tístně i listy svými před nám{
dobrovolně bez všelikterakého přinucenie, kterak nebožtík
Janek Olbramkovic z Nového M. Pro měl jest a má sobě
i svým dědic6m a budúcím klípeno a ve dsky zemské se
vš:m právem a ohradtí, kteráž jest měla při tom z práva
i z obyčeje zachována býti, řádně a dědicky vloženo a
zapsáno plat)' dolepsané zejména nemovité na osobách a
na zboží v dolepsaném, jakožto dsky zemské lépe a jasněji okazují: najprvé na dědinách Tluxových z Kamenné,
točižto v Dobré Vodě a v Německé Lholě X k. gr.
platu, na dědinách Kolmanových v Libři XIII k., ua
tvrzi, na dvoře poplužniem, na dvoříech kmetcích s platem, item osm kop gr. platu na dědinách Sobínových
z Božejova, točižlo v Střietěži na dvo\-iech kmetcích
s platem, item lIlI k. platu na dědinách Jindřichových z Tloskova tudiež v Tloskově na dvol'e pop1užniem, na dvol'iech kmclcích s platem, item lIlI k. gr. platu na dědi
nách Janových Krchlebcových v Chlumu na tvrzi, na dv?Hech kmetcích s platem. A ty jisté platy a úroky nahoře
psané kladli Slí z těch dědin z toho zboží Janovi Olbrám·
kov i svrehupsanému před nimi u desk zemských. StoJie
osobně před námi v plné radě města nadepsaného vyznal
jest svobodně bez přiilucenie, že za svého tířadu komorničého, když stÍ kterého líroku a platu z každého zbožie
nahoře psaného kdy nadepsanému Janovi tleplatili a li desk
nekladli, ze jest práva k nim jemu dopomáhal, jakožto
obyčej země této byl jest dopomáhati. Ad. pleno in
cousilio fer. III. dominice Letare.
*132. 1431, 27. října. Rl/kop. č. 992 f. 133. Tak
jakož jest opatrni Prokop Bernik prodal slovutnému Vilémovi z Konic d vanácte kop gr. platu rbčnieho věčného
a dědičného na slovutném Pelříkovi řečeném Olbrámkovic
na Sk\'Orci za sedmdesáte kop gr. prodal jesli
svrchupsaný Vilém ten jistý plat tak kúpený nadepsanému
Petl'íkovi Olbrámkovic za jisltí sumu peněz - . Aet. in
vig. Simo et Jude.
';'133. 1432, 18. června. Rl/kop. č. 2099 f. 331. Nos
magister civium, consules et scabini Mai. Civ. Prag. tenore presencium cunctis deferimus ad nocionem, quod
qucmadmodum causa controversie vertebatur inter Elisabeth, relictam Ettlini aurifabri, ex una et Aniczkam, natam
Jankonis filii Olbramkonis, conthoralem Castuli, parte ex
altera prelextu domus in Nova Civ. Prag. situuta et tredecim S. gr. census annui et perpetui in Colm!lno de
Librzie habito, ex tunc domini -- proriuneeiaverunt mandanles Anicze, si quid cum Johanne, fratre suo, contra
testamentarios suos agere debuerit, eosdem forma iuris
respiciat. Act. fer. lIlI. ante Corp. Chr.
';'134. 1433.
Rl/hop. č. 2082 f. C. 3 a
G. 2. Castulus, filius Marai de Malori Civ., et Anna,
eoniux ipSÍtlS, filia quondam Johannis Olbram, nec non
Janco orphanus, frater germanus eiusdelll domine Anne,
fassi Sllll t se pereepisse a ]ankone Strziebrhy XX S. pro
domo sibi veudita.
'*135. 1435.
Rl/llOl'. č. 2099 f. 405. Anna,
conthoralis Petrzikonis. dicti Olbralllek residentis in Hos·
tunia.
~i~ ~* .*.
1. 1435,10. února. Rl/IlO}. č. 2102f.385. Pessico
ab argenlea stella emit domum Olframuii ad cusinurit
38
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dictam erga communitatcm ,Mai. Civ. Prag. pro viginti
sex s. gr. Que quidcm domus in bel'llis, collectis, steuris,
losnngis, contribucionilms, expedicionibns, vigiliis ct uliis
oneracionibus et agravacionibns civilibus, que de dicta
domo civitati solvi ct exhibcri - debuerant, est iuridice
et legittime ad dictam communitatem devoluta.
"'136. 1437, 26.1ínora. Rl/liOi· Č. 992 f. 170. Paní
Sudka z Chrástu, vdova po nebožci Janovi z Dubečka, již
manželka slovutného Smila, seděním na Brodciech vyznala
jest a mocí tohoto zápisu zevně vyznává: Tak jakož jest
měla sto a šedesáte kop gr. věna zapsáno ve dskách
zemských od svrchupsaného Jana, muže svého, a potom
týmž mužem některé věci jSlÍ jí z milosti kšeftem nad to
věno odkázány, že za to všiecko, totiž za věno i což jest
jí z milosti muž jejf odkázal vedle pr'átelské límluvy, dvě
stě k. gr. od poctivé paní Elšlq, vdovy Otllové, sestry
svrdmpsaného Jana přijala jest a zdvihla pcněz hotových.
- Act. fer. III. post Reminiscere.
*137. 1437.
Rl/liOp. Č. 2099 f.444. Johannes,
natus olim Jodoci de Strzebrzin, et Bohuslaus, natus Bohuslai
Niger Procopii, fassi sunt se a provido Balthasaro, nato
Caspari Czotter, quedam privilegia sonantes super iuribus
et libertatibus hospitalis circa s. Maiorem Crucem suscepisse, que fuerunt sibi per Albertum Camerarium ad lidas
manus servandum date.
,
138"'. 1441, 16. lÍnora. DesTi)' dvorské č. 21. f. 233.
Petrus de Sskworcze et de Hostynie protestatus est, quod
hereditatem suam in Przissymasiech vendidit vVenceslao de Tuchlowicz ct de ]'dalowar pro CII/ 2 s. gr. 17. hřezna. Ta 111 též. Olbram de Cluczowa protestatus est,
quod hereditatem suam in Dobrossowiczich - vendidit
vVenceslao de Malowar pro CVlh s.
2. 1441,24. Hjna. Rl/hop. č. 2102f. 429. Johannes Wiechtík de Nova domo et Margaretha emerunt domum ad
cussinum dictam erga Pessikonem ab argentea stella pro
XXV s.
Viz předešlý dum.
"'139. 1443, 26. června. Rl/liOp. Č. 992 j. 214. My
Jan z Rysenberga a z Skály a Hašek z Walštejna a z Veliše vyznáváme tiemto listem obecně přede všemi, ktož
jej uzřie nebo ctlíc uslyšie, ze jakoz jSlí na ná~ pI-išli
jakožto na mocné ubrmany vnukové nebožce Cl'Ilého
Prokopa, dědici posllÍpní, totižto Bohuslav a PetHk, bratr
jeho strýčený, z strany jedné a Jan Syebrský, syn Jošt6v
odtud z Syebřin, z strany druhé o to zádušie a panstvic
u sv. Kříže v St. M. Pr., kteréž jSlí nadali a vysadili
pr'edkové Bohuslavovi a Peti'íkovi a my sě tázUl'še se pány
a mlídrými lidmi o tu při a nesnázi, kteráž jest byla mezi
nimi, i slyšeli sme práva jich z Oblí stramí, vypovědčli
sme a mocí listu tohoto vypovicdámc mezi nimi z té naši
~10ci ubrmanské, aby dědicové poshípní svrchupsaní
Crného Prokopa drželi a zpravorali to zádušie a ten
špitál se vším jeho příslušcnstvím vedle těch list6v, kteHž
jSlÍ na t.o zcídušie učinční ku potvrzení a vysazení a Jan
Syebrski aby jim na tom nepřekážel věčně anižto dědici
a budlÍcí. Tomu na potvrzenie a věcmí jistotu peceti naše
vlastnie dali sme přil,ěsiti k tomuto listu. Jenž dán v Praze
leta oe čtyřidcátého třietieho v tn sHedu po SI'. Janu Kl'.
';'140. 1461, 13. června. Pozllslatky desk zem. II.
sll'. 308. Wenceslaus de Zlatee ukázal dsky před
pány, ubi Procopius Czerny de Praga vendidit XX s.
census perpetui v Kunraticzich et in Micholupiech, a druhé
dsky, kdd Olbram. lilius Johannis de Clucziow, vendidit
XXX k. platu holého rozdielně a zejména X k. gr. na
Kunraticích a X k. na Měcholupiech et in Proseku X k.
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_ Mathie :Mnich de Zlatce el de Zwickowcze, patri dicti
Wenceslai.
"'141. t462, 29. října. Desk)' zem. větší č. 6. f. 28.
Mikulá~ ze Skvorce, syn někdy Jana, pHznal, že dědictví
své v Skvorci, zámek, dvuor popluzní s popluzími, ves
celtí, dvory kmetcí s platem; v IGimíně ves, dvory kmetcí
s pl., což tu má; v Horkách ves cehí, dvory kmetcí
s platem; v Křiváni ves, dl'ory kmetcí s platcm;
v Úvale dvory kmetcí s platcm, cožtu má, s dědinami,
lukami, lesy, potoky, rybníky, horami, doly, robotami,
kurmi, vejci, s podacím kostelním celým v Radešfně a
s podacím kostelním v Horkách, což tu má, i se vší
zvolí, s panstvím, se všemi duo chody a užitky, kterým by
koli jménem jmenovány byly, žádného práva, panství ani
které zvláštnosti sobě tu k nadepsaným dědinám dále
nepozuostavnje kromě XX k. gr. pl. ročního holého
věčného, kterýž na svrchupsaných dědinách mají jeptišky k sv. pannč Kateřině na Novém M. Pr. a kromě
XI/~ gr. platu komorního, klerichž Popel na týchž
dědinách má a l<romě XVI k. gr. téhož platu komorního,
kterýž Habart z Chval na svrchupsaných dědinách má, a
kromě V k. gr. téhož platu komorního, kterýž kaplan
k Matce boží v lacu v Stal'. M. Pl'. na tichž dědimích
má, a kromě V k. gr. platn komorního, kteriž něktel'í
kaplané z zámku Pražského na týchž dědinách mají, a
kromě V k. gr. platu téhož komorního, kterýž Nichilen
na týchZ dědinách měl, a kromě V k. gr. platu téhož
komorního, kteriž Jan z Stěžova na svrchup-aných dědinách
má, a kromě III k. gr. téhož platu komorního, kterýž
Rabštejn etc. na častojmellovanýchdědinách mají, a kromě
XXVI k. gr. platu, kterýž Vrbík drZí ve CCL k. gr. na
týchž dědinách, kteréž platy svrchu vyměľené a jmcnované doJepsaný kupující má sobě sám očistiti a spra\'iti,
prodal Cenkovi z Klinštcjna za tři tisíce k. gr.
"'142. 1476, I. ledna. RllliOp. J. 2119 f. S. 6. Ve
jméno bOlie amen. Já KatheHna ze Skvorce v)'zlUívámže duom muoj v osadě sv. Kl'íže za domem Ruožkovým
formanovým v Stal'. M. Pl'. ležící, v němž bydlím, a podle
toho také - všeckeren jini statek muoj - otkazuji Václavovi z Kladska a Katheřině, manže!ce jeho, ldeHžto
ot dávných let pH mně a se mmí Slí - . Oznamuji také,
jakož jsem měla na Klecanech a Klecankách XII kop Rl'·
platu ročnieho, že ten plat prodavši i penieze zan hotové
yzemši a ve dsky zemské jej vloživši, též penieze obrátila
sem ve jméno božie a rozdala, kamž mi se jest zdálo.Actnm feria II. in novo anno.
'!'143. 1476, 1. ledna. Rllko}. Č" 210ú f. 10. Ve
jméno božie amen. Já KatheHlla z Skvorce vyznávám
tiemto listem obecně přede všemi, kdež čten nebo čtlÍce
slyšán bude, že ačkoli jakož věk starosti mé snésti muoz
pánu Bohu děkujíc zdráva jsem na těle i paměti dobré a
rozumu zdravého požívám, však proto vžely péči na to
majfcí a bojecí se, by mě z dopuštěnie jeho božské milosti hodina smrti mé snad vnáhle a nenadále nezastihla,
ježto bych skrze to poručenstvie o statku mém mě z daru
bozieho pójčeném, tak jakž bych ráda, zl'éditi nemohla a
a skrze to mezi pl'átely a pi'íbuznými mými některací svárové a ruoznice po smrti mé mohly by snad vzniknlÍti,
protož tomu, což na mně jest, nechtěcí ráda, s dobrým
mým lozmyslem toto mé poslednie poručenstvie a konečný lÍmysl vuole mé
o témž statku mém mocí
tohoto kšaftu mého l'ieelfm a zp6sobuji obyčejem takovýmto: Tak ze duom muoj, v němž bydlím v Starém
Městě Pražském v osadě sv. Kříže za domem Ruozkovým
formanovým v malé uličce ldicí a podle toho také i s tiem
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všecvkeren jiný ,statek muoj movitý i nemovitý i svrchek
kde: ~y a ~la cem koli ten záležal, buďto na hotovýcl;
pen~:,~h, ac v by který groš hotový po mně zuostal, nebo
~a Jlllych ve?ech kterýchžkolr, kterýmž a kterakýmkoli
Jménem
muoz
b);tl' b eze v.le
š' vy,
v v a mohl b)' j'menován
"
v 1
men ,)~, z~lásle pak. ta.ké. dobytek mnoj, kterýž nynie mám
nebo)ešte potom JmletJ budu, jmenovitě krávy ty kteréž
na, Brevnově mám, dala jsem dobrovolně a tiemto 'I<šaftem
mY~l~ se vším a, plnýl~ právem dědicky a k věčnosti po
snu tJ m~. 1~10cne ?ddavám a odkazuji Václavovi z Kladska
a 1Katherllle,
manzelce j' cho ' kteNzto od dá( vnyc
'I 1 casuov
v
1
v
a ct I ~~'I mne ~ se vu;nlÍ jSlÍ, i jich dědicóm a budlícím _.
Ozna~nuJI také, Jakoz Jscm jměla na Klecanech a na Klecankach dvanácte kop gr. platu ročnieho, že ten plat za
~to l;op va za dvadceti k gr. prodavši i ve dsky zemské
J,,:koz t~z dsky šíře to okazují, jej vloživši a penieze ho~
t,ov~ zan všec;:y vzem!i, též penieze obrátila jsem a rozdala
\ e Jm,éno ?OZle, kdez a kamž mi se jest líbilo a zdálo.
Prot~~ ChCi, .~by manže!é nadepsaní ani jich dědicové a
bllelu~1 o.d .. Illzádného pI'ietele příbuzného mého ani od
kohozkoh Jlllého
nebyli z toho a l)roto nar"l'el<,án'10 b ycejem
v .
'vád'
vv v
IZ, v.nym :'ec~e. -:..1 ~nž jest dán letha od narozeuie syna
b?Zleho tlsíc~eho ctyrstého sedmdesátého šestého I' ondelí na Nove léto.
p
V·

n.

3: 1481, 16. června. R~/kop. Č. 2106' f.
l\Iartha
ab aUl ea tuba, uxor Matesollls Sstamprechar - resignavit
snam post mortem d~mum Sllam cusino titnlatam in giro
et pl atUl~ mag~llm III Ssessowicz situm post curiam _
Rzehacotll, fratn suo, et heredibus eius Act
bb t
post s. Viti.
.
. sa a o
4. }486, 14. č.ervna. Rukoi. č.112ft ll. f. 5. V té
Pll, ktel~z byla vZlllkla o stavenie mezi Rehákem od pod~šk~ z Je~né ~h'any a Miknlášem Vlasákem z strany
dluh;, .t~kze MIkuláš Vlasák bránil jest Rehákovi dělati
a, sl'etmC1 vno;lí pos~aviti na sklepu a na zdech Rehákocl:, prave, z; ,by Je!1O ze~ nebyla a okno, kteréž jesl
\. ~tleše p~o.delan~, ze !)Y.Je chtěl svým stavenfm zahra(Itl .a stavelI,; protI obycejl a řádu starodávniemn. Zase
PlO:I tomu l,ehák odpieral a pravě, že by k tomu stavem ~pravedln~st měl a ze by stavěti mohl na svém,
p~kudz ~Y s~ J~mu zdálo, ,bez škody Mikuláše Vlasáka.
Pll tom ládah. su ~bě strane, aby při starodávniem vysazeuí. zuosta~etll bylI. Pan purgmistr se páuy ráčili Slí tam
san11
,,"t' 5 pany
,
t " osob
. bne k vohledání toho diela a zdl' I)JII
s ~r~lJl1l"o ,?c~ími a také povolavše k sobě k tomu ohledam pr~sez~yc!,1 u;istruov l'emesla kamenického a tesař
ského, JestlI R~hakovo stavenie ke škodě Mikulášovi.
A ,?hle~l,avše s Pilností toho pováživše ortelem svým takto
vY~-le~aJI.: ab[ R~hák tu svělnici postavil a jie požíval
b,cz I šehk~ prekázky nadepsaného ,Mikuláše lak aby po
tech gruntlcch na tu výsost, jakož prvé byl~, dělal a žlab
na, tn zed aby }lvlek a k sobě vodu aby )O,)jal, doluov
ab) pa?ala na Reháka dVllor, však tak aby Mikulášovi
vodu. pl eskem a~i vápnem neškodil ani škoditi chtěl ale
aby J"U:u opraVIl a vycistil, když hy mu se skrze ~ehá
I~ol'o, dlel~, co zanečis.lilo. A toho tak aby častopsa~ý
Rehak pozlval s dědICI a budtícírni sv);mi nynie i I' ča
sech budlících. Ac!. fer. HlI. ante Viti.
".

\7

5. 1493, 12 .. pros~llce. RullOp. Č. 2107 f 51. 1\Jarlha
~ luba aurea reslgnavlt domum suam ad cussinos dic am
Item
curiam in S
'
. et cum prato magno
' ,
.
sessowlcz
cum agrrs
!acente pos.t horre~m et cum censu II s. gr. misn. ad
ea~d~m CU~lam pertlllente Rzehakoni, fratri suo Georgio
~r~cclO et Alberto, liliis eius, ad equalem inter' ipsos par~
tJclOnem - . Act. fer. V. ante Lucie.
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~. 1,500.
Rllkop. Č. 2005 f. F. 5. Marta
\ echtJkova od tníb)' vinici ' v
kteníž nlá, ,o(I P anez k ov é
XII
V·

str. za Horshí branlÍ, vzdala Reháčkovi bratru svém
7 1r,00 20
"
,u.
. o ,
.. kvetnu. RlIliOp. Č. 2107 f. 186. Marta od
zla5 é trouby vzdala Jest duom Syuoj ležící v rynku řečený u poduseJ; yedle domu též Marty z jedné a u korábuov z ,trany
druhe Rehákovi, bratru svému a dědic6m J' eho ·'á I '1
rá '
bv
t
d'
, z, (ne 10
P,v , lI a' Isoée' na om omu v nej)ozuostavuj'íc , eale
CI'S'
l l lIO a
I ~e I (. pra~o !~a .;éhož Reháka, bratra syého, a na dědICe. Jeho prenaseJlc. )tem táž Marta vzdala jest po své
~mrt: dv.uor svuoj v Scšovicích slukami výšdotčenému
Rehakovl - . Ac!. fer. lIlI. post Zophie.
"

8. 1501.
Tamtež. Jiřík, syn IZehákuov
od podušek", yzdal v~echn~ a plné právo syé k domu u podušek Rehákovl, otCI syému, a Bricciovi, bratru
SVéll111.

Rllkop. é. 2153 f. 131. Jakož
obeslal Annu Trubskou
..
Vltlle pro k~eréž dvél'e dolejší i hol'ejší z domn sv~h~
?O zahrady J~ho má, že on poněvadž ta zahrada jeho
Jest a domu Jeho náležie z rozsudku panského, nechtě
a?y ona ~o té zal~radr chodila, když jest dvél'e od
~Ie.. ,;azdítl kázal, ze Jest zase vybořila, proti tomu
~ Jlll~ ,pI:uochody z. domu jejího, kteréž do domu
Jel~o JSu, ze,,~?a tOIll Jest a chce všecky zahraditi, pokládaJe ;oh? I;'l'lClllU, aby pl-ed takovými pruochody již tak
zahrazenym1 ?I\, v ~omu svém bezpečně mohl obývati a
škod ucházetI zádaJe pánu ov líředníkuo aby n t
"t'
'áv'l'
' ..
, a o VYJI I
1, Cll a pohleděli I spravedlivě opatl:iti. Panie Anna T· bl'
od 6
1 II S ca
l'I1JIC p~-av~e, . ze se tu dotýče gruntu sirotčího a měla-li
~) .?na k ujme slrotkll, než by let došel, co proslíditi,
ze Jl se zdá. z~ slušné, k tomll neodpoviedati. Však přes
to, poněvadl tl pruochodové jak jSlÍ od starodávna z jed~l?h~ don;u, do ,drlll~él.1O byli a až dosavad trvají, toho
zada~, a~~ Ještě,. cehoz Jstí předkové jejie uZívali, jie také
k UZl vame by Ir zanecháni. Pan Brikcí svobodu domu
svél~o, obrnýšlei,e pravie, že lěch pruochoduo do domu
pame Ann!. 1l1? nel;otřebuje a zase aby k němu jími
c!lOze.no by tl melo, ze toho hájí a proto i zazdíti chce
~ckolr na to se táhne, že Slí to pl'edkové ulívali, to s~
Jest ne z prava, ale z přátelství. Tu páni líředníci _ vy~ovídají: Ackoli. zfete~lnc. se ukazui,e, že od stal'odávna
tl plUocho~ové JSt~ zdelám a pamětI lidské nesou, že ti
~omuv~.. nekdy v Jeden duom jSlí byli a po rozdělenie
Jeho pnr?zel~í pl-átelé to drZíce až posavad těch pruo?ho~n?v Jedlll, k druhým ulívali a jimi chodili, však proto
J",t!,l\11 mezemi v tom rozdělenie, co kterému domu pl'ilezle v zpodku nebo v svrchku J'est y)'měřeno
v I v
,
z ce IOz
lé á v • . . '
se na z" ze tJ VŠlchl1l pruochodoyé z domu Anny Trubské
do ~om~ pana B~'ikcfho jejímu domu potřební nejsou,
ponevadz y gruntrech domu jeho tudy chodiecí žádného
nápadu ~en:.~ a on pan Brikcí, čehož někdy Z přátelstvie
dop~uštel, jlZ tomn hájí. I z těch a takových pi'Ícin tak
kovl pruochodové zhrazeni biti mají. Což se pal
'1
d t ,v
d
( o na
kuch
.Jnn~ 10
o yce a ruhého do zahrady pana Brikcího
ta jl pallle vAnně k užívánie aby byla zanechána na te~
zpuosob: predkem aby těmi okny lití a nečistot žádných
se ,n?dál~, k tomu pro bezpečnost jich z oblÍ stran jedno
kaz~e vnakladem Anny Trubsl(é mřeží železnou aby bylo
zmnrezováno.
.

9.

1524.

v

J~s~ pan Bnkcí Rehákuo

p

'?

."

.
10. 1~24, 21. červI;a .. Rllkop. č. 1129 f. 41. Takož
Jvest nesnáZI mnoho a rtlZ11JC bylo yzniklo mezi Brikcím
~ehákem z Květnice z je~né a Anlllí od tníby, nevěstlí
v
Jeh~, z stra?)' drnhé, takze nekterá její Annina přiestlí
pem a protI němu pl'ečiněnÍ obtěžoval sobě a žádal o to
38*
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právem rozeznán býti. Ona Anna zase proti tomn omluvu
činila a pravila, že jelJlJl panu Brikcímu nic povinna není
toho mocně na panu purgmistru a páních přiestati chtěcí bez
soudu, praviecí, žie jí na její poctivosti dotýkal a jí bil.
Proséc V tom také za opatHení. A on pan Brikcí takové
její podání slyše k žiádosti panské k témuž se svolil prosécí za to, aby h:diné v tom opatřien byl, aby ona již
upokpjena byla a on také aby mohl přied ní pokoje užíti.
Tll pan P'lrgmistr a páni l'Ozváživše jich z obojí strany nevole a poněvadž na pány obojí strana jest se k vajpovědi
ubrmilllské podala, takto o tom yypovídají: Poněvadž to
uznali, že taková ruznice z nevole jest pošla a z pl'ieči
nění některých nepřátelských příčin k tomu daných a jak
stl koli takové věci mezi obojí stranú znikly, napHed ty
aby sobě odpustili a jich sobě nezpomínali ani jimi dotýkali, že to všecko na obě straně páni mezi nimi zdvihají, takže takový rozdíl mezi obojí stranú k ujmě jich
poctivosti a dobré pověsti není a býti nemá nyní i v ča
sích potomních. Pakli by se taková věc zase z strany které
koli zdvihala a příčina aby se dala k nové nevoli a růz
nici a taková věc že by byla panem purgmistrem a pány
uznána bez všeho prostředku, že pro takoní věc, kdož
se tak nezachová, trestati rozkáží, než pokoj aby zachovali,
příčin k nepřátelství a k takovým již zdviženým nesnázím
aby nedávali a po dnešní den tak aby se zachovali ohlédajfce
se na pověst dobni. A poněvadž týchž dítek pan Brikcí
jest strýc, aby raději skrze to přátelství hleděla k němu
zachovati, aby on ve všech věcech dobrých jim raden a
pomocen byl. Acl. fer. III. post Viti.

11.

1533, 14.

května.

Rl/kop.

č.

2142 f. P. 5.

(Kšaft Brykcího Řeháka z Květnice.) My purgmistr a
radda Starého Města Pražského známo činíme naším tímto
listem vuobec přede všemi, kdež čten nebo čttící slyšán
bude, že vsltípivše před nás:Jo raddy urození vladyky
Václav Sova z Liboslavě a Pavel Severin z Kapí Hory,
spoluměšfané naši, podali,v jstí nám kšafthu někdy urozeného vladyky Brykcího Reháku z Květnice, léž spolumě
štěnína našeho, na papíře sepsaného a k tomu pečetí jeho
zapečetěného, celého, nehýbaného ani kle rak porušeného,
oznámivše při tom, že jest ta vuole jeho konečná byla,
cožkoli týž kšafth v sobě drží a zavírá, kterýžto když po
jeho smrti podle práva města Pražského hyl otevl'ín a
čten, toto jest v sobě držel a zavíral, drží a zavírá slovo
od slova bez pro,měny a umenšení takto: Ve jméno Boží
amen. Já BrikoíRehák z Květnice, měštěnín Stal'. 1\'1. Pr.
známo činím tímto listem kšaftoynímj že znamenaje nedost~tek zdraví svého a nemaje o tom vědomosti, kdy a
Merú chvíli pán Buoh všemo]nící mne 7, tohoto světa by
.pojíti ráčil pro urovnání budtících potomních nesnází pH
statku mém, kteréhož mi pán Buoh z své milosli popl'íti
ráčil, toto mé konečné s pravým mým rozmyslem, pamětí
dobru o témž slatlm svém pořízení Ciním: Předkem duom
svuoj v rynku, vinici i jiný statek na glenotích, svrchcích,
hotových penězích, movitý i nemovitý, kde a na čem hy
ten koli záležal aneb kter);m jménem mohl by jmenován
a optán býti, odkazuji a mocně po své smrli poroučím a
dávám Marthě, manželce mé milé, kteráž jest se ke mně
vždycky povolně zachovávala, Janovi a Václavovi, synóm
s\'ým, jim spolu na rovný mezi ně podíl, tak však aby
oni Jan a Václav protimyslnosti .Marthě, manželce mé
milé a matce své, žádné nečinili ani ona jakými počty a
vyč,ftáním Jlby povinna byla, neb já jí věřím jakožto
svévěrn~ manž.elce a jich matce, že ona v tom ve všem
k nim se zachová jako věrná mátě. Což se pak dotýče
Lidmily aS.alQmeny, dcer mých .nevdaných, odkazuji
Jedné .ki\.ždépp pěJi .stech kopách míšo .avejpra.vu poctivu

1ldlllěstí.

a to jim vydati povinni budou, když by k místu s vědo
mostí Marthy, manželky mé milé a matky své přijíti
měly, táž Martha, manželka má, Jan a Václav, synové
moji, kterýmž společně a nerozdílně statek Syuoj dávám.
Což se pak Katheřiny, dcery mé vdané dotýče, té ještě
z statku mého vydati povinni budú manželka má s dětmi
mými čtyry sta kop miš. a o ty ona matce své a dělem
mým těžkosti žádné aby nečinila, než povlovně s matkú
SVlí uhodila. A Kathel'ince, dceH její, vnučce své, když by
k léthóm rozumným pEšla a prve nic odkazuji, aby z statku
mého vydali sto kop miš.; jestližeby pak prvé z světa
tohoto pán Buoh ji povolati ráčil, neZli by leth rozomných došla, tehdy těch sto kop zuostan při manželce mé
a dětech mých. Item Janovi Sochorovi odkazuji, aby vydáno bylo dvadceti kop míšo Item Salomeně Kulhayé odkazuji, která u mne jest, deset kop míšo Item Janovi
Ruffovi odkazuji deset kop míšo Stalo se v středu pl'ed
svuttí Žofií létha oc XXXIII. Tomu na potvrzení a konečné
vuole mé dokonalú jistotu a vědomo t toto mé pořízení
Heftovní pečetí svou sem zapečetil. K j~chžto pl'ed námi
vuole poslední nadepsaného Brikcího Reháka o statku
jeho vyznání a vysvědčení a toho všeho na potvrzení a
svědomí pečet oc pl'ivěsiti k tomuto listu kšeftnímu ve
čtvrtek po navštívení panny J\Iarie svaté Alžběty létha
svrchu psaného.

12.

1533,

4.

září.

Rulwp. č. 534 II. f. 53.

Stala se smltíva pi'átelská a dobrovolná k sv. stavu manzelskému mezi pannou J.-idmilou z Květnice, deerOlt nebožtíka pana Brikcího Reháka odtudž, z jedné a panem
Vojtěchem přijmí Zlá Kačka z strany druhé, takze paní
Marta, matka nadepsané panny Lidmily, podle kšaftu manžela svého již jmenovaného jménem věna tím, což kšaftoval,
jí Lidmile odkázaných CCL k. gr. č. s její volí panny
Lidmily jest jmenovala a konecně dáti má a výpravu.
A on pan Vojtěch zase veškeren statek svuoj, kterýž má
nebo míti bude, též panně Lidmile, již zasnoubené manželce své, těmito smlúvami zapisuje a zavazuje. Však na
ten zpuosob: Dal-li by jim P. B. spolu dítky a jeho by
Vojlěcha prvé z tohoto světa pojíti rácil, aby ona panna
Lidmila v lom ve všem statku tak společném rovná a
pravá spolecnice byla s těmi dítkami,' kteréž by spolu
měli. Pakli by dítek nebylo, nebo jstíce ze by zemřeli,
tehdy ten veškeren statek, klerajž mají anebo míti budou,
na živého zuostalého manzela plným právem připadnúti
má. Také paní Marta výpravu slušmí a poctivú panně
Lidmile dáti má a k tomu i toto přimíněno: Jestli že by
P. B. dal panně Lidmile k jakému jinému statku pl'ijíli
aneb k jakým spravedlnoslem, že ty též panu Vojtěchovi,
neuchoval-li jí by P. B. prvé nel.li jeho, pl'ipadnuli mají
plným právem. Však oboji v moci své sobě nechali, pan
Vojtěch CCL k. č., aby ty mohl dáti, odkázati neb pl'i
dělech svich a manželce nechati anebo, COl by kol i jemu
se líbilo, s nimi učiniti, a ona panna Lidmila též jest sobě
v moci C k. č. nechala. Stalo se ve čtvrtek pl'ed N aroz.
P. M.
13. 1534, 26. ledna. Tamtéž f. 55. Staly se smltívy
k sv. manželství mezi p. Rehol'em z Vodolic na místě
panny Elšky, dcery jeho, z jedné a p. Jan~m Řeháčkem
z Kv. z strany druhé a to takové, ze on p. Rehoř jménem
věna dáti má C k. č. a výpravu slušnú po dceři své. On
Jan zase proti tomu obvěnil třetimí V!ljš i s jejím, lo jest
CCL k. č. a to do dne a do roka. Po dni pak a po
roce on Jan má napřed jí panně Elšce ujistiti CC k. c.
z svého statku pl'ede všemi jinými a ona majíc těch CC k.
ujištěných, dal-li by jim P. B. spolu dítky a phhodilo b)'
se z dopuštěnie božího, že by p. Jan z (ohoto světa prve
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sešel, proto ona panna Elška, těch CC k. majíc napl'ed,
má býti rovná společnice ve všem statku, kterýž on pan
Jan má. - Stalo se fer. II. post Convers. Pauli.
14. 1542.
Rltlwp. č. 2142 f. r.r. 6. (Kšaft
Salomeny z Květnice.) Ve jméno Boží amen. Já Salomena
z Květnice [nebo Brikcího Reháka z Kv. dcera], jsuci nav~líyena nenl0cÍ od všemolnícího pána Boha, nechtěci,
aby po mé smrti jaké nesnáze jměly býti o statek muoj
mezi pl'átely a pHbuznými mými, jsúci ještě při dobrém
rozomu, toto mé poslední poručenství činím: Item statek
muoj všicek, Herýž mi koli náleží, buď jmenovitý [!-movitý] ncb nejmenovitý, na cem kde l<oli, ten dávám
mocně paní 11'lartě, mateři své milé, aby ona mohla s tím
vším statkem mim učiniti jako s svim vlaslním beze
všech lidí překážky.
v
15, 1542.
RltllOp. č. 100 t. 27. Marta
Reháčková seznala sc, že jest dlužna dluhu věnného CCC
k. gr. č. Anně, po někdy Václavovi Řeháčkovi z Květnice
vdově pozllostalé, a zapisuj~ na domu svém ležícím na
rynku podle korábuov. (Marta Rehácková splácí naposledy
fer. II. posl Briccium 1545.)
16. 1544, 9. ledna. Tamtéž /. 36. Jakož jest ro·
zepl'e vzešla (Dezi paní Martou Řeháckovou z jedné a
panem Janem Reháčkem z Květnice, synem jejín~, z strany
druhé o stalek po nebožtíkovi panu Václavovi Reháčkovi
z Květnice, synu též paní Marty, s bratrem páně Janovým,
kdež pak o .to všecko sm!tíva přátelská celá a dokonalá
se jest mezi týmiž stranami stala, že dluhy ty vBecky listovní, ktefíž svědčily paní Martě a neboztíku Václavovi,
o ty dluhy, když vyupomínány budou, táž paní Marta
s panem Janem rovným podílem se rozděliti mají. Dále
statek gruntovní, duom na rynku, a zahrada za řekou, to
obě paní Marta držeti má do Silu-ti sl'é, však pan Jan má
vuoli do zahrad)' té choditi a ku pohodlí svému na ní,
což se mu vidí, síti, štěpovati a loho užívati. Po sll3rti
pak paní Marty tajž duom i zahrada na nčho Jana Reháčka má pl'ipadnúti plným právem.
Což se pak vinice
dotýče, té v dl žení paní Marta biti má, léž má moc ji
dáti, odkázati, komuž se jí zdáti a viděti bude. Však
při tom to vymíněno: jestli b)' jeho pana Jana pán Buoh
z tohoto světa prve nežli jí, paní Martu, pojal, že ona
nebude povinna téhož domu a zahrady dědicuom páně
Janovým poslúpiti, neZ má toho všeho v drZení a užívání
býli do živnosti své. Po smrti pak její teprv má to obé
na dědice jeho páně Janovi pi'ipadmíti. Z toho paní n-Ldl"ta
věno paní Anně, někdy manželce téhož pana Václava, má
zaplatiti. Což se pak kšaftu nebožky paní Salomen)', dcery
jmenované paní Marty a sestry páně Janovy, dolýče,' ten
že jest vyzdvižen. Při tom i to oznámeno, jestli by skrze
tuto smltívu paní Lidmila, manželka Vojtěcha Zlého Kačky,
a dcera její, co před se bráti ch těla a na odpor nastupovala, že paní Marta jemu Janovi má proti ní nápomocná
býti. Actum fer. lIlI. post Epiphaniam oc XLIII!.
F. 1562, 5. října. Rltkop. č' v 2120 f. 69. (Kšaft
Jana Reháčka z Květnice.) Já Jan Reháeek z Květnice
znamenaje a na mysli své nejednou rozjímaje, kterak pří
bytek lidskej v tomto světě bídném velmi na nejistém a
krátkém času jest postaven a nic jistčího člověk před
sebou nemá jako smrt a nic ncjistčího jako hodinu smrti,
předkem a nejprve pánu Bohu všemohoucímu a slvořiteli
svýmu, že jest mne na tento svět nehodniho stvořiti a
v témž světě ode všeho zlého hojně mně opatrujíc, milostivě zachovati ráčil, děkuji silnou víru maje, že pro
syna svého milého pána Ježíše Krista, vykupitele mýho,
hříchy mý mně odpJlstiti, nade mnou se smilovati a po
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smrti mé v počet svejch volenejch do věčné radosti pnjíti ráčí. A vedle toho maje požehnání a statček z milosli pána Boha všemohoucího pod právem Stal'. M. Pl'.
pH tom statku, o kterém sem Haft první na list mocni
Jeho královské milosti učinil, v tomto světě sobě propuojčeny, rozumu zdravého i paměti dobré užívaje a ncchtíc tomu, aby jaké nevole, soudy a ru6znice po mé
smrti vzniknouti měly, vidělo jest mi se za easu příhod
ného o takovém statku podle své svobodné vuole takovéto pořízení učiniti. I tak činím. A předkem jakož sem
udělalHaft na mocný list jeho milosti královské p&t1a mého
milostivého o Lotových penězích a klinotech oc, jakž tiž
kšaft v sobě šíl'e obsahuje a zavírá, to při }om zuostavuji. Dále kdež mám smlouvu se paní Martou Reháekovou,
patií máteH svou,,, knihami na rathouze Stal'. M. Pl'. zapsanou o duom Reháckoyský na rynku ležící podle zlaté
trouby a o zahradu za l'ekou, jakž táž smlonvl1;. v sobě
šíře ukazuje a zavírá. Protož já svrchupsaný Jan Reháček,
takovýho domu i zahrady již jmenovani při paní máteři
své po mé smrti a prve nic, nechávám, aby s tím domem
a zahradou činila jako s svým vlastním a dědičným, a co
sem na něm proslavěl na sta, to paní máteři svý pl'idávám. Duom pak svuoj ležící v Caletné ulici, jenž slove
od starodávna u bílejch pávuo, a v témž domě kožichy,
šaty chodící mužského i ženského pohlaví, šaty ložní,
šaty vinutý, koltry, kortyny, koberce, cínové nádobí,
jiné všecky a všelikteraké svrchky a nábytky, jakimz
se koli jmynem jmenovali mohou, dávám po snlyti
mé a prve nic urozenému panu Izaiášovi Velíkovi z Sonova oc však na ten takový konečný zpuósob, že z toho
ze všeho osobám níž postavenim na svrchcích a nábytcích
vejš jmenovaných i jistou summu pan Izaiáš vydati má II
povinen jest hned po smrti mé beze všeho prodlévání.
Item paní Martě Reháčkový, paní máteh mý, truhličku,
kterou mi schovati dala, jest v komoře, kde sem líhal za
dveřmi zapečetěná, s tím se vším, což jest koli v ní a na
ní jest vlastní rukou mou napsáno, která jest její. Item
.urozené paní Marianně Pikhartové z Pereftu kOžich sobolový, šarlatem pošitej a biryt sobolovej, aksamitem pošilej
a hřebíčkovou tykytovou pošívku novou, která jest strojena na čubku, víc, šorc harasovaj, černej s živůtkem
ce1'llejm a truhličku čipHšovou s tím se vším, cožkoli
v ní jest, a na ní jest napsáno vlastní mou rukou, kteráž
jest zapečetěná v sklepě v velký truhle. Item paní Káči,
manželce pana Prokopa Pikharta z Perejthu, kožich damaškový, kunami podšitej, .sukni červemí tyk)'tovou a žiVlltek i rukávy aksamitem premovaný, druhou sukni ferštatovou černou a u ní živuotek atlasový též černý. Item
paní KáCi Fukáckový kožich šamlalovej černý, kunami
podšitej a panně Anně, dcci'i její, sukni damaškovou čer
venoll a živup,tek u ní s rukávy aksamitem .premovaný.
ll. panně Krislině strejně urozeného pana Bohuslava Mazance z Frimburgku, která na len čas při něm jest, mkni
zelenou damaškovou s rukáv)', aksamitem červeným premovanou, a na aksamitě šnllrky zlatý a biryt aksamítový,
perlami šmukovaný a vnitř tykytou žlutý barvy podšitej.
H. urozenému panu Janovi Balbínovi z Vorličné oc, hazuku damaškovou, aksamitem premovanou, cedulka pH ní.
It. panu Prokopovi Pikhartovi z Pereithu, poctivice z vlaskýho sukna a sedění aksamitový, atlasem podšitý, kabát
atlasovej proštepovanej a tykytou podšitej, všecko troje
černý a spolS'čně svázaný a cedulka při tom. H. panně
Anně slove Slej borovic, která bydlí u dcery pana Václava
Voza, blány, cedulka pH nich. ll. Káči, starý šenkýřce,
která u paní Marianny Pikhartový, sukni harasovoll, černou,
cedulka při ní. ll. paní Salomyna Strejcová, písařka
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dl~žna mi vosm kop. miš., ty ji odpouštím a u kuchařky
my. ~ná blány,. ~ulcni, pláštiek, vosm talířu6v cejnových,
to Jl zase vrátitI má a nad to týž paní Salomyně pHdávám ferš:at spáranej, cedulka při něm. H. Jankovi, malýmll
pacholetI a ,schovanci mýmu, nad kterýmz jsem I' prvním
Haflu po~ucní!(a pana Izaiaše Vclíka ucinil, jedno sto kop
gr~šu6v :eskych a takovou summu má jemu týž pan
JzaIaš Vehk ~,a st:~t1~u svém dostatecně zjistiti, aby přijda
k Ictu,6m ~vym :e?el, kde takových jedno sto kop grošu6v ce~kyc~l, naJítI. Pakli by dotčeného Janka pán Buoh
od s?:rtI, dnve nei by k letu6m svým přišel uchovati
ner~cII, t~hda tě~h jedno sto kop grošu6v č'eských na
pall! lI'~anann\l" PIkhartovou z Pereftu připadnouti m:1.
A ,Anne kucharce, služebnici mý, truhlici, ktcrá v komoře
~ny, kde sem líhal pod luóžem jest s tím se vším cožkol'
Jest v
.
' rukou mou ,
I
n, aí
na '
ll! Jest
na víku vlastní
napsáno
na ce~lulce a sekrytem mém' pHtisknuto, Vice též Anně
kuc~ar~e ná;,lobí cínové, kOlly, rozny i všelikteraké ku:
?hynske potr;by, kterýž ona V svý moci má. Též ložní
sa:y,. na kt;rych líhá. II. Erazimovi Vlčihrdlovic troje po?tlVlce koze.'lllé a dva kabáty černý barchanový svázaný
JSou a na bIdle visí v komoře, kde sem líhal a při nich
ced~lka. ll. pa~lU Adamovi Chocholovi hodinky v pouzdře
a .,C1mbálek k Il!m v druhým pouzdře jsou \' almal'e v svět
Il!c~e, .kde sem ~edal.
H. Zigkmundovi Vackovi hodiny,
které JS;,m od .n~ho za peníze své měl, jsou u hodináře
v Plat.nyrsky UhCI a vod nich jinač nevím, než že zaplacTcno ~est, tan~ aby je sobě o něho vzal. lt. urozený pan
'ác1a\ ,~Iu:sky z Chlumu nechal u mne tH mečíkll k jízdě
a paI,IClroveho šorce s lacem, jest 10 v almaře v komoře
k~le Jsem líha!, aby sobě to vzal jako svý vlastní. H. za~
In,adu, kterouz mám. u Nový brány leiící, dávám ji urozene mu paI,Iu HynkovI Kostelákovi z Kostelce po smrti mé
~. prve Il!C. Však na takovýto zpu6sob, aby z té zahrady
JIstou sUI.nmu, lotižto jedno sto kop grošu6v českých hned
po smrtI n~é bez prodlévání vosobám níž postaveným
vydal a" p~vl1lcn vydati jest. H. panu Jakubovi Kočkoyj
z ~ocnsteJna, kmotru mému, dvac\ceti kop grošu6v čc:
skych. , :anu ~av1o;'i z Tt'ebska, kmotru mýmu, dvadceli
kop gl ns~6v ceskych.. Panu Filipovi Redlfesterovi ~c
kmotrn men;u, ;,lvadcetl kop grošu6v českých, n. zahradIl
malo~, ktera lezí vedle svrchudotcené mé zahrady, a kterou Jsem o~ pa~a Jaroslava z lvlutěníua a pana Tomáše
~otm!l~da, JaJ~ozt? poručníku6v jménem urozeného p. Jana
Slovs.keho z, Sl.ovlC ~c za čtyřidceti kop groM ceských
k~UpII a SVOJmI vlastními penězi zaplatil, jakž zápis v še~lIpán~ch. to v sobě šíře ukazujť\ a zavírá: I poněvadž
cas v:'Jmln,ky (mezi panem Janem Slov,kým a mnou oustni
klel:ej .se Jest stal, aby v půl lítě neb v roce, bude-Ii m~
se hbIl!, tak?voll zahradu ujal) již jcst minul, takovou zahr~du ,sv~u Jako svol;odnou dávám urozenémll panu KryŠplllOVI ,Sultysovi z Cimic ~c však na takovýlo zpuosob
~by ~ ly zahrady on pan Kryšpín dvadceti kop grošu6\:
~eskych voso"bám ní~e postav,enýI~l vydal a vydati povinen
Je,st; H. ~nlle, kucharce a sluzeblllci mý puol vosmý kopy
gr~su6v ceskych a Jankovi pacholeti mýmu příjmím do?rymu, s1,nu ne~ožtíka Lokaje z Vopocna pět kop gr.
ce~., ,Ká~.I kucharcc starý, která u pánuov pnrgmistru6v
vadva, pet k?p grošu6v ceských, a Káči, slarý šenkýřce
kte,rá ,.u pam Maryanlly Pikliartovy z Pereftu šenkuje'
puo,l tr;tí kopy grošuóv českých a těmlo osobám svrchu:
dotcen~m on p~n Kryšpín, jakž by se po mé smrti a
prve ~IC, v touz. zahradu uvázal, bude povinen hned bez
prodleváni, co~ Jsem tulo jim z té druhý zahrady tak
odkázal, vydatI. A jestliže by z těchto osob kterákoli
z tohoto světa smrtí sešla, tehda co by kteréhokoli od

pana Izaiaše tak za zivnosti její vydáno by by'ti měl t
na , t e' I
'
IZal",
' š e pnpadnouli
".
,1OZ ~ana
má, krom sta kop o,gro-o
šuov ceskych, Idere na paní Marianu Pikhartovou z l'ereftu po Jankov.i, ~č by ho pá~ Buoh dřív než by k letl~~16m pn~el, !akz svrch";. dotceno, od smrti neuchoval,
pr.lp,ad.I,I0utl mají: Však pri tom sobě toto znamenitě vymlenuJI a v .1ll0CI své pozuostavuji, jestliže bych kdy lento
kš~.ft ,a vuoh SI:OU na mále neb na mnoze změniti chlěl
a Jl1~y k~aft, ~delal, tehdy. tenlo proti poslednímu žádné
mOCI ~:e mltl. nemá. A Jestliže bych komu co za zd rav.él!o ZIvota Illlmo tento Hafl pod pečetím dl'ou dobrých
hdI anebo na smrtedlné posteli oustně odkázal, pospolku
n~b rozdílně "osobám ane~ osobě, to míti chci aby dáno
b) 10 a vyplnello vedle teto mé j islé vuole beze vš h
zmatku. Toho ,na ~vědomí já Jan Řeháček z i(vět;ic~
te~to Haft mu6J pecetí svou vlastuí sem zapečetil jistým
~ym :vědomím a volí a pro lepší toho jistotu ruk~u svou
dastm v tomto kšaftu sem se podepsal. Jehož dalum lét
~c LXII v pondělí na zejtl'í svatého Františka.
a
Jan Reháček z Květnice
rukou svou vlastní.
18. 156ó, 16,,' led~"o' Rl/kop. č'. 2121f.118. V outerý
p~ ochtabu sv. Tri halu stala se Jest smlouva a vejpoved cel~ a do.konalá - mezi uroz. p. Janem Řeháckem
z Kv~tn.lCe z Jedné a. paní Lidmilou Zlá Kackovou odtudž
z KV"etI,IlCe, sestrou Jeho, z strany drnhé a to laková'
Jakoz Jest byla rozepl'e vznikla mezi oběma o svršky'
klenoty" a h?tový peníze po někdy dobré paměti pan;
i'dart~ Reháck~vé, ,paní máteH jcjich, zustalé takto
sme Je srovnal!.:. Predkem což jest koli po mátel'i v domě
t~m, v kterémz Je"t ona bydlela, od šatstva chodícího a
;Inutého, svrškuov všelijakých, klenotuv peněz cínové I o
I mo~azného nádobí zllslalo, a cožkoli v tén~ž skl lě
.,. na za
"'d ost ua d epsani
. paní Lidmily od práva
cp ,
.v sím
,;',I( te.reJz
zapece:1Il Jest, o .to. na pravou polovici se rozděliti má.
:-;- Co,z s~ p~k Vl1l1C,~' kterouž jest oua někdy pauí Marta
J\ ..pam ,,~Id~,~Ile.' ~?en své, .ua jislej zpuosob zapsala, dot) ce, pn tez VlnICI ona Lidmila se znostavuje A t
[er. III. post Felicis.
.
c.
19." 15.66, 1. ~ubna. RuliOp. Č. 2120 f. 26. Já Vo'Kack"ovIC "z Ka';,ína,
Star. liL PI'. udun a ksaftuJl: Cozkolivec mám, málo nebo mnoho 1,a
gruntech městských, domích, vinicích zahradách _ t' I
v~el
o pn
". sm I'Ul',á c I1 svad
'
10
'. I.
e míchl
zanechávám
a' nadto, o
ve'š
J
LI;lmtlu z Květnice, manželku mou milou nad statke
mym a dítkami mými
v
• 1:'
" , činím mocnou otcovsl'ou
'
pOI'llClllCI.
- St aIo se v pondeh po Smrtedlné neděli.

:,~C~l

n:ěštěnín

tak~o

.
2~. .1566, 1~. k.větna Ruko}. č. 991 f. 387. Jakož
Jest ~Idll1lla z,. Kvetmce, vdova po Vojtěchovi Kackovic
~; K~?fna, vlozlla odpor při právě kšaftu neboztíka Jana
h,e~lacka z K., braJra svého, a obeslavši k témuz od po
!zaláše Ve1íka ze Sonova příciny kladla proč b' t
~u
I t "I
..
'
) en SpIS
I J
e 10 ana, (eryz)y IzaIáš za Haft míti chtěl svéh
Jcho
I
'ť
"..
b .
'
o prno<.u ~l 1 oa pnJat ýll, zvláště pák že slavnosti i hodnO~:l svedk,llv ne?~á :ni od zádného vysvědčen není a
pOl adek pravm pn nem zachován nebyl a tak za řád '
kšaft
by
a vyhh1šený
ale I,Iemy zuostáva, procez 1 spravedlivě zdvižen býti má
ProtI tomu od Izaiáše Velíka z Sonova obeslaného .
m~l~veno, že te? odpor má spravedlivě od práva zdviž:~
by tl a on k nemu odpovídati povinen nebude z pllCIll
,,'"
t I '
eClto; Jedno, ze ten odpor od Lidmily z Květnice j t
~án~ v sobě zatmelý z příčiny té, že I' něm nedoklá~~
Jaku spravedlnost ona Lidmila po Janovi bratru , , '
v to m s t a tk u ml't'I cIte
I "I a, a každý odpor ,
em,
máS
býti \
světlý,
I'

,~uo,stati ne~á, ne~ tal~o

čtěný

n~b;r.

t

V
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sobě jistý den tíž přípovědníci k provozování a prolcazojakž zřízení zemské K. XlIII. ukazuje. Druhé, že učinivši
vání týchž přípovědí svich od práva jmenovani jsou stáli,
smlouvu Lidmila s nebožtíkem Janem, bratrem svým, zajeden každý z nich pruovody své vedli a eísti dali. Před
vázala se jest, že na žádni statek jeho Jan, ani mátdin
kem jest čtena pHpověd KatheHny a Salomeny sester
již více nastupovati a na něj se potahovali nebude a tak
Trubských z Květnice a k ní za pruovod ukázána jsou
se ho odi'ekla toho statku všeho: laky i proto zvláště,
svědomí k tomu I~šaftu JiHka otce jejich a prodaj nebo
že jest ona Lidmila byla zadala všecken statek svuoj netrh dvoru ve vsi Sešovicích promluviti při tom poručivše,
božtí).covi Vojtěchovi, manželu svému, a tak již nemohl
že doslatečně to provozují, ktcrak jS$lU ony sestry najblizší
Jan Rehácek, bratr její, nápadu po ní ocekávati, takž i
krevní přítelkyně neboZtíka J aua Rehácka i podle tuho
ona po ně!n nemá napadatt na ten statek, jakž jest se ho
praví se míti spravedlnost k tomu statku po nem J anoví
odl'elda tou smlouvou. - Ctn'té pak, by nepostaci!y tyto
pozllstalélllu a nepořízenému, žádají aby při tom od práva
pHciny napl'ed Gznámené k vyzdvižcní toho odporu, tehdy
zůstaveny byly.
talo postačiti "má, že jest věc vědoma, kterak jest slatek
Proli tomu ~d Lidmily Kačkové z Květnice, pozllstalé
ten od Jana Reháčka ne jemu samému Izaiášovi odkázán,
sestry po Janovi Reháčkovi, jest skrze přítele jejího mluale i jiným mnohim osobám a těch Lidmila žádnich
veno, ze jest slyšela pHpověď lěchto sester Trubských,
nenbeslala k tomu odporu. Na to Lidmila z Kv. mluviti
Kateřiny a Salomeny, a pruf>vody její, kteréž ony sestry
dala: Ty pHciny k vyzdvižení odportl jejího ncpostačí a
žádají uJ-íti a spravedlnost chtějí míti i práv0 k stalku po
deremní zaneprázdnění se činí. A ta pl'ícina předpí nic
Janovi Reháckovi, bratru jejím, jeito ona Lidmila nuí
platná není, protože tuto není ciniti o statek Jana R. než
pl'ednčjší právo nežli ony anebo kdo jiný předně pod:e
o spis jeho, který/. byl od nebožtíka sem ku právu podán
krevnosti a llálezll i nápadu, poněvadž ten na nejbližší
a dosti svědkuov měl a tak hy.i ztnzen byl mohl biti,
přátely jde, a ona jest vlastní sestra nebožtíka Jana, jakž
ale když jest jej nebožlík byl zase vyzdl'ihl, již jej jest tím
i zřízení zemské J. Ln a milost krále Vladislava to ukazhazil i nemá za Hart biti, ncbo nemá svědkuv, jakž
zuje, též artikul z privilegium slavné pamčti císaře Ferditehdáž měl. Druhá pak příčina též neposlačí, poněvadž
nanda o nápadích tomuto městu daný ano i podle uálezu
ta smlouva mezi Lidmilou a nebožtíkem Janem, bratrem
o odpor kšaftu jeho Jana učiněného. A tyto sestry jsou
jejím, uciněná nic na škodu není, aby měl ten odpor její
toliko strejny nebožtíka, ale ona Lidmila jest vlastní
vyzdvižen býti. JeHo kd)'ž se nahlldne v tu smlouvu,
sestra, pro tož má k tomu statku lepší právo llcZli ony,
najde se to z obou stran, že jsou se o to snesli, aby na
davši čísti smlouvy sndební mezi ní Lidmilou a Vojtěchem
,cbe z strany statknov nenastupovali a tak jest ona za
Kačkovic, též kvitanci na věno v)'plněné, k tomu právo
živnosti Jana, bratra svého, na to nenastnpovala, než
kapitolu LXVIII artikul llII., kteréž se i s tím zřízením
kdyby byla věděla. o té truhličce po máteri jcjí, jakž
zemským srovnává a ono s právem městským, a lak ona
také v kšaftu jest doložíno, kteníž jest pl'ed ní ukryl,
proti dotčeným sestrám podle toho a své přípovědi, ktebyla by také věděla, jak na to nastupovati, ale již proti
rúi také císti dala žádajíc, jakž právo a spravedlnost má
němu mrtvému nenastupuje, než toliko proti tomu spisu
k tomu statkn po Janovi, bratru svém, za opatl'ení, porujeho; a nápadu jest se také neodl'ekla. Takž ta pHčina
čila se k uvážení.
žádné platnosti Izaiášovi nenese, aní ta třetí. Nebo jest
Na to od Kathcl'-iny a Salomeny, sestr Trubských
ona Lidmila nic neprc;nlcela ani času právnímu projíti
z Květnice, mluveno, ze z toho nálezu nic se toho nenan~dala. - Naposledy také ta pl'ícina z strany spolecníkuov,
chází, aby ona Lidmila k jinému statku Jana Řeháčka
kteréž chce míti Izaiáš podle kšaftu, ze by jich Lidmila
právo a spravedlnost měla, než toliko o cem jcst nebožtík
neobeslala, nic nepostačí k vyzdvižení toho odporu, po
Haftoval, jakž ten kšaft jest Um nálczem vyzdvižen, avšak
nčvadž jim není tím kšaftem aneb spisem odkázáno, aby
ještě ten nález místa nemá, nebo jest lhllta do dvou neoni měli nápadníci býti toho statku, než jemu Izaiášovi,
dělí, aby strana mohla appcllovali, i bude-li týž nález
jakž jest ho za nějakého šafál'e téhož statk\) zřídil, aby
stvrzen, to bude k lepšímu jejich a tak ony sestry budou
on z něho jiným vydával. Pak že Jan R. statky ty,
moci k tomu statku jinému jako nepořízenému spravedlnost
které odkazoval, sám prodával a za živnosti své prodal.
a právo míti podle nápadll a těch svých pruovoduov jaTéž Iz~iáš spis ten jeho Jana jest zrušil tím, že jest
kožto krcvní přítelkyně nebožtíka Tana; z strany pak té
v domu tom nebožtíka, kdež bylo zpečetíno, dopustil
milosti krále Vladislava a nápadu tornu jest na překážku
jiným pečeti odtrhali a také sám o své ujmě bez práva
jí Lidmile to, že jcst se ona smluvila s Janem bratrem
v něj vkr'oci! a osoby některé z toho domu, cO chtěli a
svým a odl'ekla se V ní nápadu všelikého, ukázavše ony
komu chtěli, odnesli
sestry touž smlouvu mezi ní a nebožtíkem Janem, item
Tu pan pnrgkmistr a rada - vypovídají: Poněvadž
nález soudu zemského mezi bratřími Borněmi, Davidem a
Izaiáš je.,t od Lidmily k odporu obeslán, bránil se něktc
Zdislavem v ze Lhoty a Benignou z Jandorfu, také k~aft
rými jistými pHčinami, že by povinen odpovídati nebyl,
Brikcího Rehácka a smlouvy svadební mezi Martou Rea na to pruovody své veda, těch přícin aby jemu k neodháckovou na ,!nístě Lidmily, dcery její, a Vojtěchem,
povídání a k vyzdvižení téhož odporu postačiti mohly,
k tomu nález mczi Cypriancm Lopatským a Jiříkem Bě
podle práva jest ncpokázal, nýbrž - se vyhledalo, že
chovským od práva Nového Města Pražského i napravení
Olla Lidmila pn svém orlporu, nedavši času právnímu projeho a od Hory Kutny mezi Adamem Zygkolem a Kathejíti, s jistým ohlášením před právem jest šla a jej Izaiáše
l'inou Pikhartovou i jinými s tím dalším promluvením, že
obeslala, z těch příčin dává se Lidmile proti Izaiášovi za
jest smlouva jistá učiněna mezi Lidmilou a nebožtíkem
právo, takže jest jí k tomu odporu kšaftu Jana R. poJanem Řeháckem, bratrem jejím, v níž také světlá vejvinen odpovídati. Act. postridie dOll1nica Cantate.
minka jest doložena, jakž jest lu čteno, že ona Lidmila
21. 1568,. 24. května. Rl/kOp. č. 1131 f. 163 a č.
na statek jeho Jana právem ani žádným zpuosobem nastu991 J. 466. Jakož jsou se přípOy'ědi 0,1 jist)'ch osob pE
povati ani na dědice a budlící jeho nemá, nebo jest se
právě staly na statek po Janovi Reháčkovi z Květni"e poodřekla statku jeho, i ncmá uZíti toho nápadu, neZ tyto
zuslalý a zvláště na duom v rynku ležící l'ečený Rehácsestry]' atheHna a Salomena, které nejsou vybyté a nekovský a ua zahradu za l'ekou od některých podle krevodříkaly se toho statku, i lepM právo a spravedlnost mají
nosti a pHbuzenství a od některých podle dání a majíce
--'o
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pře,

takž žádné platnosti, nepones;, Kdež pak se dotejk~
kšaftu nebožtíka otce Ltdn1l1y, tnuf ona ta,ké není O?C~
zena nápadu po bratru svém ani sUlltívall11 svadeblll1l11,
kteréX jsou se dály s voH matky její, protož tudy se ta~{é
toho dotáhnouti od sester těchto nemi'tZe, aby ona Lidmila neměla míti nápadu k statku po bratru ~vém, ,~o se
pak dotejče nálew mezi Cyprianem" L~patskym a JI~t!{em
Běchovski v něm to se zavírá, ze ,lest matka svul" ~íl
zadala manželu svému a všccko od dltěte svého odCIZila
i nápadlt také nemohla po něm užíti .než najbližší přát;lé~
ale tuto není o nápad po sirotku neZ p,: bra:r~t, po nemz
tyto sestry nemají žádného nápadu, ponevadz JSou otco:é
jejich dílní statky byli a jími se podělili, i, m,~" ~id~l;,~a
po bratru toho nápadu jakožto !{~'e:ní a naJblt,z~1 ~Zltl;
davši ještě vejminku z smlouvy Ctstl a prom~uv:tl, ze s~
v ní to zavírá, že z dílu otcovského a matersk~ho ne ma
jeden na druhého nastupovati, z něho napomínati, ~le aby
se Lidmila dílu bratrského odříkati měla, toho mc v té
smlouvě není. Nebo i prve Isaiáš Velík tím šel ~ na to
nastupoval, však nic toho obdrzeti nCI~?hl a Jest se
i v statek uvázal takž i tyto sestry Kathenna a Salom,;n,a
proti ní Lidmile' nic tím neobdrží, žádá on~):o?le pl'lVIlegium a práva toho nápadu po bratru UZlt! I také za
spravedlivé opati'ení.
,,
"
Zase Katheřina a Salomena k tomu mlUVIti daly, ze
rozličné i'eči tuto od Lidmily z Květnice se mluví a pruovody vedou ale nic k přípovědi se netreflljí, nebo tut~
pl'e jest o to, kdo jest bližší k ~omu st~tltU p~ J a~?:}
Řeháčkovi pozůstalému, i ona Lidm,lla pral'I se ?ytl bltz,;,
čemllž tyto seslry odpírají, aby biti měla, Nebo Jest se napadllv odl'íkala po sestrách i bratHch, a pr~toz on~" l~a
tel'ina a Salomena sestry jakožto neodbyté JS?U bl;~šl a
, k' n'ilez ten mezi C)'prianem Lopatským oc Jest ucměn,
]a z ,
'"
d'"
t
že sirotek již nic nemohl užíti po máten, k yz ,Jes ona
statek sVltj manželu zadala, i též Lidmila zadala Jest manželu svému a Jan IZeháček, bratr její, neměl po v ní ná~~du
ani ho neočekával, též zase ona nemá po nem Imtl ~
užíti, ukázavše ony sestry smlouvu o stalek po "V ác;avovl
Řeháčkovi, že jest byla Lidmila vy by ta a v~!neso~an,a od
toho statku a nápadu neměla a nic již tu Jl nenal~zelo,
než jim seslrám nálcží, žádají aa opatl'ení a toho napadu

k tomu nežli ona Lidmila podle toho nále~u me~i ~ra
tl'hni BOl'němi z desk zemskich ukázaného, ze Da;ld J~k~
starší bratr odřekl se porueenství nad sirotky, pozu;,lalynu
po Petrovi, i podle toho Zdislav, mladší bratr, Je,s,t ~ustave~
při poručenslví, též ten nález od Hory toho dolicuJe, kdy,z
jsou se odřekly sestry nápadu, nemohly na to ~astupov,~t~,
takž i Lidmila z Kvělnice nemá a nebude mocI toho uZlb,
jsouc k tomu i Haftem otce svého odbyla, p,otom ta~{é
smlúvami svadebními se spolcila statkem a ~tle~ svym
zadavši jej Vojtěchovi, manželu svému" a odd~l},~sl se od
Jana, bratra svého, a od statku toho, I t,ak pr~cJ11ou tou
nemá užíli nápadu jakž na to nález mezI Cypnanem Lopatski m a druhou' stranou jest nciněl~ a tu ukázán, že
když jest se on spolcil, sta~ke~l s manze,l~ou sv~u, ~emohl
jest nápadu uHti, jako I Lldnll}~ s n~boz,ltl:~,m \ oJsechem,
manželem svi m ' jest se spolclla, I léz JIZ ne ma na ní
nápad po bratr~ jíti podle toho společllého vzdání statkllV,
poněvadž on Jan Reháček, bratr její, žádné}:o také nápadLt
po ní neocekával, pro tož tyto sestry Kath~nn~ a Salo~ena
jsou najbližší k tomu statku jeho Jana Jakoz!? str~!nr ~
nevybyté z téhož statku a nálezové také na ~o JSou c!~en~,
kdož se eeho odřekne, na to více nastupovatt ne:ná, zadají
ony seslry podle přípovědi své a těch pruovodnv za spra,
vedlivé opatření a doporucení.
Opět od Lidmily Kačkové z Květnice,}est ml~veno:
Sestry tyto Kathel'ina a Salomena skrz: p,I~lte~e, sveho zamílají ten nález o odpor kša~tu a vym~:lI'aJl ClZlm práven:
to, ješto se jich sester lu mc nedotyce ~ lak platno~~t
žádné jim nenese; nebo ten I,:~lez ?d pra;~ tohot~ ~CI
něný vztahuje se na slatek neznzeny ~leb?zttl:a Jan,~, Reháčka, i jest všicek nepoI-ízený a j,í Lidmile Jest pnsouzeno a ona má jeho užíti a neltlaJí rozumu :láv~tl to!nu
nálezu ony sestry než právo, A tomu sc od Lldnuly mls~~
nedává, aby tyto sestry Kathel'in~ a Salom;na po, m~Cl
krevní přítelkyně a pHbuzné JanovI byly, nez ona Lldnula
jcst po meei a po bratru a ta milost krále Vladlsla;~
dobi'e se na ni vzlahuje, ae i ~ny, ses~ry ,1,l1?h,ly byb
po mecI po otci, ale další neZli ~ldn~lla, I bltzšt Jest,ona
k tomu statku a nápadu, Nastoupily JSou se,trY,tyto I na
lu přícinu že by neodbyté byly z toho slatku I samy na
sebe ukaz~jí to, že byli dílní bratři Jiříl: a Brikcí a on
dopomožení.
' ,
"
Proti tomu Lidmila z Květnice promlul'lli da:a, z~
Jiřík otec sester těchto, umřel prve hned Jeden',l1ecltmého
léta 'a Hafl o svém stal ku udělal, kteréhož ony Jako dcery
jest Isaiáš VeHk nemohl ani smlúvami svad~bnínll meZi
jeho po něm už,ly a podle toho jsou vzaly, a tal: neVojtěchem uciněnimi ani tou smlouvou m~~1 b,ratr:m a
sestrou ani ničím jiným hlavy tomu nápadu Jt LIdmile po
moholl býti neoddělcné od neboZtíka J ~"a ~ statku \eho,
Janovi bratru nálditému zlomiti, téz,;ěmto ~estr,ám ,Kat~le
Nebo jsou ony prodávaly statku po Ot~I, svem, protoz ne:
l'ině a Salomeně nic to neposlacl pro li m Lidmile!
mohou býti bližší k statku Janovu nezll vlastlll a l~revlll
z strany pak té vinice, co se tu ukaz,uje" jak jsou se k,olt
sestra jeho Janova Lidmila, Smlouva pak ta me,,\uí a
a
na onen cas smlouvali, té jest ona Lldnula vzdy d.os:al ,
'nebožíkcmJanem bratrem jejím, učiněná toho v sobe nea ted pak za živnosti Jana, bratra svého, yo~le veJml~ky
obsahuje na obě' straně, aby se kd~" z nich ~n ~n;,b?
Lidmila nápadu odříkati měly a nemuze ~oho" zadny nCI,
v smlouvě položené jest se zachovala, ze .Jest na ne,h~
nebo ta vejminka v smlouvě to obsahUJe" zc na s~,be
nenastupovala až po smrti teprva o nápad Jí sprave~ltv~
bralI' a sestra pro díly již vzaté navracovatl se nema!1 a
po něm náležitý žádajíc vždy od práva ~ t~m za opatren!,
Kathehna a Salomena sestry z Kvetmce davs~., opet
tak jest Lidmila učinila že za živnosti Jana, bratra sveho,
čísti vejminku z smlouvy mezi Janem a Li;ln~ilou ucmené
na nčj o to nenastupol:ala an}, o,n "na ni o, ty, dí,ly, jakž
promluviti poručily, že se nachází v té veJmmce, kteľal~
jest tehdáž o nápad po máten ,JcJlch mezI num b,Ylo, a
jest se Lidmila odi'ekla nápadu bratrského, sesy'~,~ého I
ne o nápad statku jeho Jana, I tak ten",nález ;nezl, ~la
ti'ími Boryněmi sem se netrefí k této pr~, pmlevadz ,Jeht
jiného všelikého na časy budúcí a v"~cné, protoz JIZ t~~é
nemá na to nastupovati, poněvadz Jest on Jan ~ebo~;I~{
tam bratr starší od toho pustil, ale Lidnula Jest se ~Ikda
neodHkala a tak i tyto sestry neuzijou toho 'prott ní,
po ní nápadu neočekával, též ona ne!ná ho po ~em UZltl,
poroučejíce se ony sestry k spravedltvému od práva uvákdyž jsou 'ony další přítelkyně nežli Lidmila, Je~to on~
jest bližší k tomu statku podle ,mil,os,ti krále Vlad~slav,a I
'
zení i opatl'enL
Druhá pHpověcT člena Salomeny povol,tlo;é, souse~y
privilegium císai'e Feldinanda, Jakz J"dno s dr~~ly!l\ .lest
za Tovcn, Nález pak ten na Horách KLttnách uCl~e~ly na
Nového Města Pražského a k prllovo~U JeJ,tmu ukáZal;
to jest že o poručenství nestaly ty sestry pI'ed smrti Sirotka
Hafl Jana Knechta a svědomí ku potrebě Jí Salomene
i POtO~l nemohly nápadu užíti a jest věc rozdílná od léto
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vedená s tím promluvením, že v tom kšaftu Jan Knecht
jmenuje dcery své Annu, Martu a l\-landalél1u, )deráž jest
byla matka této Salomeny ,a sestra Marty Reháckové,
i byly jsou Salomena a Jan Reháček tetění, a tak bližší
přátelství mezi ním a Salomenou Povolilovou neZli mezi
Kathehnou a Salomenou sestrami z Květnice v té příčině,
že Jiřík a Brikcí dva bratři byli jsou dí1ní a Lidn~ila
z Květnice, sestra Janova, též od otce svého Brikcího Reháčka o~dělena a statek ten již všecken pozustali nálezel
Tanovi Reháčkovi nebožtíkovi s Martou, matkou jeho, II
podle toho již jí Saloméně Povolilce jako tetě po Janovi
jest připadl podle privilegium slavné paměti císaře Ferdinanda městltJu Pražskim daného, davši čísti arty kul
o nápadích v témž privilegium, kterýž také i od Lidmily
z Květnice jest ukázán proti sestrám Trubskim; však ona
nebude moci nápadu po bratru svém proti smlouvě mezi
ní a Janem učiněné užíti žádajíc, aby to cteno bylo a
pominuto nebylo, jakž má od toho registřík, nibrž ve
všech hned artykulfch jí užíti, a již podle toho ona Salomena před sestra~li těmito i před Lidmilou v tom nápadu
statku po Janovi ReháČkovi pozůslalého předčiti má, poněvadž on s Martou, matkou svou, se jest spolčil a o statek
snesl a toho snešení jejich Lidmila ničím jest nezboi'ila
a po ,ní na Jana snad ani jedna kopa míšenská připad
nouti nemohla, protož také nemá na ni Lidmilu nic po
Janovi jíti neZ ua naj bližšího pHtele s městem trpícího,
davši táz Salomena čísti zápis trhu domu koupeného od
Simona Povolila, manžela jejího, a to za tou pi'íčinou,
aby se ukázalo, že jest ona mčšlka Nového Města Pražského, ale tyto sestry Trubské KateHna a Solomena, ač
jsou rodičky zdejší, však s městem netrpí, ani na Novém
Městě nejsou a zákupu nemají, než jinam se někam vybraly a privilegium krále Ferdinanda nevztahuje se nd
na stav a Nové Město Pražské, I žádá Salomena Povolilka podle toho užíti nápadu před Lidmilou z Květnice
i pi<ed těnlito sestrRlni a věH, že při tom Zll stavena bude.
Na to od Lidmily Kačkové z Květnice jest promluveno: Za kterimi příčinami S~lomena I'ovolilová žádá
užíti nápadu statku po Janovi Reháčkovi, bratru jí Lidmily, to jest slyšíno, že by pošla od Mandaleny, dcery
Jana Knechta, aJan, bratr Lidmily, od 1'l-larty, druhé dcery
jeho, i ta příčina žádné platnosti k nápadu tornu jí Saloménč nenese, a Lidmila nechce zancprazdňovati, než phstupuje k tomu, což jest prve proti sestrám Trubski m
ukazovala a mluviti dala a jak jim, lakž také "Salomeně
Povolilové ničím ten statek nepHleží po Janovi Reháekovi
pozltstalý, poněvadž jest Marta, matka Janova a jí Lidmily,
dávno již umřela a O statek její dcera a bratr se rozdělili
a tuto jest činiti o statek Janův a ne o Marty, matky
jeho a Lidmiliny, Kdež pak Salomena před sestrami tě
mito chce pi'edčiti v nápadu toho statku tím, že by trpící
s městem nebyly, toho! léž Lidmila proti nim sestrám
užíti žádá, a nechtějíc pi'ekážeti vHí, že toho nápadu
užíje po Janovi, Nebo by i vlastní sestra nebožky Marty
byla Salomena, nemohla by požíti nápadu po Janovi
z příčiny oznámené, poroucí se Lidmila k spravedlivému
opatření.

Od Katheřiny a Salomeny ,ester Trubskich jest
mluveno,,: Nastupuje Salomena Povolilová na statek po
Janovi Re!táčkovi pozůstalý za tou příčinou, že by byla
sestra nebožky Marty, matky Janovy, a tak bližší k tomu
nápadu nežli tyto sestry, i mohlo by to biti, kdyby jinich
nebylo po 'meči bližších, jakž milost krále Vladislava na
to se vztahuje, ale že se nacházejí tyto sestry Kathei'ina
a Salomena bližší po meči býti a osedli v městě Vyšehradu a nikda ony od práva tohoto odpuštění nevzaly,
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protoz tou příčinou nemohou toho nápadu zbaveny biti,
jako by s městem trpící nebyly, ano jsou se i z Starého
Města Pražského při tom právě Vyšehradském dosuzovaly,
té, se i z Vyšehradu zde pl'i tomto právě staroměstském
nápadu dosuzovati mohou, ukázavše nález mezi Jílkem pekai'em a Janem starším I-Iodějovskim i s napravením jcho;
poněvadž pak tyto sestry jsou i zdejší rodičky, odpuštění
nevzaly a ještě sc nčkdy i sem mohou dostati, z těch
phčiu k nápadu toho statku Janova jsou bli,ší nežli
Salomcna, a vě.N, ze ho pi:eu ní i pi:eu jinými uŽíjou.
Proti tomu Lidmila z Květnice mluviti dala: Tylo
sestry Trubské chtěl)' by frejmark s Vyšehradem učiniti
na Staré mčsto Pražské, což se lrefiti nemlt7:e, nebo se
privilegium vztahuje toliko ua dvě mčsla Staré a Nové
a ne· na Vyšehrad, ježto jsou tam lidé poddaní děkana a
kapitoly, praelátt\v, jakož jest to vědomé, a lrcstáni byli
pro neposlušenství pánltv svých a na poddané lidi priyj,
legium se nevztahuje, i nebudou moci uzíti ony také loho
nápadu,
Opět Salomena Povolilová promluviti,porucila, že ona
k tomu pi'istupuje, což jest tu od Tanu Clovíčka, pHtele
Lidmily z Květnice proti sestrám Katheřině a Saloméně
mluveno a měly-li jsou kdy prvé jaké právo o nápadích,
jak ten nález ukazuje, to jsou již potratily a ony sestry
by to ukázati měly, že na ten cas nápad jde z Starého
anebo z Nového ll'rěsta Pražského na Vyšehrad a zase od
nich sem, alc nic toho neukazují a neukáZí, protož také
nápadu neuzíjou,
Zase Kathei'ina a Salomena, sestry Trubské, mluviti
daly: To, což jest od nich ukázáno, jest od pánuov rad
I J, Mti C, nad appellacími zHzených nalezcno, že odsud
sousedé se dosuzovali na Vyšehradě nápadtlV, poněvadž
pak má býti všechněm rovné pn\vo, tehdy! i zde oni Vyšehradští mohou se dosclzol'ati a bylo by slušné, aby
strany odporné toho odvedly, že nápadové tam jíti z měst
těchto nemají, ale toho neukáží, prolož nemohou ony
sestry toho nápadu zbaveny bili, poruCivše se k uvážení
i opatřeuí právu,
Ti'etí pHpověd čtena Isaiáše Velíka z Sonova, k níž
on osobně nestál a neohlásil se, nd Matouš z Těchenic
jsa tu přítonllli pi'i právě dolázal se, byl-li by za poruč
níka od něho lsaiáše k též pHpovědi zapSlln, i když se
porucenství pi'i právě nenacházelo, pustil jest od té pi'ípověd) a k ní nestál.
Ctvrtá" pak pHpověcI jcst Mathiáše Dobeše z Olbramic
na duoln H. eháckovsk;' v rynku ležící uciněnn ctena a
k pruovodu jejímu od poručníki'tv Mathiášovi ch Jakuba
Koeky z Kocn!itejna a Bartolom~je Ropala z Ryfenbe~lcu

ukázána slnlouva lnezi l\Iartou Rcháckovoll H JanCll1 rzcháckem o týž duom uciněná a svědomí na to vedená
s lím promluvením, že se dostatečnč přípověd jel\~ Ma-

thiáše provozuje předkem y tom, ze ten duom" Reháč
kovský i'ccený a na rynku ležící byl jest Jana Reháčka
smlouvou lou ukázanou, nebo když jcst rozepře byla
o statek po nebožtíkovi Václavovi, bralru jeho, pozi'lstali,
smluvil se Jan s Martou, matkou svou, o ten duom, že
ona do sllu'ti své lučla ho užívati, jakž v té slnlouvč
stojí a po smrti její na Jana Řehácka pi'ipadnouti měl, i
tak jest jel)o b)'l, poněl'udž přeckal živobytím mátci' svou
a některý cas po ní žil' byl. Druhé pak sc provozuje
svědky to, ze Jan Rehácek ten duom Mathiášovi Dobešovi jest dal a jak);mi hned slovy k němu Mathiášovi
promluvil, že pane Mathiáši dávám vám len dUOln na
rynku lelící Boží a váš, a čiňte s ním, co chcete, a ti dva
svědkové Mandalena kuchařka a Katltehna hned o času,
kdy jest mluvil, dokládají, ze v outerý před Vtělcním pána
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Krysta a nazaj tl'í ho Jana šlak porazil a pak ti'etí den
uml'cl; jiní pak svědkové Jan Rodovský a Zach srovnávají se s těmi, že jcst jemu Mathiášovi ten duom dal, an
i toho dokl,ídají, ze jsou chtěli to zde pH právě oustně
vysI'ědčiti, i nemohlo od nich na onen cas to přijato
býti, než oznámeno jim od práva, budou-li k svědomí
potažcni, že budon mopi svědomí dáti. A tak již jest
to provedeno, že Jana Rehácka jest ten dUOlll byl a on
jej Mathiášovi Dobešovi dal, kdež taková dání i pl'isuzována jsou nálezy podle práva, císti davše právo ex codice
libro VIII lege XXIX a a z městských kapitolu LXVI
arty. XVI. a nebožtík by byl chlěl i zápisem slvruiti to
dání toho domu, tchdy nemohl, že šlakem nazajtl'í po takovém dání byl poražen a nemluvil ani jednoho slova do
své smrli; potom tl'etí den od času toho dání uml·el.
Protož to dání za pořádný kšaft má držáno býti podle
práva, na C02 také nálezové isou činěni, nkázavše mezi
Krystoforem, Jana zlého kněze synem, a Lorcncem Rabštejnským, iteJl1 mezi ImeZími Vítem a Janem s jedné a
osadními sv. Stčpá(la ve zdi z slrany druhé, k tomu mezi
Annou Dítkovou a Simonem, synem jejím, item mezi Hynkem Lamfoglem a Janem Myslivcem, a prúva kapitoly
LXVI artikulc uvadcátého, titul i núlez na to mezi Petrem
Kovúl'em a sirotky Jarošovic, téz mezi Janem Strakou a
Jakubem, bratrem Strakovým, prolo že jest ukázán, po'
nhadz se vztalnje na svobody měsla tohoto, kterých se
posavad uZívá, že meštěnín mllze dáti, odkázati svůj statek
komu chce, a nálezu tomu prvnímu ,'íce nežli sto lel
a jiní se také na to vztahují, v tom se pak i toho doklúdá, by i lolr byl, tchdy se muož mu odkázati, i jest
té naděje Mathiáš Dobeš jako Clověk ryW'ský a dobře
zachovalý, ze toho domu dání sobě od Jana :[(eháčka
uMje, poněvaelz on Jan Zádnému jest ho nedal ani neodkázal, ac jest jej b)'l i dal m<Ílel'i své kšaftem, však ten
k svému stvrzení jest ncp_l-1šel a v něm také sobě i to
vymínil, jestli by komu co chtel ouslně dáti anebo spisem
pod pecetí, toho jest v moci své pozustavil i podle toho
dal jest Mathiášovi Dobešovi pl'ed smrtí svou, jakž i ten
artikul musí se ukázati, a tak oni porucníci podle takového pruovodu té pHpovědi jeho l\fathiáše k spravedlivému
soudu a opatl'ení poroučejÍ. Co se pak jiných těch pří
povědí od jistich osob uciněnich dotýče, proti těm není
poll'e~a na místě ~Jathiáše mluviti, nebo oni chtějí stalku
Jana Rchácka uzÍti nápadem, něktcl'í po meči a jiní po
pl-eslici, cchoz by snad uZíti mohli, kdy by ten duom a
stalek nebyl daný l\fathiášovi. Ale když se ukazuje dání
jeho, veN oni, že pl-cd jin)'mi pl'ípovědníky toho domu
podle dání on Mathiáš užíje, poroucejÍce jeho k spravcdlivéuIU uvázení.
Na to od Lidmily z Květnicc jest promluveno, ze
Mathiáš Dobeš chce uZíti dáním Jana Reháčka, bratra
jejího, domu na rynku ldicÍho, C02 platnosti jemu žádné
nenese a ona všech těch obran, jakž proti jiným přípo
vědníkuolll uUti proti němu Mathiášovi žádá, nebo to dání,
podle něho" l\fathiáš nastupuje, jest marné a pověrné,
poněvadž stalkové na gruntcch v městech těchto, jako i
pozemští a dědiční zpupní nemohou nez J<šaftem pořád
ným na mocný list J. Mti C. dávati se, tak i statkové
městští kšaftem anebo knihami městskými podle práva
kapitoly XX VII. art. lIlI. zHzení zemské I. padesáte, kteráz jsou "ctena a dúle promluveno, ze ta sllllouva mezi
Martou Reháčkovou a Janem nebožtíkem nic na škodu
není nápadu jí Lidmily ani ti svědkové kuchař'ka též Kathel'ina Fukácková a Jan Rodol'ský, i len Zach I' Hradci,
kterýz tak svědomí dád, jako by d,) Janového hleděl
II neví se, kdo jest, stavu-li r)'tíl'ského cili robotný clověk,
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a není dáno nic znáti připovědnílmom, když měl veelen
k svědomí býli. A ti ,svědkové toliko cos rozprávějí o tom
dání, že nětco Jan ReMcck kdyz kratochvíle a kvasy
u Mariann)' provozoval, jakž obyčej míval tu rozpn1včl,
ale nic to pol'údného ncní ani těch svědkuv seznání,
kteříž se chtěli velříti, ano i nulkali se k svědomí zde
při právě, kdy" ještě pl'e nebyla i mělii jsou čekati a
obesláni býti. Práva pak ukazují, ze dání na grunlech m,"
býti pol'ádné, jakž se jimi to vyměl'uje a když kdo neohlásí vuole své před svědky, to nic platno nenÍ. A tito
neseznávají toho, aby žádáni byli od Jana Řehúcka, než
sami se nutkali k vysvědCení, cehož jim odcpl'íno, poně
vadl. tehdy nic pohldně vysvědčeno není z strany toho
dání, nebo, jak mají dávati svědomí o kšaftu a dání, jest
naucení do Zatce od tohoto práva, ukázavši je, nebudc
také moci Mathyáš ho užíti. A chtel-li jest Jan Rehácek
dávati dědictví své, měl jest kšaftem anebo knihami města
dáti, ježto několik let byl živ po vyzdl'ižcní toho kšaftu
z rady, ano i v outerý to ph~d' svou smrtí zdriÍv byl a
nemocen nebyl a dával v domu u RouMv, jakž tu vcsel
h)'val a mohl po pl-ísdné anebo jiné hodnověrné lidi
po,lati, ale neucinil toho, a lak nic to dání ncní plalné.
NálezOl'é pak ti od porucníkuov Mathiáše Dobešc ukázaní
jsou o věci a statky movité a ne o grunly, protož sem
k této při nepostačují nic. Najposléze kdeZ jsou podali artikul z kšaftu o vejmince, chtěl-li by komu co dáti
QC i stojí tam lo, aby vydávali z stalku jeho a jest o vě
cech movitých, ne aby co dával on na vejminku učinčnú,
také ten kšaft ještě nepl'išel k svému stvrzení, protoi ho
nebudou moci uŽÍti v této ph. Co pak ona Lidmila má
k svému odvodu, zádala, aby čteno bylo, pl'edkem ukázavši nález mezi Jindl'ichem Popelem z Vesce a Lidmilou,
sestrou jeho. It~m mezi Janem Legátem s úl'edníky še~ti
panskými. Též mezi Bartošem Zvona1-em a 11'1artinem Silháckem s týmiz Medníky. Opčt mezi Markétou z Litomyšle s Janem Nosálem. Item mezi Václavem Bencdou
z Nectin a Václavem Vrtílkou; potom od desk zemských
mezi Hynkem Radkovcem z ,Mirovic na Bratronicích
s Joankou a Annou, sestrami nedíJnymi, to všecko že buue
právu I' uváž~nÍ. A měl-li jest 1v1athiáš jaké přiř-čení na
domu tom Reháčkovskél\l' měl jest sobě to k místu
přIvésli tak, aby mu Jan Rehácek to knihami dal a zapsal
a len nález od desk mezi sestrami z 11'1irovic a bratrem
jejich nic se nedělí od nálezu I' práva tohoto již ukázaných,
poroucí Lidmila to k uváženÍ.
Kathehna ,a Salomena sestry z Květnice od sebe
promluviti k tornu daly: Což jest od Lidmily z Květnice
mluveno i ukazováno proti poručníkuom Mathiáše Dobcše,
ony také chtěly ukazovati, ale nechtějí zaneprázdllovati
přistupujíce k těm nálezuom a mluvením i obranám Lidmiliným žádají za opatřenÍ.
K tomu od Salomeny Povolilové, sousedy Nového
Města Pražského, jest přistoupeno: též, coz jest od Lidmily mlul'eno i také k těm nálezuom, aby opakováním
nebylo zaneprázdtlováho, nel toliko ještě ukázála nález mezi
Annou a Kalhdinou sestrami z MaliCína s Adamem starším Byšickým, kterýž v sobě to zavírá, když jest Jan
Opit ndídil o tom domu podle práva, jakž náleželo, ae
bylo dosti svčdkův lla dání, však Julius dědic nemohl
sám užíti ho pl'cd sestrami svými, poněvadž nebylo dání
kšaftem anebo knihami, tak i Mathiáš Dobeš toho dání
neužije, poroučejíc lo všecko ona Salomena k spravedlivému od práva uvázení.

Opět poručníci Mathiáše Dobeše promlul'ili: Jest tu
vedeno pnlvo na to, že sc dědictl'Í ncmuže postupovati
l1ei pľed prál'em a pl'cd rychtářem, ale nenachází se
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po měštěnínll anebo obyvateli pOZlIS! alí v t.ěchto mě~tech
v tom prál'ě ani v nálezích toho, a?y ne,mohl. jil;ak dáti
Pražských na llajbližší př'átcly z. krevnostl a s meste!l1
slatku v pl'íčině některé nuzné, nez ~dyz m.aje ~as PIO;
trpící pl'ipadati mají, a z act I. pn;ovodu?v t,éto Pvl e
stranný k tomu, nepotl'rdí a nepostoupl ho knlhanu, tehd)
to se jest vyhledalo a našlo, z~ LI~mtla KacJeova. z ~~;',et:
jest lalwl'é dání mdlé, i chtěl-li by txto s~rany také loho
nice jest vlastní sestra Jana Rchácka a tak na!bl;zsl".l
natáhnouti jako by toto dání Jana Rehácka nebylo dostatcčné, ~ož jim pmtaciti nemltže. Z strany pak t?ho krevní pl'ítelkyně po otci s měst~,:n trpící mImo jm~ prately a pľípovčdníky, totiž },ath,ermu a"Salomenll frubsvčdka Zacha mlul'í se, ze nevědí, kdo by byl, I n~usl s;,
skYch, někdy dcery Jil'íka Rehácl\a a ~ez Salomenu POV?;
to ukázati, ze jest luěštěnín, ululzavš~. na. to sve,UOllll.
lilovou, od sestry nebožky Marty Reh~ckov,é dc~ru: kotere~
Druhou pak pl'ícinu Lidmila klade, proc by jeh~ svedomí
jsou přípovědi ua slatek po Janovi Reháckovl pozllstaly
postaciti nemělo, že on a Jan Rodovský nutkal1 se a ve;
učinily. Což se pak pl'íp0l'ědi Ma!tliáše,Dobeše z Olbra~l~
tHti měli v svědomí dávání, čehož jest ~ ikda n~bylo, ne.z
učiněné na duom někdy Jana Rehácka v rynku o lezlcl
dokládají oni v svém s"čelomí toho, že JSou byl,l.obeslál;l,
z strany jeho dání dotice, toho se jest z pruovoduv vyprotož la jejich svědomí nemají zlehcována by tl to~ pr(:
hledati nemohlo, aby jak pořáelně a podle práv~ ten
cinou. Kdež se pak i o nebožtíkovi JanovI R<;hác:ov:
duom Reháckovský na rynku ležící jemu Matlnášovl
mluví jil. o mrtvém, že by kratochvíle míval u Cápuv, I
bešovi Jan Řeháček za živno,ti své buď kš~fte~~ poradnebyl jest v místě ncpoctivém, když dal. ten d,~~m Maným odkázal a dal, anebo o"stnÍ t? d~l1l 1;1"1. kv.asu;
thiášol'i Dobcšovi, nebo kdy by mu byl .cas slouzll a pán
(o němz svědkov~ sezll~v~j,í) k~ihalt;1 me~tsl~?,~u, ,J,akz
Buoh na něho lakové nemoci nedopustIl, byl by toho
gruntové se zapiSUjí a davajl, porádne a nalezlte stlldll.
dání i potl'rdil, jakž núlcží, ale jak jest dal, .nebyl vsnad
Z těcl~, pl'íčin takové přípovědi v~,eck~ na statek po !advadcet hodin zdráv, i nemohl toho vykonal!, kdyz .tak
novi Reháčkovi pozllstalý a nepol"lzeny od I(athe;l.n) a
kvapná nemoc i smrt. náhlá na něho pl'išla. A kte!:ak je.s~
Salomeny sester Trubsk)'ch, též Salomeny Povohlov~,.l ~Ia:
lIIathiáš v takové příhodě mčl ho ku ,práv~ .!mpravltl
thiáše Dobeše na dotceni duom pl'i právě tomto yCl1~~ne
a k vykonání toho dání i zapsání, proto.z m~s~ jlllal~ v tase zdvihají a Lidmile z Květnice jakozto Jan~ Re!~acka
kov)'ch nuzných pl'íCinách to váženo .býl!, ;l.ez,h .kdyz kdo
vlastní sestře a najblizší krevní přítelkyni po Otcl,S m,estem
má volni čas, jakž na to nálezové JSou v cm~l1l. A .ten
trpící dává se proti nim,. přípověclníkuom dotccnYI;~ ,z~
nález o duom Opitll\' sem se netrefí, ponevadz na to Jes~
právo tak, že duom ten Reháčkovský na rynku
učiněn, že Julius neulcázal, aby mu dáno byl~" proto~,
zahrada za ř'ekou anebo peníze za ní nedoplacene, tez
také užíti toho nemohl a jest ten nález spravedhvy .. K~ez
jini statek někdy Jana Rehácka městský nepol-Ízcni, podle
pak zřízení zemské I L. vod strany ?dporné ;~ldmlly
práva a privilegií se jí Lidmile pl'ipov~dá. A~tu~ 111 conz Květnice jest ukázáno, ze kšaftem ma dáno b) tl, an~
sílio f. 2 postridie Dominicac Vocem lOcundltatls aut Roi listy na summy s rukojměmi Haftem anebo (~obrou volt
gationum ac pridie Urbani MDLXVI1l.
mají se dávati však kdyz nuzná potřeba se najde, tehdy
i jinak, když s~ dá za pořádné se drZí i pruochod má, davše
22. 1568, 16. břelUa. Rukop., Č. 10~8 f. ~6. " M~
čísti zHzení zemské staré F. X., Q. XXXII a XXXIIll,
Maximilián "C. Poněvadž se našlo, ze davse sobe I:ek?).
též nálezy od souuu komorního a purgkrabského, táh;lOl,ce
Tan Řeháček z Květnice o statku svém kšafl seps~tl,. lej
se také na staré privilegium od J. Mtl.C. na:'race~é,
svou vlastní I'llkou podepsavše a pe~etÍ svovu, upecetr~'se:
kteréhoz v tomto městě všickni měšťané ph statk;:v sVY,ch
jeho jest sám osobně s drahným poctem v prat,el clo lad),
dávání UŽÍvají aby také v ně nahlídnuto bylo pn uvazopodal, aČ pak koliI' na zádost jeho J ana Rel~ác~a tako\'{.
vání lé pře 'a již poroucejí jej Mathiáše Dobeše práva
kšafl jemll zase byl vydán, však podle veJmmk):. ~obe
k spravedlivému uválení.
.,
v něm při konci pozllstavené jcho jest, yn~h? neu';;llllvšI,
Naposledy od Lidmily Z Květl1lc<;, Je~t mluveno:
nezrušil nýbd. celi i neporušcni a zavreny jest zustal, a
Nebvla jest zádnú nuzná potl'cba Jana Rehácka z ~,trany
od ní Údmily z Květnice, proc by tcjž, kšaf~ u P,:·.~:a
toho' dání, jakž porucníci Mathiáše Dobe,~e. OZll~~Ujl, pomísta svého jmíti neměl, pokázáno nem, z .tech pl.l;m
něvadz jest kšaft svuj létha Q.~ LXI~ uClml ,a jej. poto~;
takový kšaft - tvrzen byti má. Co se pak ~eho }zataše
odsud vyzdvihl a s ním Matlnašem casto ~y\'al I dob~e
Velíka dotýce, že se jest toho statku tak, nepo.rádne v de~
vuole míval, také po zemi jezdíval, mohl jest to dobl~e
sváteční dotikal a jej i na vozích pqc V'>ZI.tl dal, ~ te
vykonati podle práva, jakž náleZí, kdyby oumysl },:~ mel
příčiny, aby se lýž lsaiáš při nejprvnejším p~íjezdu nascm
z strany toho dání, protoz jest zádná nuzná pncm" ,lu
na hrad Pražski ve dvtl nedělích - postavIl.
nebyla než toliko, že nětco }u pi-ed sl.mtí svou r~zprável,
RullOp. č. 105? J. 18. (Svědomí
23. 1572.
ale toho nic ti kteří při nem byh I' Jeho nemOCI, nesly:
mezi urOZ. p. Janem z Vl'esovic ~la místě a l~ ruce. BlaŠeli, coz všccko, bllde právu vV uvázení. A n~lezové.l!
žeje Hample, podaného jeho, z jed',lé ~ pam 1'I'IaJjan?,u
královští i soudu zemského téz purgk,r.abského jS.ou spraz Puchova z strany druhé.) Jan ;?rllC;'Y z. do~~~ Rcl~a~
vedliví, komuž co náleželo, to jest pl"lsouz~no, 1 n.echce
kovského svědčil: To v sv)' pametl ma;ll, )ako: Jest
již více zaneprazdňovati. S tín~. se strany k spravedll\ ému
těch z Kačina pl'išd do domu paní matel:~ ~vy s neb,oz:
uvázení i opati'ení právu poruclly.
"",. v
tíkem panem Florianem z Puchova a )lnyml" d~brY~l1~
Tu pan purgmistr a rada slyšíc,e pnpovedl uClllené
lidmi, tu kázal vína dosti dávati a poveděl, ze j~st JCj
na duom v rynku ldící a řečený Rehácko~~ki" též zazval aby od záuného za víno nic bráno nebyl~" ze ~~1
hradu za řckou a jin)' všecken statek neponzeny po Javše~ko sám na sebe prejímá a všichni se n~po.rad oplh,
novi Řeháckovi pozůstali i pruovody jejich a coz Jest od
tu potom ktlyz Florian z Puchova pl'išel z svetmce vr:hní
stran mluveno a ukazováno, nále~y, kšafty, trh dvvoru,
do dolejších, tam Vojtěcha s pan~n: Karl~m nechal, t~
svědomí a naučení o kšaftích do Zatce,. s~nlouvy, ,~r~zení
jest pachole pl'išlo ke mně, povedelo nu, ta~; cO te
zemská, toho všeho s pilností a bedllve povázlvs.~ a
vzdycky pije na statku a nikda nic neplat~, J~ S~I:l mu
v práva města tohoto nahlídše, t~'-<:t~ o tom nalézajl a
l'ekl, že p. Vojtěch je všecky zval, aby vŠlvc:ml pIh, . on
"
svým orlelem mezI strananu vypovluaJl.
pověděl já se půjdu ho zeptati toho nebo;ttl<a; tu Jest
Poněvadž práva a privilegia města tohoto v ,,~obe
hned Je' neboztíkovi šel a tato slova mu rek!: Co vy
obsahují a to zavírají, ze statkové a gruntové nepol"lzení
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vždycky pijete na m)illO pána řád a nikdá Ilic neplatftc
a ještě mu pokoje nedáte a chodíte naň nahlíz'eti, nemů
voziti a já nositi stříbra clo domu na rynk s pacholkem
žeteli veseli býti, v tom nebožtík hned po tom slovu,
v putnách neb mísích, toho nedokáže na rynk do domu,
stýcil se proti pacholeti z lavice, než sem já se ohlídl,
než to vím, že jest sobě paní slará kolikráte s velikým
už oni se chumelili; tu pan Jan Nos vzld'ild: VOrlický,
pláčem stízila, když sem byla u nebožky paní Maryanny
běž, nedej, nedej! Tu sem já IJIled bHel, vskoči! sem na Hoslivaři, že jest prodala řetěz panu Karlovi z Svámezi ně, chytil sem jednoho i druhého a v tom jest mne
rova na Huti a ou ten l'etěz na ní vymluvil, aby mu ho na
pachole tulichem v palec zranilo, v tom sem já l'ekl hned:
clen nebo dva půjčila pod pNsahou velkou vymluvil, že jej
Co jest mi šelma udělal beze vší příciny. V tom nebožtík
poctivě zase přinese do domu a on vzal ten l'etěz, šel s ním
hned kabát sobě rozpínal a i'ckl: Hle, prej mne taky
k Anně Sukničkovy a ona se ho ptala, kcle jest ten řetěz
píchl. A v tom Inled upadl a pachole prchlo; tu pan Jan
vzal, on pověděl, ze jest mu ho půjčila paní ma'ka její a
Nos za ním po pavlačích běžel, já z druhé strany proti
on sundal jej z hrdla, ona I'ohledovala jej a v tom mu
němu zase běžel, tu sem jej chytil, pan Vojtěch vyšel jej vzala, a měla jej Iři neb čtyři dny u sebe, dáti mu
z světnice, ptal se, co jest to, já pověděl, že nyničko tam
zase nechtěla, pověděla, I'rátí-li jej, že ho nebude jmíti
jednoho zabil a mne zranil; tu on mi ten tulich vydřel
než za šelmu a lotra a potom vzala ten htěz, šla do
a rekl: Teď, zrádce, tvá lotrovská braIl, pod pohleď na
když
stejskal, že nemá
zastavila ho ptll
svůj skutek! Vedl ho tam a on jil umíral, tu Vojtěch a přinesla mu peníze a on jí hned dal z těch peněz na
vedl se s nímv ven, pravil, že ho dá do vězení; víc nevím,
] 6 loket karmazýnu, udělala sobě sukni. A toho sem posvčdčil: Viděl sem, vědoma, když k nám Karel chodíval, že jest mu paní
- Abraham Stech z Anapergku že ten nebožtík strčil pacholetem a on vytáhl hned tulich
dům zapovídala, pro ten l'etěz vadila se s ním, že jest
fl vbodl ho.
jej na ní vymluvil pod duší svou a on ji prosil, aby se naIl
24. ] 572, 1. zál'í. RlIllOp. Č. 1057 f 32. (SI'ědomí
nehněvala a jemu to odpustila, že on neví u koho jest,
mezi Annou, Jindřicha Suknicky manželkou, s jedné a
že jest jej Anna zastavila, aby se o to nic nestarala, neLidmilou Kačkovou z Kvetnice z strany druhé.) Jan Vorbude-Ii moci jí řetězu dáti, že jí dá peníze, jakž svůj díl
lický svědčil: Toho sem povědom, kdyl sem byl služebvezme a když paní zvčděla, že ona má ten řetěz u sebe,
níkem u pana Jana Karla z SI"lrova, když sme byli
vzkazovala jí po kuchařce její, aby jí ten i'etěz poslala,
u paní Lidmily z Květnice, tu sem jednou vešel do sklepu
ona poslati ho nechtěla, aby jí nerozkazol'ala, ze nepošle
s paní Lidmilou viděl sem koflíku v nějaký putně plničkou
a nechce. Kuchařka to pověděla paní, ze ho nepošle, aby
a v druhý nádobě taky jich nemálo bylo, na stole l'elězy
jí nerozkazovala. Co se dotýče paní Elišky, o veselí aby
zlal)i ležely, potom stála u vokna truhlicka malá, byly
měla velký náklad učiniti, tak velkého nákladu nedělala,
v ní klínoty a pasy, pravila paní Lidmila. Také v své
toliko jí koření koupila a nčco slepic nemnoho, něco r)'b
pameti mám, ze jest pauu Kunátovi Pešíkovi za)'osm set
nemnoho, než pan Kurzpoch poslal jí toho na voze dvěma
vína prodala, za to jest podpůrce p. Ferdinand Svihovský
kOIlmi ryb a zajícův, ptákU a jiných zvěl'in, taky od srn,
a pan Albrecht Zručský; to taky vím, že jest pan Jan
a pan Svihovský ten taky poslal jeleniny a srn a daroZikmund Paugar s pacholky SI,)imi byl vzuycky pi'ed vevali jí k veselí kopu slepic, krom pan Vojtěch, kdyz paní
Belím i po veselí, tl'i koně měl do kodčího a jeden
doma nebyla, koupil byl ptáků za kopu a od ty chvíle
jízdni, ale Voves jest na ně bral z Nového městu od
nekupovali, než co darovali; co se dotýče šatů, zádnich
Kyndule, neZ pacholci jsou tu trá,'ili vZdycky i on na
jí nedala dělati, pravila ze peněz nemá, ona na ní plakala
veselí, pravila, ze jest na to nemálo naložila, neZ nevím
a nal'íkala, aby jí jen dala karrnazýnu na sukni k voddavco sum my, tolikéz pravila paní Lidmila z Květnice, že se
kům a ona jídala X tolarův, vostatek sobě na ni koují zlrá,a slala ve sklepě nemalá než ,'eliká. _ Jan Kunc
pila stl'íbra, i v tom ještě jí židovky udělaly faleš, nevě
od Železných dveU SI'edci!: Pamatuji se v tom, že sem
děla o tom, až to švadlí její shlídla, řekla: Panno, to
půjčil na sll'íbrný tuli ch 30 k. Paugarovi i upomínal sem jest falešný stříbro v těch tkanicích a ona vOhledai«, poněkolikráte jeho Paugara a když sem byl paní za pivo slala pro židovky, chtěla je do vězení dáti, ony bály se,
dlužen, poslala ke mnl' paní, abych jí pl-inesl za pivo i
že by je k těžkosti připravila, prosily ji pro Pána Boha,
tcn tulich, i vyrazila mi těch 30 k. za tell tulich. Též
aby toho nečinila, že jí lepší dají a od díla že nechtí
Elišce na arnpant půjcil sem X k. i když sem opět pIa lil
nic bráti; ona na tom pi'estati nechtěla, slíbili jí dáti
za pivo, vyrazil sem sobě těch X k., ale Eliška pravila,
libru zlata uncového, přinesly je, daly jí je a ještě duplže je dá zase paní na uruhi den, dala-Ii jest ci nedala,
dukát, jen aby neroznášela, ze jstí to učinily, a to mohu
já nevím. - Veruna, chůva u Elišky Paugkarovy z Kacfna:
hci, že paní jí na stroje ani haléře nedala; co se dotýce
Co sem byla z mladosti u nebožtíka pána, jakž mne od
hazuky aksamitovi k veselí jest ji nekupovala, než koupil
mich pi'áteI vzal, ze sem takových klenotův jak živa
ji její pán, nabral jí aksumitu, dal ji udělati, ještě se vyv jeho truhle ncviděla, jak paní Anna Suknicková na mne
dlužil na svadbu II Pavla Hostivařskýhó v pltI třetího sta
žáchl, abych mll,,'ili to měla, abych 10 viděla, než to vím,
a aby koně měl chovati toho není, dokud jí nevyprosil,
kd)'? za nebožtíka pána, ze jest měl ct)'ry kotlíky nevelký
měl koně v hospodě, paní mu na ně nic nedávala, po
a pátej větší vzal z dluhu za dum od zlatníka Slamovský
vejprosu jel domu ve dvú nedělích a nepřijel zase, až
v penězích, l'etěztl zádn)ich nebylo, než' jeden nevelký,
blízko k SI'. Jakubu neb jest stonal. Kdyz pak pl'ijel ve
klerej jest b)'l paní, dala jí jej nebozka paní matka její
dl'ou koních, tu stáli, ale nedlouhý čas, paní jest lllU na
a polotU zase vzal jí jej nebožtík pán s vell<)i m hněl'em,
ně nic nedávala a v tom zase jel domů, pak pl'ijel zase,
když kupoI'al slatek od nebožtíka Zuba, který byl na
mčl ty koně u Hvězdářů na Novim městě, paní stará mu
Zapícll, prosil nebožtík pána, ab)' mu ten Ťctěl phdal
Ilic na ně nedávala, potom koupil sobě tl'i koně do lmdv penězích a paní musila k tomu svoliti, nechtěla-Ii jest
cího, když bylo k svadbě, ty jest čtyH koně u pauí
od něho včtší těZkosli jmíti, pověděl jí tak, ze jí koupí
v marštali měl, ale paní stará na ně nic nedávala ani dáti
jinej, neZ lomu mali cas mine, že stane za ty ll'i a co
nechtela, však o tom vědí, ze Vorlický kupoval slámu,
sem n)'nicko u ní, pi'ilroupila po ncbožtfko\'Í pánu smrti
seno i voves, peníze mu Paugkar dával, ví o tom i Rořetěz, kollík, trubicku a co ona mluví, ze by měla paní palu
syn, byl pl'itom i kupol'al, zaSe to, co bylo prvý
v lom domu od sthbra, zlata i jinich všech věci, to
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1 V. Na Vcllu!/Il

IIdměsli.

o všecken statek dělila a svuj díl dala Lidmile Podolské,
vnucce své. -- Tu pan purgklllistr a rada - v)'povídají :
Poněvadž Eli!ika Paucarová toho jcst ncukázala, aby k tčm
klínotlun jakou spravedlnost a právo míti měla, nýbd
z odvodu Lidmil)' Podolské to sc jest našlo, ze ona za
zivobytí báby své ty klenot)' v moci své jcst mčla,
z těch pt-fcin dává se Lidmile 1'0dolské proti ní Elišce
za právo, lakže výš psané klínot)' Lidmilc Podolský wileží. Act. fcr. 5. post Trium regum.
31.. 1581, 19. lcdna. Tamté.i f. 89. V,íclav Horský
s Lidmilou z Lacnburku, manželkou svou, I,ladou v knih)'
I;lčstské J. Mti C. radě a panu prokurátorovi I' království
Ccském, panu Mikulášovi Skalskýmu z Dubu a na ,lušticích, kus poustky pH domě jich Řeháckovském jdouc do
téhoz domu po levé ruce leZící v prostl:ed štoku a stavení vejš psaného p. prokuratora, však do zdi té poustl,y
pánu postoupené díry lámati, trám)' aneb krabštejn)'
k padaci i k jiné nastalé potřebě do ní klásti moci sobě
pozuostavují a k tomu sklep klenutý suchý při zemi I' též
poustce v)'stavsný, do kteréhož jest vchod z téhož domu
jich manželllv Reháckovského, sobě, dědicuom a budoucím
s\'ým vymínují. Mezi kterýmžto kusem poustk)' pánu postoupcné a komorou nad sklcpcm klenutým vedle světnicc
bl'cvnoví jich manžclll, 1!ab)' dva dl'evený, z jednoho na
druhý voda spadajíc, poloi.eny jsou, t)' a takový zlab)'
pán, dědicové a budúcí páně, an by toho potřeba kázala,
beze vší odpornosti opravovati, prohni ly-li by časně nOl'Ý
položiti na sVlij náklad povinni budou. A jakž předešle
volma z mazhauzku a z komllrk)' nad ním v domě p.
prokurátora místo pavlace a vokna,. kteréž v těch místech
prvé. na jiný způsob udělány b)'l)', do domu častopsaných
manž.eluv zdělány jsou, ty tak, jakž nyní stojí, s touto
znamellitou vcjminkou na budoucí časy zuostati mají, aby
S? jim manzelum tčm i jiným volmy dymníky, jald do
predního tak i zadního dvoru, žádných jil více mimo ty
ned",]a dělati, od páně dědicuv i čeládky páně vyhlídáním, vod aneb nečistot \'yléváním, neřádlh, házením i jakimkolil' jiným zpusobem žádné pl'otimyslnosti nečinilo.
Act. postridie Prisce.
02. 1612, 18. srpna. Rl/kop. č. 2114 J. 78. V sobotu po Nanebvzetí P. M. stal se trh dobrovolný, celý a
dokonalý mezi uro,enými, statečným rytířem p. Prokopem
Dvol'eckým z Olbramovic a na lVIaštově, J. Mti C. radou
kupujícím z jedné a p. Jancm Horským z Grinfcldu, J. Mti
C. výběrCím posudného v kraji Koul:imslcém, a pannou
Marijí Annou Ilorskou z Grinfeldu, bratrem a sestrou
vlastní, prodávajícími strany druhé a to t~I,ová: Že jsou
jmenol'aní pan bratr a sestra z Grinfeldll prodali dum
~vuj nczávadný v Stal'. M. Pl'., jenl slove od starodávna
RelHickol'ský, v rynku mezi dom)', kdež slove u zlatý
trouhy z jedné a domem u zlatý hvězdy z stran)' druhé
lcZfcí - s zahradou - . Co se pak v témž domě od
SVl šl,,'! a nábytků zanechává, to jest na obzvláštním registUku poznamenáno. A to za sumu 4750 kop míšo A jakož
pak od starodál'lla vždycky k témuz domu kapla I'nitř
v kostele sv. lHikuláše, jdoucc do kostela vra')' naproti
stuclnici za. domem rcceným »pruchoditým po pravé
stranč zalozcní Stětí SI'. Jana jest náleZela a náleM, a
v téz kaple dobré paměti pan otec, paní máteř a jedcn
bratr nadcpsanich pana bratra a scstry z Grlinfeldll v pokoji Páně odpocívají a pohl'bcni Idejí, to sobě nadepsaný pan Jan Horský z Gr., dědicllln a budoucím svým
vymÍnuje a pozustavuje, aby mohl bez všeliké překálky
pana Prokopa DI",l:eckého z Olbramovic, dědiclll' a budoucích páně - v též kaple volně a svobodně dáti se
klásti a pohl'biti. Nicméně světla k službě boží a zvláště
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lla den památky Stětí sv. Jana, jak se co dOl'alo, to pan
Jan Horský - povinni budou zachovávati.
33. 1613, 2. srpna. Rl/kop., i:. 475 f 26. (Rclací
o stavení Jakuba Bassevc, Vlacha Zida, do rad)'. Praemisis
praemittendis. Vedle porucení Vašich i'lIilostl a přátelského
od uroz. astat. rytíře p. Prokopa Dvol:eckého z Olbramovic V. I\filostem uciněpého pl:ipsání, kdd sobě pán do
Jakuba Basscve, Vlacha Z!da, jakob)' on na škodu domu
páně dl1l1l sVllj, do ulice Zidovské jdouc, stavějíc ~V);šO
vati, v něm oken, padací i nějaký lusthauz na vejš vyzdvihovati mčl a víceji než na Žida náleží, dělali dal, stě
zovati tl za zaslrwenÍ jemu téhož stavellÍ zádati ráčí 1
k opa~ření takového stavení do dom,u páně, tolikéž i Jakuba Zida jsme vyšli. I ackoliv týž Zid v štoku pl'edním
jak do ulice u zlatého pul kola <f') ped truje pokoje nahoru
v)'zdvileném, tak do dvora svého okna, pavlace i dvéře zdě
lané, kurlyž se pro nízkost stl:cchy nad zdí jeho Zida
pl'íční hlcděti mužc clo domu páně, avšak dosti podál,
má, ale ab)' Ilěco tcd I' nově mimo to, což p!'i vejchozi
V. Mti, jii postaveno a spatříno bylo a dl'íve neZli pán
dum svuj koupiti rácil, jakž nás v tom spravoval, stavěti
dáti měl, spathti nemůžeme. Dále také i v tom, když
sme jemu stížnost od p. Prokopa do něho V. liHem ue;něnou přednesli, se otevřel a oznámil, jakzkoliv sobě
pn'otně k témuž stavení vyzdviženému má povoleno, ale
vzd)' pro ušetření pána ze by zed přícní, nad kterouž
stl:ecl~a ,indelná polozcna, tak vysoko jako druhou, kteráž
dům Jeho od domll kostela Německého v nově vyzdviženého dělí, vyhnati a lakovému hledění konec uciniti chtěl.
Nadto vejše jestliže by se pánu líbilo na gruntu páně
vedle dotcené zdi pl'ícní na vejš podle libosti páně zed

nahoru stavěti, ze v nicemz na odpor stavěti se neln[ní.

Jiného, což b)' k skrácení gruntu p. Prokopa Dvořeckého
býli neb vztahovati se chtělo ft nám pl:etrhovati nálcželo,
uhlédati a uznati jsme nemohli.
34. 1621, 20. října. Rl/kop. é. 2114 j. 293. Poctivému Francovi Ostrštokovi z Astfcldu, J. Mti C. správci
ouřadu rychtál:ského v Stal'. M. 1'1'. J. liL osvícené kníze
Karel, vladař domu Lichtenštcjnského, Imíze Opal'ské _
poroučeti ráCí - : Poněvadž jest dlím ten v rynku [vedle
domu], slove u zlatý trouby, leZící a pl'cdešle někd)' Prokopovi Dvořeckému náležející vedle jiného všeho a všelijakého statku jistou vejpovědí J. Mti knížecí - J. Mti C.
v pokutě připadl a ten podlc jisté smlouvy trhové urOZ.
a stat. rytiN p Adamovi sl. z Mitrovic na Bratronicích
a Pohčí za hotových 5000 zl. rýn. prodán - ab)' téhož
p. Adama - do toho domu netoliko uvésti dal, nýbd
toho jemu, dědicum a budoucím jeho k dědicnému uUdní a vládnutí - postoupil. _

črslo pOp. 931.
(U korábu, u zlaté hvězdy.)
I. 1429, ll. čcrvna. Rl/llOp. č. 2099 f. 285. Magister civium et domini consules Mai. Civ. P~'ag. per sentenciam diffinitivarn pronuncciarunt et determinarunt mandantes Margarete, relicte lakssonis de RichnolY, iam conthorali Sobini de JenikolYicz et eidem Sobino, marito
suo, quatenus casdem X s. gr, quas prefatus Jaksso in
suo ultimo testamento pro Niclino consobrino suo, legaverat, eoclem Niclicone dccedente in Matiam, [ratrem
di cti Nicliconis, sunt devolute, persolvant ipsi Mathie. Act.
sabbato ante Viti.

'f') Bývalá ulice Kostecná.
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2. 1430, 23. května. RlIlwp.
purgmistr a konšelé Velikého města
každ)tll1

992 f 119. My
Prazského všem i

č.

tiemto zápisem na vědonlie dávátne, že opatrný

Václav Svabach, spoluměštenín niÍš a poručník dobré paměti Jakše z Rychnova, ubrman II přátelský smhívce
mocný od panie i\Iargreth)' Sobinol'é, nekd)' manzelky
svrchnpsaného Jakšc, s jedné a Marthy dcer)' jcjic, ll)'nie
manzelk)' Mathějc z Ledcnic, s stran)' druhé obapolně II
jednostajně
vydan)~ a vyvolen)~ mezi týmaz slranOll1a
osobně v plné radě stojícíma o ten jistý dic! dědicn);,
kler);ž jesti měl připaclnúti a pl:ipadl na svrchupsalllí
MarlllU po smrti Jakše, nahořep,aného otce jejieho, a to
takováto, že svrehupsaná paní Margretha SObIllOI'Ú, miÍtě
jejie, za ten jistý nápad její ze všeho zbozie Jakšem ostaveného které, by tolivěk měla budto v měslě nebo
kromě' města. a zvláště z toho statku, kterýz mají v JíloI'ém, má dáti' a vyplniti nahol:epsané Marthě, dceři své,
pět a t!'idceti kop gr. rozdielně na rok)' v dolepsané
ihned po sobě sběhlé, točižto na. Matku BoZí Scmennú
nynie najprve příští de~et kop gr., a na vánoce ihned
potom sběhlé deset kop gr. a ostatních patnádct kop gr.
na svatého Jihe ihned potom zběhlého, a z těch patnádcti
kop gr. posledních sl'l'chupsaná j'dartha pět kop g.r. má
vyruciti a na ně jistoty dosti uCiniti, tak aby zbožlC napl:edpsané Margrethy svobodno bylo. Pod takovúto vymienku jestliže by v té mieřc, prve neZli b)' Matk)'
BOlic Semenné přišlo, castopsaná Marlha s Mathějem,
mall"elem svým, co sobě klÍpili, tehda od sázenie t~ho
poUtajíc ve čt)'řech nedělích pořad sběhlých bude Jun
mieti a má dáti a pospolkcm položiti těch deset kop gr.
prvních, kterýchž by jí měla driti na rok Matk)' ~ozie
Semenné a jiné penieze má jí plniti na roky svrcllUJ menované obycejcm napřed psaným s tiemto dalším přid;,
ním a s znamenitým vymluvcním, tak jakož jest pre
o póldruhé kopy gr. platu, které z mají na dvoru v Jílovém, jestli ze b)' b)'li otslÍzeni a kterak stištěni z té poldruhé kopy gr., tehda k svedení II k očištění té póldruhé
kopy má Martha s Mathějem, manželem svý.m svrchu?saným. dáti jeden gr. a paní ,Margretha s Sobmcm, muzem
svýn;, dva gr. Také toto jest v)'mieněno a znamenitě vypověděno ubrmanem nahol'epsaným, že častopsaní l\'rarth~
a Mathčj manželé mají osobně se v Jílové v plné rade
stojicc" přiznati a všeho zbožie Jakšem nahořepsaným
ostaveného sč odř-eknúti, kterúzto vipověd obě stranč
svrchupsané jsú přijele a ji slíbili sobě zdrZeti I' celo.sti
bez zmatku a bez přerušenie vŠclikterakého. A ludlel
také stojiece osobně Sobín a Mathěj manželé svrchupsaných Margrethy a Marthy k tomuto jistému v)'l'knutí a
zapsalll sVlí jsú plll1í voli mocně dali. Actum in pleno
cOlIsilio f. 3. ante Ascensionem d.
3. 1435, 17. ledna. RlIllOp. č. 992 J. 194. Ve
jméno svalé a ncrozdielné trojice amen. Já Markvarlh bratr
Vykéř-óv, mčštčnín Nového Města Pražského, v)'znávám
tiemto listem, ze - poručenstvie mého ciním a ustanovuji I1loClllí a najvyšší porucníci POCtivlí ženu paní Zdenu,
manželku mlÍ milú - . A I' tom porucenstvi mém odkazuji, poníciem a mocně dávám - manželce mé tl'etinu
domu někdy Sobinova v Starém :\Iestě PraZském, kterýž
leM mezi' domy Beneškovým 1n'ajcieřovým a Pešíkovým
u »Podušky«, k kteréžto U'etině domu jsem spravedliv.
Dále otkilzUji, porúciem a mocně otdávám léž paní ~deni,
manželce filé, sto k, gr, vena, kteréz lnám po panl Dorothě první manzelce mé, někay ženě starého Jidáška
z Sta:'ého Města Pr., jakoz jí věnoval dobré paměti Matějek, někdy muž její, v Dobrocovicích. Také odkazuji a
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tudiež nadepsané paní Zdeni, žcně mé po mé smrti
k jmění, k ddení a k dědickému vladaťství bezc "šeclt
pl'ekážek pl:átel mých i jiných lidí.
Dále také oznamuji, že jscm dlužen panu Janovi
Ratajskému z Stal'. liL Pr. pod lúbiemi podle Oticka, krájece sukna u sv. Havla, polctrnádctý kopy gr. a tak rozka/.Uji a zjednávám, kd)'z I,y jemu paní Zdena, žena má,
ty peniczc splnila anebo zarucila, aby jí nižádnlÍ njční
nesahal na statek ncbo na zbolie svrchllpsané a také aby
jí navrátil všeck)' listy, ktel éž sem dal jemu schovati
k věrné ruce. A jměl-li by které listy ncbo zápisy v knichách na ty penieze, aby takoví listové nebo zápisové
zkaženi a umrtveni byli a na věk)' potom nižádné moci
neměli.

Toho na svědomie a potvrzenie pečeti opatrných
mužóv Janka StHebrného, rychtáře, Vallka Nározníka proti
kaple Těla božieho a Mathěje, konšelóv svrchl1psanélto
města nového Pražského, k mým prosbám p[ivčšeny jsú
k tomuto listu. Jenž jest d,in I' pondělí den sv. Anthoně
leta narozenie sy.la božieho lisícieho ctyl:stého tl'idcátélto
pátého.
* 1416.
Rl/kop. č. 2099 J. 92. lessco
DupolYec promisit bona sua lide persolvere XXti gr. d.
Wilhelmo Zagiecz et Johanconi Ochs, in quibus ipsis adhuc manet obligatus - .
.
4. 1433.
l?l/kop. ~ č. 2099 I: 375. Matheus,
gener laxonis sartoris, publica\'it arrest~ndo ius puerorl1m
suorum, nepotum dicti lakssonis, ad omnia bona per .r~
lictam dtcti laxonis, dc post vero conthoralem SOllllll,
relicta et nominanter ad domum eorulll in circulo situatam.
5. 1437, 26. listopadu. RlIllOp. č. 2102 f. 405.
J ohannes dictus DupolYec, ingrossator tabularum regni
Boemie, emit domum olim J akssonis sartoris, sitam inter
domos Benessii sartoris ex una et Olbrammi llictam ad
cusinum parte ab altera erga prefatum Benessiulll sartorem pro nonaginta s. gr.
'f' 1437. Rllkop. é. 2099 J. 417. Vertente enim materia litis discordie et displicencie inter
Margarethall1, conthoralem Johannis, nati DupolYconis,
tutricem per Barbaram, relictam Bohuslai de Pussperk sub
ordinatam, ex una et Elisabeth, moniólem gerll1anam dicte
Barbarc, parte vortente ex altera, que quidem ll1ateria
arbilrio prudentull1 virorull1, videlicct Przechonis dc l'rleIVorolYicz et Procopii braseatoris, est sopita et cornplanata
occasione cuiusdam testamentalis de;egacionis per prefatam
Barbaram iam dicte Eli,abeth faete, pro qua ealldem Margaretam impetebat in hunc 111 odull1 , quod i'.Iargareta repenominate Elisabeth debet dare X s - .
14 s7,
TaJII/éž J. 445. Johannes diclus
Dupoll'cc, 1'1'0 tunc ingrossator circa tabulas regni Bohemic, fas,us est, quia Johanne" Petrzico ct \Venceslaus,
fratres dicti DupolYec, et Clara, soror ipsorum, satisfecerunt sibi FW iure suo, quod habere dinosccbatur in illa
IiUera sonante super centum S. gr., prout sc Johannes
DupolYec, pater ipsorum, cum Dorothea, conthorali sua,
proscril'serant, qualiter casdem centum s. habuerunt in
ipsorum potcstate prefati fralres cum Clara, sorore ipsorUIll,
dantes ct assignantes <juandam liUera11l sonantem
super sexagillta S. gr. debiti per Johannem et Nicolaum,
fratres de Lobkowic, debitorie obligati prefato Johanni.
6. 1439, 14. listopadu. RII/lOl'. é.· 992 ;: 198. C1ara,
nata olim le,skonis DupolYec, civis olim ~'lai. Civ, Prag.,
fassa est. se triginta s. gr. a Johanne et \Venceslao, fratribus s~is de DupolY, pro totali porcionc sua hereditaria
et patema suscepisse. - Act. sabbato post s. Martini.
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7. 1447, 24. července. RII/wp. Č. 2099 f. 1098. Johannes Dupowce de Praga, notarius et oftiei"lis tabularum
regni Bohemie, protestando reeognovit se debitorie obligari in eentum s. veri debiti nobili d. AIssoni de Zieberg, eandem sumlllam sibi preseribendo in domo sua in
giro, talitcr cpiod prcfatus d. Alsso dieta bona in parte
vcl in toto polcrit lcnere, possiderc, vendere et de eis
faeere, quiequid sibi plaeuerit, sieut de propriis et heredilariis. Cum hoc cciam omnes pucros prefati Johannis el
wlargarclam, uxorem cius, post ipsum rdietos regendo ct
lideliler gubcrnando, nee non bona eorum ipsos eoneernencia usquc aunos ipsorum debilos ct eompletos tamquam
veras lutor et gubernator, quem polen tel' presentibus surrogando eonslituit eidelll plenarium faeultalem lutorie aeeioni;
eoml.nillendo. Tali tamen sub eondieione, si prefalulll
donnnum AIssonem mori eontigerit priusquam dietum Johannem Dupowee et si dieta bona in parte vcl in toto
ipse dominus AIsso ulterius non vendiderit sive eum eisdem aliler non disposuerit, ex lune post mortem ipsius
d. AIssonis predieta bona omnia eUlll omnibus rebus
ipsum Johannem et suos heredes plene dev"lventur. Aet.
fer. ll. ante festum s. Jaeobi.
8. 14ó4, (j. dubna. RII/top. A. 13. Specltlllm hll-

lIIallae salvaciollis v lllli/lOvllě kap. sv. Vitské

f. 46.

A. d. l'I'ICeCCLlllI fer. lllI. ante Ambrosii Johannes DupOIYee, vieenotarius tabularum regni Bohemie, viam universe earnis ingressus e,t. Tumulatus est ad s. Nieolaum
in eimilerio ante introitum eeelesie maiods hostii; quo
Illtratur de platea versus fontem ad dextram man um.
9. 1454, ll. července. Desky dvorsllé č. 21 f. 51.
Nieolaus et Johannes, fratres de Lobkowie, - protestati
sUllt, quod ccnsum eorum, videlicet X s. gr., quam habent
in hereditatlbus 111 Ssanowic, vendiderunt Johanni
Dupowecz de DupolYe ct de Wssctat, officiali prepositi
vVyssesradensis, pro C s.
10. 1454.
Desky dvorské č. 20. f. 141. Johannes Dupowcc de Dupow et de vVssetat ct Alsso de
Ziebcrg eonqueruntur super Hineonem de Hniewssyna
et dc Sacru Campo, quia fecit eis dampnum posse suo
lalllquam potentibus commissariis ,'rphanorum olim J ohannis
D;rpolYee in cius et diclorum orphanorum hereditate obligata in Sacro cumpo. Perdicio diversorum ccnsuum pro ex mal'. arg.
ll. 1455, 17. července. Rl/llOp. Č. 2141 J. 136. Já
Petr z Terešova seděním na K01'Ilě vyznávám tiemto
listem obecně pl'cde všemi, ktoz jej uzřie nebo ctlÍc slyšeti buch!, že dávám svlÍ dobrú vuoli a plm! moc k vyslÍ7.ení i k proslÍzení slovutné paní Anně z Korna, sestl'c
své, k tomu ke všemu dluhu, což mi jest dlulna po nebozci otc' ;"ém paní Markéta Dupovcová, aby sestra má s tiem
dluhem ucinil", jakž by sč jic zdálo, jakžto s svým vlastním dluhem. Toho všeho na svědomie peče! nll! vlastní
přitiskl scm k tomuto listu a pro širšie svědomie prosil
sem slov~lných panoší Hynka z Brodce aJana z Timberka,
že SIÍ pecell své k prosbě mé na svědomie pl'itiskli k tomuto listu. J cnž jest dán a psán len čtvrtek po světě
lVlarketě 1. L Vto.
12. 1455, 6. listopadu. Desky zemské vělši Č. 2
f. B. 21. Mikuláš z Zásmuk a z Příboz pl-iznal se, že dě
dictví své v Pl'íbozech puol pátý kopy I gr. platu ročního
s dvorem kmctcím - prodal lvlarketě, pozůstalé po někdy
Janovi Doupoveuvi z Prahy, za XLI k. gr.
13. 1457, 1. září. RlIllOp. Č. 2105 f. 75. Martha,
nata olim J ohannis Dupowec, iam vcro Nicolao vVlasakoni
de Budeiowic pro cuniuge desponsata, CUlU eodem Nicolao
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comparens resignavit olllne ius SUUlll ad domum dictam
ad turrim sitam in giro inter domos ad cussinum et ad
fiaveam rosam, nec Ilon ad ortull1, quod sitmll est in insula in transductus, alias na prziewozc, penes ortum
Duchconis piscatoris ex una et Ssarth, similiter piscatoris,
parte ex altera, Jvlargarete, matri suc dcleete. .,- Act.
die Egidii.
14. 1457, 1. prosince. Desky dvorské č. 21 f. 276.
Margarcta de Picska, relicta olim J ohannis Dúpowce de
Praga, protestata est, qu"d eensum suum, vide1icet lIlI
s. gr., quem ha bet in hercditatibus Nicolai Bohmiczka de
Bohmicz ibidem in Bohmyczych - , lres s. gr. census,
quem habet in hereditatibus in Suchdolc, in Myslkowiezych,
in Secllowie, in Borzcticzych, in Korzcniczyeh et in Opatowiczych in Sbomyssli cluas s., - unam s., quam
habet in in Pustee Dobre - , vcndidit post Martham, filiam suam, Nicolao VYlasak de Czeskych Budiegowicz.

15. 1458.
Rl/kop. Č. 2141 f. 196. Tato
smllÍva stala sč jest mczi paní Margretl! DUpOVCOVIÍ a
mezi panicem Mikulášem Vlasákem, měštěnínem z Budě
JOIYie, o pannu Martu, dceru panie Margrety Dupovcové,
k svatému manželství dl'ieve jmenovanému panici Mikulášovi takovlÍ smlt!vu, že paní Margreta Dupoveová má
dáti po s"é dceři věna deset kop gr. platu ročnieho a
panic Mikuláš má proti těm dcsieti kopám platu uručiti
pól třelieho sta kop gr. i s těmi X kopami platu, kteréž
po. panně velmc, do cine a do roka vedle městského
práva. A po dni a po roce má knihami městskými zde
na ratllllze zapsati panic Mikuláš panně Martě, jestli ze
by Buoh jeho neuchoval a dětí nebylo, dvě stě kop gr.
věna na statku svém i s lemi X kopami platu, aby panna
Marta své věno najprvé zdvihla, pakli by dietky byly,
po dni a po roce a pán B. panice Mikuláše v tum neuchoval,
tehdy panna Marta má mieti pravý a rovný diel s dětmi
svými a pakli by i děti zemřely a ona živa zuostala,
tehdy tčeh dvě stě kop gr. má na pannu Martu spadnouti - .
16. 1458, 9. dubna. Rl/IlO}. A. 13. Specl/lum llllmallae sa/vaciollis lwihovl/)' kapii. sv. Vi/sili

f. 46.

A. d. MCCCCLVIU dominico post Ambrosii Margarelha
de Pieska, eonthoralis Johan'lis Dupowec, SUUlU ultimulll
clausit diem.
17. 1459, 15 března. Rl/kop. č. 2141 f. 361. Facta
est divisio bonorum post mortem Margarethe, relicte
olim Johannis Dlípovec, vicenotarii tabúlarum terre derelictorum inter Zuzannam et lvIartham natas, quod ďomus
ad »turdm« nuncupata sita in giro inter domos Johannis
Wiechtik et Siche pietoris data est l\Iarthc, sorori iuniori,
Suzanne vel'O ortus cum gaza in eodem conslructo pro
t,ela paranda alias s mandlovmÍ, situs in insula penes ortum
Sarth pistoris ex una et Duchconis parte ex allera. Fer.
V. ante dominicam Judica 14ó9.
18. 1459,28. června. Rl/kop. Č. 2105 f. 104. :Marta,
nata olim JOhannis Dupowec, - resignavit - omne ius
SUUlU ad domum ad turrim nunccúpatam - Nicolao, marito suo. Act. in vig. Petri et Pauli.
19. 1477, 2. června. Desky zem. Č. 3. f. B. 30.
Bernart, l'cčený Birka z Násilé, přiznal se. žc dědictví své
v Kelni 3 k. 20 gr. platIl s dvory kmeteími -- tak j d,ož
jemu dsky od Mikuláše Vlasáka z Prahy plněji svědčí,
dal - klášteru sv. Jakuba v Star. M. Pr.
20. 1488.
Rl/kop. Č. 94 I. f. 72. Nicolaus Wlasak recognovit, qilia statuit fideiussores in XXX •.
Johanni a falcastris, civi Nove Civ. Prag., ql\asquidem
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za spravedlivé opatření proséc, aby jí při smlúváeh svatebních páni zllostaviti rácili a pH z:ípisích těch, v kterýchž
jí statek po l\Iatúšovi zuostalý náleží. Zase proti tom II on
maršálek s paní Reginú, manžellní SVl!, odpírajíc pravili,
že jakožto měštěnín svobodný Matúš ncbožtík mohl jest
o všem statku svém podle práva měsla tohoto Hafl činiti
a že tomu kšaftu těch smluveí svalebních svědomí nic na
přiekážku není, nébrž že jim k jich věci na pomoc ti
sl1110uvci sou, poněvadž salni s sebú nesrovnávají se, lnluvíce, že tíž svědkové seznávají, že takové smlouvy nic
dál než do dne a clo roka trvati měly a ona chce, aby
se to dále vztahovalo, jeHo kdyby ty smlouvy dál trvati
mčly, než do toho času, byla by se z nich vyvésti nedala,
ale že sou netrvaly, jakož ti smlouvei seznávají, aniž on
jest ncbožtík Matouš v tom právě statku nabyl, kdež sou
ty smlouvy se dály, nd jinde, a maje stalek ten jest sobě
zapisoval a ona jest tomu odporu necinila, jako jest zde
v Praze to činil v Jičině i jinde a ,(ysvědclljíce ti smltívce
jich smll!vy toho nepraví, by společnice měla v .tatku
býti neb jest byl pacholek chudý a kdyby takové smlouvy
k času blldlÍcímu mezi nimi byly, byli by tak smluveni,
že má býti s ními společnice v statku, kterýž mají neb
míti budou. I poněvadž takové smlouvy SOli mezi nimi
nebyly a smlouvei její jich nevysvědčili, že jest Matúš
23. 1501, 2. listopadu. Tamtéž f. 209. Wenceslaus
dobře pro ty smlouvy o statku svém poHzení učiniti
Formanek et Dorothea emerunt clomum in giro u korámohl a jej kšaftovati, jak chtěl, svou ženu opatřie, jakož
buov a Johanne et Henrico fratribus pro CL s. prag. jest tak učinil. A k tomu dále mluvíc, ze jest Uršila
Act. fer. III. post 00. SS.
sama jeho za to žádala a prosila, aby kšaft a pořízení
činil a poněvadž k tomu se dobrovolně svolila, že jak jí
24. 1503, 26. ledna. T,tllttéž f. 227. Sigismundus
opatří, že tak se zachová; i by byla jaké právo měla, již
Holec de Kwietnice emit domum in giro u korábuov a
jest se tiem svolením z něho vyvedla. A na to ukázali
Wenceslao Formanek pro CC s. prag. Act. fer. V. post
svědomí a ti zápisové též že jim nejsú ke škodě, nebo
Convers. s. Pauli.
kdož koho v spolek zápisem uvozuje aneb jemu co zdává,
25. 1504, 18. listop. Tamtéž f. 257. Severinus inten to zapisuje v knihy vrchní, ktel'íž zápisové v své
stilor et Anna emerunt domum ad classes in circulo a
pevnosti zuoslati mají, ale tito zápisové že sou v knih)'
Sigismllndo Holec z Květnice pro CCL s. prag. Act. fer.
na právě Hradeel,ém šosovní zapsáni, lderéž tukové moci
II. ante Elisabeth.
nejsou, ale toliko pro pamět se znamenají takoví zápisové,
26. 1511, 22. Hjna. Rl/hop. č. 2108 f. 86. Johanaby věděli kde šos a nu kom vybierati. A pro takové
nes Hlavsa cmit domum ad classes a Sevcrino institore
zápis)', že' sou kšafly měšťané Hradečtí činili a ciní až
pro CCXX s. prag. - Act. die Severi.
dosavad, zc iim to ku pl'ekMce nic není. Dále pruvíc,
žc by toho jistolu rádi byli pl:inesli od Hradeckých pá27. 1511, 3. listopadu. Ta/lltéž f 87. Matheus de
nuov a svědomí, kdyby slušelo takovl! věc na jiném
Hradec Regine dietus Giczinsky emit domum in cirelllo
právě slÍditi. A na 10 pokázali list Hradecki ch pánuov.
dictam u korábuol' a Johanne Hlavsa pro CCXX s.
Tu pan purgmistr a páni slyšíce strany - takto pro Act. fcr. II. post 00. SS.
vypovídají, Poněvadž to svědomí smluvcí svatebních podle
28. 1512, 31. srpna. RI/l/Oi'. č. 1128 f. B. 30. Kdci
práva jest nedostatečné i Matúšovu pol'ízcní na pHel(ázku
po smrti Mattíše Jičinského podle práva a řádu žádali jSll
není, neb nebožtík Matúš Jičinský byl jest meštěnín
Burian Lazar z Liboslavě, toho času maršalek, a paní Rezde přijatý v prťÍvo lolo a zákup jest měl pod tímto
gina, manželka jeho, aby kšaft tvrzen byl a to poHzení,
právem, i právem města tohoto měl jcst moc kšafl učiniti
kteréž jest nebožtík MatlÍš, sa měštěnín zdejší, učinil a
o všem statku svém, ktcrýž jest kdeikoli mčl a na cem
podlé takového poHzení pun purgmistr a páni aby je
b)' takový statek jeho záležcl. A poněvadž jest sc v tazuostaviti a při nem nechati ráčili. Proti tomll dotčeného
kové moci h\dně zachoval a Haft podlé práva jest hídný
Matouše nebožtíka manželka, ménem Uršila, skrze přictele
llčinil a, tak aby se zachoval, ona sama Vršila,. jeho nesvého odpírajíc žádala, aby ten Haft k stvrzení nebyl
božtíka manželka, za to jest ho prosila a zHzení aby
doptíštien, kladlíe toho příciny ty, že jest nebožtík Maucinil, napomenula, to sou Burian a paní Regina provedli
touš, mul, její, takového kš aftu činiti nemohl proti smllÍ-,
podlé práva. Z té příčin)' t)i Ž kšaft jest řádný a podlé
vám svatebním, kteréž sou byli mezi jim Matoušem a touž
práva přišlý neb pl:ed dvěma konšely pl'fseZnými toholO
Vršilou II že podlé takových smluv svatebních každému
města jest učiněn. Protož kuždi komu tj'mž kšaftem co
tak je se dálo a tak zachován"býval, jakž takové smlouvy
náleží a jest odkázáno, muož O 10 hleděti na tom právě,
v sobě to zavírali, nebo jest se nikda žádné takové věci
pod ktcrým právem který statek jest, k lomu, ktož kterého
proti manželu svému nedopustila, aby ty smlouvy přeru
statku jest v drlení. Protož Burian maršálek s manželkú
šeny býti měly, a toho jest nepotratila, aby měl neboztík
svlÍ chtí-li o ten statek hleděti podlé téhož Haflu, kter)iž
muž jejÍ, proti těm smlúvám jinak kšaftovati, poněvadž za
jest po témž Matúšovi v Hradci zuosla!, k tomu práv,o
společnici jí jest pHjal a to jest skutečně vyplnil, kdy'
jim se nezavírá, tak aby o to tam stáb na tom práv e ,
jest sobě domy a jiné věci kupoval, že jest sobě a jí
pod kterým právem ten statek jest. Stalo se v lÍterý před
zapisoval. Dokládajíce svědomí smluvcí svatebních i výsv. Jiljím.
pisuov z knih pánuov Hradeckých a je pokaziljíc při tom

XXX s. proscribit in domo sua sita in giro ad classem,
alias u korábuov, nunecupatam.
21. 1496, 9. lÍnora. RI/I/Op. č. 94 1. f. 118. Mortuo
Nicolao Wlasak intestato, relictis post se Johanne, Henrico Johanna, Regina orphanis et Offka eonthorali, predict~rum orphanorum matre, quibus orphanis d. magister
eivium et eonsilium vVilhelmum de Blaztice, Blasium
Huptych et Galium a columbis tlltores et commissa~'ios
instituerunt. Qili quidem commissarii taxantes substanClam
derelictarn divisionem fecerunt talem: Sic quod domus in
circulo ad classem dicta inter domos Rzehakonis et Nicolai ad flaveam rosam sitarn aliaque ornnis substancia
prenominate Ofcze ad eius ltereditariam possessionem
cessit. De qua domo debet orphauis, dum ad
unnos legittime etatis venerint, CLX s. dare. - Act. clie
Appolonie.
22. 1499, 8. ledna. RI/koi'. č. 2107 f· 158. Johanne~ et Henricus, fratres et filii olim Nicolai Wlasak,
emCl'llnt pro se clomum in circulo dictam u korábuov
penes Nicolaurn suto'rem ad flaveam rosam ex una et ad
auream tubarn parte ex altera sitam ab Offka, matre sua,
pro CCLXVlllhs. gr. prag. Act. fer. III. post Epiph. d.
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29. 1513, 2. srpna. Ta III též f. C. 14. Jakož jest
nesnaz a ruollliee byla o kladení domu Korabovského do
kněh městských mezi Bllrjanern LazarcIll z Liboslavi a
Reginú 1l1. j. z jedné a Janem z Vralu, Danielem Raušem
z Ylkanova, Matějelll Hlavní a Janem Hlavslí, porueníky
nc1'?"ky Alzbety llrabaliové, strany druhé, kdež jest on
BUl'jan sám od sebe i od své manzelky duom v soud
zahájený vloziti a zapsali dáti chtl:l, podlé toho kšaftu.
klerýz jest neboztík ll-Ialúš Jičinský ueinil podlé práva
města loholo a tím Haftelll len duom jim zkázal, Uerýž
sám, z,~~ ktúhami zapsaný, měl., Tomu sou pOl'llěníci Idadenl uCllllh odpor, praVice, ze k 10lllu prál'o lepší míti
chlí nel. oni z lé pl-íciny, ze jcst nebozka Al2!Jěla v kšaltu
dluh. oznámila a I?O:o!-il~, klerým jí vMatlíš povinen byl.
a om sonce pOruCIIICI, ze spravedhve k tomu domu hledí
a ~a;\. sahají netoliko, ze Bllljan a paní Regina Slí porucnlel, ale by bylI dědicové, ze by lo ueinili mohli a je
~ tah? dluhu naponlemíli, pro klerýž sú odpor učinili a
Jemu Jeho V knihy klásti nedopuslili. Prali tomu Burian sám
?,d s~b~ } od své ~nanzelky odpírajc pravil, ze je i\lalúš
JI Alzbele mc dluzen nezuostal a týz Maltíš to svú duší
zapeee~il a kš aft na to učinil. A pl'iesto jestli ze jest jí
co dluzen byl, to aby provedli. Proti tomu poručníci
stojíc mluvili, ze by byl dluh spravcdlivý a puojčený, táhmíce
se na svědoml. Tu p. purgmistr a páni - nalézají: Poněvadz zápis světle ukozuje, že sobě duom neboztík Matúš
u korábuov koupil a nan Hdné "1vad)' neucinil a tcn jcst
kšartem llUljanovi Lazarovi a Regině m. j. odkázal z té
pl'~ciny porucníci jim v tom překázky kladení v so'ud zaháJený toho domu brániti nemají I'ro dluh, kterýz jesl
nebo!k~ . AlZběta v svém Hartu polozila, pončvadž oni
pOrUC1l1CI toho dluhu sou neprol'edli a ani jeho' Matúše
~~ .zdravého zivota" kd)'l jesl tomu jejímu dluhu odpor
Cll~tl skrze Mikuláše Dětského, z toho nevinili podlé
pral'a a, v tom on ~Iatúš, bera se z tohoto světa svú duši
~? zape~etil, .ze jim dl uzen I:ic nebyl. Protoz z té pHcin;
JHU BUl]UnOVI fl RegUle ln. J. dá"á se za právo, ze jinl
porucníkóm tím vinni nejsú. Act. fer. III. pasl Vincula
Petri.
30. ]513.
Tallltdž f. 152. Burian Lazar
z Liboslavě l:ol1pil sobě, l{cgil;č m. pokoj u svých
meze ch a hral1lcech rozdiclný od Matlíše Knoflíeka soused~ svého, za XX k. pl'. s lěmilo vymienkami. 'že on
~unan má ten pokoj vybol'iti a nu tom miestě on ani
Jeho bu,híd nemají zádného stal'cnic dělati ncž on Burian
má udělati zeď od rohu domu téhož BU;'iana az do zdl
dOmtl pana z Pernštejna a v lé zdi on i\Iatlíš Knoflíček
má tobě udělati dvél'e, aby mohl choditi k studnici k vázení vody svobouně. A pruochod vod)' lIlá jíti skrze
duom Burianóv a že on Burian má úmysl udělati studni~i. II k~yž udělá,. tchdy on Knoflíček má ly dvéřc zaZthtl, uez té sludnIce on rvIatouš spolccně lná užívati a na
ní nakládati spoleeně, jakž ta potl'eba kázala bl'.
.3,1. ]515,21.}i,top. Ta III též f 169. Climon [s Ikna]
b.arvler koupIl sobe duom na rynku u korábuov od Bu~·Iana. Lazara z. Liboslav a Regin)' m. j. za CCXX gr. _
I S ltem pokojcm, kterýz jcst orl Knoflícka koupen. Acl.
Cer. lUl. "pte Clemcntis. (R. 15] 6 kvituje splátky Burian
Lazar od Simona, leC r. ] 517 již od Zikmunda Tdrského
] 519 od Zikmunda Tvárského z Leslkova.)
, ,
32. 1532.
Rl/kop. Č. 2111 f 10. Paní Ofka
z Rajcštajna vzdala dum u korábu strýci neboZtíka Zikmunda z Lestkova, manžela jejího, Zikmundovi Ch vatě
rubskému z Lestkova. (Viz výše str. 259, č. 20.)
, ,33.,] 534, 7.)i,top. Talllté,,: f. 88. Jan z Písnice, místoplsal' kralovství Ceského, a Anna koupili duom Idící na
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r)'nku u ~orábuov mezi domy Vavřince Knoflíčka a někdy
Brikcího Reháka z Kvčtnice obostranně od uraz. vladyk)'
p. Zygmunda Chvatěrub,kého z Lestkova za CLXlI l k.
gr. e. ~š~k onv pa.n Jan moci sobě pozuostavil, aby mohl
tento zapls zmellltl, kdyby se mll koli a jak líbilo. Act.
sabbatopost Leonardum.

!2

.
34. 1550, 12. září. Rl/kop. č. 100 f. 282. Jakož
jest urozený pan Jan z Písnice paní Johanně z Pruochodu,
manzelce své, na smltívách svadebních vena pbvěnil CCL
k. gr. c., oznámil, ze takovú sumu ujišťujc na domu svém
řeccném, u korribuov v rynku mezi domy paní }{eháekové
a paní Celechovcové - . Zase pan Vít Lišovskf z Pruochodu, otec Johanny, což jest ko li po ní věnoval a dáti
php0l'ědel, tonlll ze dosli nciniti chce. Act. [cr. Vl. post
Prothulll.
.
35. 1556; 21. srpna. Rulwp. i'. 990 f 5. Jakoz
Jest Jan z PíSlllCC obeslal' lm právu Kristinu ze Skalice a
Elen~l! ~ceru její, vinil je z toho, že ve čtvrtek po Sl'.
Ka:ennc 1. LV. str~Je sc do lázně poroučel jí hospodál'S~~tl., a~~y y v ll~bylu Jeho dOlna nic se neztratilo, což opatnU pnpovedela. V tom odšedši ztratil mu se ,'ctěz zlatý
od sta zlatých a druhý od třidceti zl. a zápona s kamením
drahým, pr>ten a 7,1'oneeek zlatý, coz vŘecko maje odjfti
do almárky vV pUtomnosti. její schovával. A v tom kdyt
odešel, to vsecko se ztraltlo. Neb kdyby na ,~ zloděj
pl'iše!, byl bl jiné věci, ld,eréz napřed byly, po~ I, ale
domacl to uCllll1. Skrze coz v pode7.l'ení jest ona Knstína
u něho. Neb chtěje sc ptáti po ztrátě své, posílal k hadacce, kte:'';z v pHtollln?sti její oznámila, aby vrátily a
starati se Jemu nedopustIly. A ona Kristína uchýlivši se
k uehn, šeptala, dávajíce jí tolar, aby pravila na Katc1'inu
Lopatskou - . P. pnrgmistr a páni vypovídali ráčí: Poněvadz Jan z Písnicc toho jcsl ua ní Kristinu a Elenu
,,v :ličímz podlé práva nepro:edl a nepokázal,
- i z té
pnc.lIly ona. Knstlna s Elenú Jemu Janovi takovou žalobou
povlllny nejSou. Act. [er. VI. post Agapit.
.
36. 1~64, 17. bl'ezna. RI/lwp. č. 991 f 148. Jakoz
JSou Vít LIšovský v Menším Městě l'raZském, děd ZnZanIl):, ~Irotl:a a dcery pozuostalé po Janovi starŠÍm jinak
Donl1náckovl z ~ísnlce, téz Vondl'cj Flanderka, krajčí
v domu pruochodltém a Valentin Sthbský, měšťané Stal'.
M. Pr;, od pana purgkmistra naUzení poručníci před jmenovaneho Sirotka, ku právu oheslali Kathehnu vdovu a té!.
poz,usta!ú dceru p~ pl'ed "Iotceuélll Janovi starším a otci výš
dotccne Susann)' Sirotka, zc v slatek pozuostalý se uvázala na
ublížení spravedlnosti téhol sirotka, k kterémuzto statku
oni po.měníci .l1apl·cd jmenovaní, též Anna Lišovská, bába
toho Sirotka, ,Jemu k ruc? praví se míti právo a spravedlnost. Protoz lolto žádají, aby ona KalheHna z Písnice
t~ho S~~tlCll v;~ellO jim k ruce a na . místě sirotka postoupIla, v.eríce, .ze k, tomu. od prá I'a phdržána bude a potom
bude-Jt chtítt z ceho Je porucníky viniti II nebo jnklí
spravedlnost praviti se k tomu statku míti i ji také ulwzovati, to bude 1Il0ci nčinili, neZ oni poroueejí sirotka
k spravedlivému opatření.
Proti to tll II ?d Kathdiny vdovy z Písnice, cicery pozuostalé po }lm o 1'1 slarším odtlldž z Písnicc, kll pnll'u obeslané v skrze pHtele jejího j.est mluveno: Toho není, aby
se mela v statek po V)~Š ]lucnovanél11 Janovi, olei svém
pozllostalý uvázati, nel byt sv lij v domě tom po smrti
Jeh.~ p.o':llOs~avši má, jakz jest i za zivnosti nebožtíka opatruJ~c .Jej ,mela a k tomu statku pozuostalémn po něm JanOVI Jakozto vlastní dccra Jeho praví sc lak dobrou spravedlnost .mít~, jak i poručníci na 1l1Íslě Zuzanu)' sirolka fl
není povlllna toho statku jim k rucc jeho sirotka postu-

povati, což chce, když čas k pruovoduom od práva položen
bude, také uká7,ati, i spravcdlnost že k t0111u statku má,
čemu? oni poručníci na n1ístě sirotka z tčch pl'uovoduov
porozumějí,
není povinna jim postupovati a poroučí
se podle s pravedlnosti své k právu opatření.
Na lo Vít Lišovský, Vondl'ej Flanderka a Valentin
StHbrský, pOfllcníci Zuzanny sirotka jakožto p,uovodové
promluviti dali: Vidí se jim, ze Kathel'ina jest povinna
toho všeho statku po Janovi starším z Písnice k ruce
sirotku jim postoupiti, jakž jest se předešlc od práva
vejpovčd stala, aby ho postoupila, i zádají oni, že k tomu
bude pl'iddána, poněvadž se ten statek mrhá a jiz rol.mrhal, zvláště na víních: poroučejí sirotka k opall·ení.
Opět od Katheřiny z Písnice obeslané skrz", pHtele
jejího jest promluveno, že ona [o] žádné vejpovědi neví,
aby měla posloupiti toho statku po otci svém komu a
není tím povinna ani poručníkuom, také toho není,
aby se ten statek mrhal, záclá ona vedle spravedlnosti
své zachována a zuostavena býti.
Kdel, Pavel Mělnicki z Písnice na místě Zigmunda
a Jindl'icha bratří a. Eleny sestry, jakožto s)'nuv a dcery,
sirotkuov pozuostalých po někdy Albrechtovi odtudž
z Písnice, ohh1sil se před právem a promluvil, že pl'eddotčení synové a decra někdy jeho Albrechta lepší právo
a spravedlnost mají k tomu ,stalku po Janovi starším
z Písnicc pozuostalému jakozto po dědu svém, léž také
po něm Albrechtovi, otci svém, nežli Katheřina aneb Zuza11l1a, nebo jest ona Kathel'ina od nebožtíka Jana staršího z Písnice, otce svého, jiz vy by ta z statku toho, jakž
i nebozka i'vIaryanna Hlavačová, druhá dcera jeho, kteréž
věna dvě stě kop grošuov českých od nebožtíka jest
dáno, protož on na místě těch sirotkuov někdy Albrechta
z Pímice pozuostalých, žádá podle J. Mti C. i J. Mti
arciknížetcí psaní, aby spravedlivě od práva op:1třeni byli,
jakož pak jiné naděje není, ncž že se to tak stane.
Zase k tomu poručníci sirotka Zuzanny oznámili a
se ohlásili, ze oni nevědí co jiného mluviti k tom II ohlášení Pavla z Písnice na místč sirotkuov pozuoslalých po
Albrcchtovi téz z Písnice, než cal JSOll proti Kathehně
vznesli a mluvili, a tomu také místa nedávají, aby jakú
spravedlnost děti neboztíka Albrechta v tom statku Jana
z Písnice měli. Než když jim pornčníkuolll liž statek
k ruce Zuzanny sirotka budc postoupen a oni ho v držení
budou, tu Pavcl z Písnice bude-li chtíti na místě těch
sirotkuov Albrechtových co ukazovati, to bude moci uči
nili, oni poručníci Znzannu sirotka k opatl'ení právu porou',ejí.
K tomu od Katheřin)' z Písnice pHtel jcjí promluvil,
ze ona tomu odpírá, aby toho z statku neboZtíka Jana, otce
svého, vybyta byla, ale k němu spravedlnost má jakožto
dcera po něm pozuostalá, co, i ukázati chcc.
A když sohě stran)' na odporu byl)', cas jest jim
k pruovoduom od práva jisti jmcnodn a na den ulozený
všeck)' th slojíce, pl'cdkem poručníci Zuzanny sirotka po
Janovi starším z Písnice pozuostalého jakožto puovodové
spravedlnost, ktcráž tomu sirotku nálditá v tom statku
jest, prOl'ozo)'ali. Davše císti svědomí na to vedcná, téz
úízení zcmská F Xlln a XXV, "ajše přitom promluviti
porucivše, že jsou Kathd'inu vdovu z Písnice obvinili
z tolto, kterak zboží po Janovi, otci pl'eddotcené Zuzanny sirotka, pozuostal)' drží, praYÍce se oni na n1Íslě téhoz sirotka právo a spravedlnost k tomu statku jmíti lepší neZli
ona Kathel'ina a nebo kdo jiný. A co jest za odpověď
na 10 táž Kathdina dala, toho opakovati není potl'ebí;
pak nyní prtlovody své poručníci na místě sirotka vedouce
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a císti je davše to ukazují, kterak nebožtík Jan" Písnice,
otec Snsanny sirotka, před dobrimi lidmi to jest mluvil a
olnamo"al z slrany toho statkll. že jí Susanně všecken
náležeti nUl a ona že jest pravá dčdieka téhol; statku a
také že žádnému jinému po jeho smrti sc dostati ncmá
neZli jí, jakž se lu ,,)'svědčuje dralmim počtem svčdkuov,
že jest ta vuole nebožlíka o statku tom byla. Ano i to
se proyoznje, že je~t nebožtík Jan pl:ed svou smrtí nedávno některý den owamoval, že jcst věno Kathei-ině
dcch své dal, též i jiným svim qcerám, ? ceml; Sixt
z Ottrsdorfu vysvčdčuje a Kryšpín Sultis z Cimic v tom
~c také s ním srovnává, žc jcst nebožtík \'áclav Lopatský
jej z toho "čna kvitoval a Kathel-ina sc pl'iznávala, ze lu
kvitanci v své moci má, jakž i pi:i jednání a rovnání
o tcn statek skrze pány rady k tomu vydané to jest bylo
mlu"eno jí Kathel'ině, aby tu kvitanci položila jeho Václava, pončvauž se nachází, i neuCinila tak a ted se jí
pak i osvědčuje, protož več jí to ocl práva obráceno
bude, poručníci to k uvážcní připouštějí. Poněvadž pak
to se podh práva od poručníku ov na místě Zuzann)' sirotka provozuje,
jcst ona KatheHna vybyta a nebožtík
Jan z Písnice také se pl'iznával, že žádnému jinému ten
statek po jeho smrti nenáleží, ncž ZU7.anně dccH jeho a
dědičkou ji také jmcnoval, a předeš ll' pH této ,tolici
nález o stalek kněze Havla u svatého Stěpána Malého ve
zdi na to se stal, když jest se on také pl'iznával a 07.11 amoval, komu by po jcho smrti měl ten statek náležcti, i
jest jim přisouzeno na to přiznání, táhnoucc se oni poručníci na ten nález, aby byl vyhledán, k uvažoYťÍní té
pře, žádali toho, aby KatheHna jim statku postoupila
k ruce sirotku, poroucejíee ho k spravedlivému uvážení.
Proti tomn od Kathel-iny z Písnice jest skrze pl'ítele
jejího mluveno: Nepokazují toho poručníci na místě Susanny sirotka, aby jakého statky v ,h·zení byla po nebož~
tíkovi Tanovi otci svém, a tomu jest dávaje odpověct na
žalobu poručníkuom také odpírala, ab)' toho statku
v držcní býti měla, než toliko oznámila, ze v Lom domu
po otci jejím pOlUostalém byt za zivnosti jeho majíc,
ještě posavad jej má jakožto vlastní dcera jeho, a tu jí
spravedlnost i dílnáldí. Z strany pak kšaftu jaký pOI'ádek
se zachovává, když jej kdo ciní, o tom se ví, ze Pl'edkcm
spišíc vuoli svou o slatku dožádá se, kdož chce Haft dě
lati, aby k němu od práva vysláno bylo, II tu vuoli svou
oznamujc, ktenU potom ti svědkové mají v)'svědčili. Ale
tuto nic toho se od porucníkuov neukazuje, aby takový
kšaft poHdný neboztík Jan z Písnice učiniti jmel, ncž
toliko mluvil, jakž svědkové seznávají ze b)' chtěl jedné
dceři dáti a toho nev)'konal, pončvadž pak jest Kathel-ina
také vlastní dcera jeho ncbožtíka, protož má míLi tu díl
také, ač jest byla i třetí dcera jcho nebozlíka jménem
Markéta, i ta jest uml'ela, a tak jako lIepoHzený st"tek
pHpadá již na tyto dvě Kalheřinu a Zuzannu rovným
dílem nebo poručníci toho také nepokazují, aby Kli lhehna od nebožtíka otce svého vybyta byla. A když jest
dcera vlastní nebožtíka Jana z Písnice a tak jednoho
votce jako i Zuzanna, pro tož praví se jlníti ve "šem 13talku
tom rovnost a spravedlnost, nedadouc toho nic nnpl'ed
jí Susanně, ncž toho jí pl'cje, ab)' spolu 8 ní v tom
statku rovnost jměla, Co jest pak mluvil neboZtík Jan
z Písnice před smrtí svou o Katltcřině jako otec, ze b)'
vybl' ta b)'la, to postaciti u práva nemuože, kd)'ž by nic
nedal; nebo takových svědkunv b)' tisíc i "ělší pocct byl,
nepostací nic víc, než jako b)' jcden svědek byl a také
sám sobě to svědčil, kterýž nic platen není. A ravel
Mělnický z Písnice s Annou manžclkou svou dává svě
domí, i vetřel' se v poručenství sirotkuov někdy Albrechta
40'"
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Jana staršího z Písnice těm sil'otkuom po Albrechtovi
odtmlž z Písnice pozuostalým jakozlo po děda a po otci
jejich všicek náleželi má, Jakž pak vaFie cÍsti dal on Pavel vidimu'l nálezu mezi stavem panským a rylíi:skftl1
z jedné, též pány Prazany z strany druhé od J. Mli Kské
létha DC 34 učiněného k tomu promluvil': poněvadz nebožtík Albrccht byl jest syll poslušný otcc svého a nepl'ijal neZ duom ten v Novém Městě Pražském za padesát
kop gr" též vinici za 17 1/ 2 kopy gr. všc českých, táhna
se V tom na zápis též vinice, dal "Ísti nápisy lisluov od
J, i'I'Iti Kské na ten čas Cské i od tohoto práva nebo~lí
kovi Janovi staršfmu z Písnice, místopísal'i králol'stl'Í Ccského cincných, ze jest clověk byl rytíl"ský, nebo mu sc
tak od J, Mti i od jiných psalo a titul dáván byl. A podle
toho stavu dal jest KatheHne a l\'laryanně I'ěno, což se
ukazuje, také ncmá více Zuzanně dáno býti, ale sirotci
po Albrechlovi pozuostalí a zejména jmenol'aní, mají od
práva opatřeni býti a jim ten statek 1'0 Janovi zuostávající náleží jakozto po dědu podle zřízeni zemského, Nebo
i jiní stavu panského léž ryW'ského uZívajíee zdc v mč
stech Pražských jsou byli a zivnosti měslské vedli, jako
Anyzka z Milhostie, ta plálna v Kotcích prodávala, též
pa\1í Kathcl'ina Vondi'ejová piva vaH, jsou stavu panského
a pan Belvic z Nostvic také piva vařil, i Melichar Rul'
z Ronova maje dUDlIl u Holeuov r.ivnost mčstskú vedl,
též Václav PCClillovský i jiní mno7.Í, a tak ač jest Jali
starší z Písnice zde v mčstě bytem bl' I, ale vš'\,k stavu
rytířského jest uZlnl i mÍstopísal'em království Ccského
byl a ne clověk městský byl, protoz mají ti sirotci
Albrechtovi spravedlivě vedle toho opatl'eni býli, Kdež
pak od Kathchny pNtel se nemálo domlouvá o svědomí
Pavla, ze jest jc proti nf dal, i pončvadž jsou poručníci
Susanniny jcj od tohoto práva k svědomí proti ní Katheřině pohnali, týž puohon ukázal, klerakZ jest tehdy uči
niti měl a vysvědcil jest podle toho, což pravda jcst, lak
nemá se Ka\hcHna anebo přítel její oč na něho domlouvali. A Sebestián Prunar také to vysvědčuje v svém
svědomí, ze jest neboztík Jan starší z Písnice, otec Ka'
thel'inin, svědomí jí proti němu dal, i Markéta, seslra její
nebožka, ježto kdyhy vybl' ta ona Kathel'ina od otce svého
nebyla, byli by jí on Jan olec a Markéta sestra jejf
svědomí nemohli podle práva dáti, I poněl'adz se to ukazujc, zc jest vybyta a věno pl'ijala, již jí tu v statku lom
nic ncnáldÍ než sirolkuóm a dětem Jlěltd)' Albrech' a
z Písnice, porollcejc v tom je právu k spravedlil'ému
opalľení.

Opět od Kathel'iny obeslané skrze phlele jcjího jest
mluveno: Tulo Pavel Měhlický svého svčdomí, kdd staré
paměli nčkteré seznává, dotáhnouti a dotvrdili chce cizím svědomím i jinak, však coz toho koli tu ukazuje jako
ly Hafty a jiné ,starodávní věci, to jemu málo platno
bude. Nebo i Sebestiána PrL.;ara svědomí" polřeboval
k dotvrzení svého, alc to neposlačí, ač proti Sebeslianovu
svědomí nic se od Kathcřiny ncmluví, alc poněvadr, ona
nelHá zádného na titul obdarování ani se odnikud nepíše,

proloz pľijato býli nemá, a Pavel svého sl'ědomí ani
manzelky své štemfiovali jím nemllze z strany domu loho
na Novém Měslě Prazském, lcterýž Pavel za svobodný býti
pokládá, ten jest nikda svobodný nebyl, ncbo jest pod
právem ll'lěstským a knihami zapsán a od toho jcst neboWk Jan z Písnice, jakž mu od J. Mti Kské dán byl,
na oncn' cas pustil, a což jest na lěch pHkopÍch zuostává,
to k tomu městu Starému Prazskému i také k Novému
též nálcZ:í a posavad obce tylo jsou toho v uZívání, a ze
jest on Jan zle to byl vyzádal, i laké jesl od toho pustil.
Poněvadz pak jest to ukázáno, že ten dům prodán jest
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za sto a pět kop grošuov čcských a nebožtíkovi Albrechtovi posloupen a k tomu pEjal na hotových penězích na
1
díl sVllj padesáte pět kop grošuov, též vinici za 17 / 2
kop gr., na vychování pak sirolku manželka Albrechtova
také 20 kop gr, jest od nebožtíka přijala, načež i kvitancí jest učil\čna, táhnouc se na ni Kathdina, aby čtcna
byla, A není-Ii jí pE právě, lehdy pamět svú páni radní
k jednáni mezi ně vydaní aby dali, též o jin);ch zápisÍch,
jsoll toho času před rukama byli, Avšak Kalhei'ina nemluví proti lěm sirotkuóm po Albrechtovi pozuostalýlll
jako i proli Zuzan ně, aby neměli mÍ!i ještě v tom stalku
po otci jejím spravedlnosti, než Icdyz jest nebožtlk
Albrecht, olec jejich, do pěli seth kop m, snad bez 15
kop z toho slalku pl'ijal, jestli by ta summa zase byla
do téhož statku pEnesena a vložena anebo také napľed
poražena, a vyhledá-Ii se jaká spravedlnost těch sirotkulJv,
ta budc v vopatrování práva a nc jeho Pavla Mělnického,
Nebo toliko na chvilku jemu porucenství jest proplljceno,
aby sc O spravedlnost sirotcí soudil a ji vyhledával. Co
se lěch kšaftuov cizích od Pada ukázaných dolýče, na to
se ncmá a nenl potl'eba nic odpovídali, nebo jsou jiz ty
věci, komuž náleželo, opatrovali. Z strany pak vidimus
toho nálezu, kterýž jest tu ukázán, nic ti svědkové ncvysvědčujÍ o nčm z kterých by desk ancbo registr byl
vidimováll ten nález a také k télo při nic nenl; nebo
lam jest rozepi'e a soud byl o statck zemský, ale tutu se
městského dotýče, I přeje KatheHna toho sirolkuom po
Albrechlovi pOlllostalýlll, když 'by do toho statku nebožtíka otce jejího, coz jest Albrecht, otec jejich, napi'cd
vzal, též i mátě, aby díl v něm jako i Zuzanua měli.
Také v lom vidimus toho nálczu toho jest doloženo, žc
dcera v nápadu statku městského společnost a rovnost
jako i syn mlvá, Protož toho Kathcl'ina užíti Zádá, Poně
vadž lal,é statek městský po Janovi z Písnice, otci jejím,
jest pozuostal při tomto právě, aby ona v něm nápad a
díl měla, a len na di díly aby se rozdělil, poroučeje se
v tom právu k spravedlivému uvóžení.
Proti lomu Pavel Mělnick); z Písnice na místě sirolkuov Albrechtov);ch opět jest promluvil, poněvadž dobré
paměli Jan starší z Písnice, otec Albrec,htuov, byl jcst
slavu rytíi'ského, lé, míslopísai' království Ceského, jakž to
i provedeno, dav jcště zřízení zemské F XXV o milosti
Vladislava stavuom učiněné čísli a táhna se na kšafl neboWka Voldi'icha z Prostiboi'e, že jest tím kšaftc111 samému synu svému dal polovici domu, a Kalhel'ina z Vlkanova, matka jeho, též polom o druhé kšaftovala a jemu
ji také dala a dcery nic toho neobdržely, K tomu pak i
lo se pi'ipomÍná, 7,e Bcnjamin z Vlkanova loliko dal věno
po dceE Janovi Kutovcovi a již ona nenUl spravedlnosti
a nápadu v Sobnici, ncbo když kdo stavu rylíl'ského dá
věno dceH své do kolika seth chce, na tom pľcstati musí,
takž i Kathei'ina ano též i Zuzanna přeslati majl, co jcsl
jedné dáno, že druhá tolik vzÍ!i má, a ten statek po Janovi starším z Písnice nemíldÍ než sirotku 111 po Albrechtovi pozuostalým a oni ho uUti majf, poroučeje k spravcdlivému je uvážení i opatl'ení.
Zase K atheřina z Písnice dala čísti právo kapitolu
LXII ilo art. I, láhna sc i na jiné psané toholo města
s tím promluvenÍm, ze již ncclícc více zaneprazdnovati
toliko toho dokládá, by byl ti'ebas za sto tisfc statku nebožtík Jan z Písnice, otec její, zanechal, byla by ona toho
vclmi vděčna, nebo také více by spravedlnosti a dílu
v tom statku jměla, láhnouc se ještě Ila kvitanci Albrechta,
v níž toho jest dostaveno, že jest od nebožtíka otce vybylý byl a o tom pamčt od pánuov radních k jednání
vydaných aby dána byla, že jest lu kvitancí ta byla,

ze
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jestli nyní se nenachází a s tím se k opatření poroučí.
Tll pan purgkmistr a rada slyiiíce žalobu, odpor, i
Pal'el z Písnicc též se táhl na tu kvitanci nebozt(ka
stran mluvení a té pre líčení, svědolnf, zřízcní zemská,
Albrechta, nebo jest tam " ní toho dostaveno, že dobré
vejpis z desk zcmskýcll, dání domu, Hafty, nálezy, kvipaměti Jan starší z Písnice, otec jeho, ncv)'bývá ho tím,
tancí, též nápisy listuov poselacích a puohon k svědomí
ješto krlyby jemu Albrechtovi b)'1 dal některý tisíc, tehdy
toho "šeho, což jest ukazováno i mluveno s pilností II
děti a sirotci po něm pozuostalý mají spravedlnost k tornu
bedlivě pováži vše, v právo mčsta tohoto nahlídše, takto
statku jeho Jana, děda svého, poněvadž Katheřina jest
o tom nalézají a svým ortelem mezi stranami vypovídají,
již vybyta a zřízení zcmské jest takové, že kdc která se
Poněvadž z actum této pl:e to se jest našlo a vyhlcpanna vnese, tu také má o své věno hlcdčti a ona jest
dalo, žc Jan starší z Písnice bez jistého pořízení statku
vnesena byla do domu nebožtíka Václava Lopatského,
svého, kter;fž pH právě tomto měl, z tohoto světa jest
nechť by sobě tam toho svého věna Illcděla a ne v s'atku
sešel a po něm dcery Katheřina a Zuzan na, též vnukové
po Junovi z Písnice p07u0stalém, věří on že ti sirotci
Albrechtovi spravedlivě od práva budou op"tl'eni.
po Albrechtovi z Písnice, synu jeho Jana, Zigkmund, Jindřich synové a Elena dcera jsou POzuostali, a prál'O
Opět Katheřina z Písnice mluviti příteli svému poměsta tohoto ukazuje, ze děti obojího pohlaví v statku
ručila, že to ráda slyŠÍ, že Pavel .Melnický té hitanci
rodičuov svých bcz pořízení z světa sešl)ich rovmí spraneboztíka Albrechta místo dává, a k ní se pHznává, ač
vcdlnost a díly mají. Než kteUž by z dětí prvc co z toho
jí jiný rozum a vejklad dává, ježto se v paměti snáší, že
statku, nejsouce jistým dílem poJle prriva odbyli k sobě
jinak tam v ní stojí, ndli on vykládá; a když bude poručníkem od Kathei'iny učiněným on Pavel, tehdy se bude přijali, to mezi všecky zase anebo na díly položiti, a
nebo sobě na d(fu svém por"zili mají. A k jakému uy
moci o věno jí n:ílcžité domlouvati, ale na ten Čas nic
statku rodičové právo a spntl'ecllnost meli, že k tomu
toho poti'eba není, žádá ona za spravedlivé uvážení.
také i děti jejich mají a v právo rodicuov svich vstupují.
Na ty všecky řeči a ukazování od Pavla J\Iělnického
r z těch pi'ičin takového statku po něm Janovi z Písnice
na místě sirotkuov po Albrechtovi z Písnice pozuostalých
pozuostalého jako nepořízeného díl KalheHně, starší dcery
i také co jest Katheřina odtudž z Písnice mluviti od sebe
nebožtíka, poněvadž toho podle práva, aby jí věno vydáno
porucila od práva nal'ízení poručníci Zuzanny sirotka
bylo, ukázáno ncní, a druhi díl Zllzanně, (lruhé dceU
oznámiti dali. Toho Pavel lvlělnický neukazuje, aby ty
děti a sirotci Albreclltol'i lepší spravedlnost, jakž jcst jeho, ti'etf pak Zigmundovi, Jindl'ichovi a Eleně vnukuom
vJ'š jmenovaného Jnna z Pfsnice, se pHsuzuje všalc tak,
mluvil, k tomu statku Jána z Písnice, otce Susanniného,
což by se počtem toho vyhledalo, že jest on Jan z Pí.
mimo ní míti měli, nebo by i nebožlík Albrechl jakožto
snice Albrechtovi, synu svému, na díl jeho dědický vydal,
otec jejich posavad živ hyl lehdy jsa vybyt z toho
to laké z dílu jejich Zigmunda, Jind,:icha a Elcny porastatku nemohl by lepšího prál'a o spravcdlnosti míti,
ženo býti má. Aclum in consilio [er. VI. post Gregorii
pl'ed ní Zuzannou jakoz'lo dědičkou, poněvaclz jest se odet Letare, ac die Gcrtrudis 1564..Magistro civium domino
hitoval, dnu svého a té spral'edlnosti jakž se pak poJoan:le Canlore aliter Collubro.
rucníci jí Susanny sirotka na touž kvitanci také táhnou;
37. 1564, 13. zM'í.
R//liOp. i'. 2120 f. 7. (Kšaft
nebo se toho ncnajde v ní, aby se měl nebožtík Jan
Kathel'iny Lopatské z Písnice jinak Domináckové.) My
z Písnice, otec Susannin, zavázati tím, že jeho Alžběta
purgmistr a rada Stal'. M. Pl'. známo ciníme tímto naším
takovým dílem ncvybejvá a tak to sirolkuolll a dětem
listem obecně pl'eele všcmi, kdež čtcn ncbo čtlící slyšán
jeho nepostačí, jestli jest co tam Albrccht do té kvitanci
bude, klcrak Kathe,:ina Lopatská z Písnice, měštka naše
vepsal, C02 by Znzanně na škodu b)1ti lnělo; ač pak
učillila Haft a své poslední vuole poručenství létha Páně
Kathcl'ina z Písnice k tomu povoluje, aby ti sirotci a děti
někd)' Albrechtovi k tornu stalku nebožtíka Jana staršího MOVCCoLXIIIlo v pondělí po svatém Jiří u pl'ítomnosli
slovutných pana Juna Hada z Proscce a pana Pavla Henz Písnice a k dílu připuštěni byli, když by ""se do něho
drycha, spolu radních našich, jenž k zádosti její z našeho
vložili to, což otec jcjich předkem jest phjal. i to na
pov .. lení a rozkázání s písařem naším k tomu byli jSlí
škodu jí Susanny sirotka a dědicky toho slatku činí ona
vysláni a toho ;ejího poručenslví takové pl'eel nállli učinili
Knthei'ina, chtějíc laké tu mfti dn a spravedlnost a nic
oznámení. Tak že ona Katheřina jSlící paměli dobré a
by sloziti zase sama nechtěla, ježto jest již vybyta a v tom
svobody rozumu zdravého užívaje, když k ní pi'išli je pristatku jí nic nenáleží nezli samé Zuzanně a :\ádají povílala a z takového od lJás k ní vyslání poděkovavši
rucníci, aby sirotek byl od práva v tom spravedlivě opavuoli SVlí poslcdllí oznámila jest před nimi takovlHo.
ti:ell a Kathel-ina k tornu přidržána, aby domu toho i jiPl'tdkem že spravedlivost sVlí všecku, ktenÍŽ má II na čem
ného statku po Janovi z Písnice, otci Susanniném, pozuoby ta koli upsána a nalezena býti mohla, tolikéž i jiný
stalčho, ktcréhož v držení jest, jim porucl1íkuom k ruce
a na místě sirotka postoupili.
všecken statek svuj movitý i nemovit;f, kelež hy lcn také
koliI' a na čem kol i uptán a nalezen h)ili mohl, k tomu
K tomu od Kathel'iny vdovy z Písnice jesl skrze
s\'rehky i náb)'tky ovšem nic nevymieňujc odkazllje a
pl'ítcle jejího promlul'eno: jak!. jcst pi'cdešle tomu odpímocně po své smrti porouC! a dává Dorotě, dcel'i své.
rala i ještě odpírá poručníkuom 'usanninim a Pavlovi
Dále oznámila, co se té vinice Plasky dotýče, () kterouz
Mělnickému téz, aby ona Kathdina z toho slatku někdy
I~lá soud s Sebesliánem Pl'unarem, jestližc tu pl'i pan Jan
Jana z Písnicc, otce svého, vybyta uyla, zádá za spravedlivé opatření.
Clovíček z Popovic obdrŽÍ, lehdy jest povinnovata nadepsaná Dorotha, decra její, jcmu panu Janovi Člol'íčkovi
Naposledy Pavel l\'lělnicki z Písnicc na místě sirotza práci jeho dáti sto kop gl'OŠUÓV čcsklich z té vinice.
kuol' a dčtí po Albrechtovi odtudž z Písnice pozuostalýcll
Té, oznámila, že jest dluzna panu Janovi 'Človíckovi z Popromluvil a je~lě pl'ipomeuul J. Mti' C. též J. Mti arcipovic sto kop míšenských, ktericllŽ jest jí puojčil na
knÍžclcÍ, p<'ÍIlUOV našich, ncjmilostivější poručení panu
náklad na vinici. lt,'m Václavovi D I'ořskému padcsáte kop
purgkmislru pánuom skrzc psaní uciněné o ty sirotky
míšcnsk)icb. Itcm paní Martě Bartakov)i Osm kop m[šenjeho Albrechta Zádajc, aby ph uvazování I' ně nahlídnuto
"kých, ktel'ížto dluhové mají zaplaceni býti z toho statku,
bylo; s tím se strany k spravedlivému uvážcní i opatl'ení
právu poruciIy.
který po svém nebožtíkovi pan II otci jmá. Také oznámila,
že Dorothu, dceru SYtÍ, poroučí k ochraně a opatrování
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IV._ Na Velkéfll 1táflll:slí.

IrT, Na Velké 111

IV Na Velkém 1Iálllčslí.

*'2. 1566, 12. března. Tamléž f. 162. Jakož jest 1'0mezi chudé rozdělen. Nad dětmi mejmi let nemajícími
zepl'e byla vznikla Illezi p. :M. Pavlem Kl'. z K. a Annou
mocnou otcovskou poručnicí i s jich spravedlnoslí CínÍm
z Bydžova, kuchal'lmu, o nějaký úraz, i skrze pány radní
Dorotu Sýkorovou, dceru mou, aby ona je chovala a opajstí o to porovnáni, takže na pHmluvu týchž pánuv radtrovala, k dobrýmu vedla a spravedlnosti jich užívala, a
ních M. Pavel Kr. jí Anně za škody, kteréI na právo
toho jim všeho dochovala bez umenšení, však aby sobě
nalozila a služby své obmeškala, pro chudobu její dáli
od chování jich nic ncpocítala, také když dojdou let,
pl-ipovědel 6 kop gr. č. Actum in consilio feria III. die
žádným po clem z užitku ov povinna nebyla. O nápadu
Gregorii aHno MDLXVI.
taklo hdím: J estlize by které z dětí mých let nemajících
'i'3. 1568, 18. Hjna. Rl/7wp. Č. 2230 f. 293. (i'l'larz syěta tohoto skrze smrt nedojda let povoláno bylo,
keta Zeleznikovic Janovi IUesfanovi, Illanželu svému, statek
spravedlnost jeho pl'i druhém živém ať zuostanc. A pakli
zapisuje.) My Viktorýn Korálek z Těšínu J. Mti C. rychtá!',
by obý nedojda let skrze smrt s tohoto světa povoláno
Adam Dakalář, casu toho purgmistr, J\Iathiáš Kafunk
bylo, spravedlnost její všecka i peníze hotové aby zuoz Poborovic, Vavi'inec Kulíšek, Ondřej Bakalář a jiní
stala pH prvních synech a dceři mé, totil Janovi, p. mis Iru
konšelé roku toho města Klatov vyznáváme tímto zápisem
Pavlovi, Jeronymovi, též Dorotě Sýkorový rovným dílem.
budtícnč Pl'ede všemi, že vstoupivši před nás do rady
Itcm kdež sem soud začal ph právě s Lidmilou FaílovOll
Marketa Železníkova s Janem Křeslianem, manželem svým,
a k tomu sem mocné poručnÍ'y zl'ídil o ustranění nčkte
oznámiti dala a k tomu se přiznala, že dobrol'olně a s dorých věcí z statku mého, což by toho koliI' obdržáno bylo,
brýlll rozmyslem svým všecken statek sVllj, kterýž má,
to aby nálelelo Janovi, p. mistru Pavlovi a Jeronymovi,
neb ještě jmíti bude, dala jest a tímto zápisem mocně
synlul1 mým s l'rvní manželkou. Item kdd ještě sem podává nadepsanému Janovi Kře<fanovi, manželi svému,
vinovat XII k. lJ1. Katel'ině Faílový za chmelnici od ní
k jeho dědičnému jmění a d,žení, bez odporu a překážky
koupenú, ty peníze aby jí podle lI'eyrunku od Doroty
její všelijaké. Však ona Marketa na tom svém slatku sobě
Sýkorové z uzitkuov letošních, kteréz k sobě Sýkorova
vymienuje a v moci své pozuostavuje dvě stě kop míš.,
na vych )vání dělí pl'ijme, zaplaceny by;y a ona Sýkorova
aby je mohla dáti neb odkázati, komu se jí zdáli bude,
ab)' toho dětem mým nepočítal" neb scm já sám na ty
a to bez překázky jeho Jana všelijaké. Stalo se v pondělí
grunt)' náklad ucinil. Ta jcst vltle má p~slednf. Po pře
na den sv. Lukášc ev. léta - šedesátého osmého, Tento
ctení tohoto kšaftn, toto od týchž svědkuov na cedulce
vejpis s povolením páni"v purgmistra a rady města
podáno a tež p"ei:teno. P. Matyáš Krystyan nčinivši pl'ed
Klatol' vydán jest z knčh městských hlavních a ua jistší
námi o stalku svém pořízení za toto abychom onslně doduověl'cuí pečetí téhož města jest upečctfn. Stalo sc
ložili: Neuchoval-Ii by pin Duoh od smrti Doroty Sýkov títerý památky sv. Prokopa léta osmdesátého devátého,
rovy prvý než by dílky jeho malé nad kterýmiz ji po"'4. 1572, 16. čcrvence. Tamléž. (Matyáš Kristian.) L.
ručnicí učinil, let došli, tehdy to poručenslví aby na Jana
páně 1572 v stl'edu po ~ozeslání sv. apoštoluov Mat)'áš
Kristiana, syna jeho, tak a na ten Spllsob, jakž i Sýko~(ristyan dožádal se p. Simona Plavenskýho a p. Jana
rový jsou poruceni, pl'enešeno b)'lo, jemu jako i jí žc se
Stcflle, ab)' kšaftu jeho svědkové byli a neuchová-li ho
toho dllvěřuje. Tento kšafl nadepsaný na zádo st Jana,
pcin Buoh od smrti pl'ed prál'elll jej vysvčdCili, tuto vMi
pana mistra Pavla, J eronyma, Doroty Sýkorové, syny a
"vou za kšaft poslední pl'ed nimi oznámil. PI'edkem synum
dcer)' někdy Matyáše Kryslyana podle pr;Íva stvrzen a
mým třem, Janovi, p. mistru Pavlovi a Jeronimovi i také
v tylo knihy vlozel1, a to y pondělí pl'ed SI'. Havlem
Dorotě S);kuruvé, dcel'i mé, které sem měl s první man.
1. 1572. Tento vejpis s povo'ení pánllv purgmistra a
želkou odkazuji, a po mé smrti dávám dum tento, dVllr
rady města Klatov vydán jest z lměh kšaftiív měslských,
na Idášterským pl'cdměstí, dědin)' vrch na rozhraní, dě
a na jistý duvě/-ení pecelí téhož mčsta jest upeeetín.
dinu na Zbalovkách, d~dinu k Stěpánovicuom, a louku
Stalo se y úterý pamálky sv. Pro kopa, 1. - osmdesátého
s kusem dčdiny té" k Stěpánovicuom, a t)' všecky grunty
devátého.
jim odkazuji i s oul.itkern, cožiJ)' s požehnání Duožího se
My purgmistr a rada města Klalov známo činíme
na nich našlo, na rovné o to podčleni, toliko aby Dorota
tÍ1nto Hstelu naším obecllě a přede všemi, kdez člen neuo
Sýkorova v tom napl-cd C ss. míšo měla, neb sem na ni
chicÍ slyš<ltl bude a zvláště tu, kdez náleží, ze zápi'iO"é
nejméně nalozil, a připověclěl selu, že jí nětco víc učiním.
níže pOI'ád psaní stojí I' Imiehách naších městských trhovi ch
Item dětcm mým s Annou, druhou manželkou mou, Martě
zapsaní, slovo od slova takto: *1573. - (Jan Krystyan)
a Katel'ině odkazuji a po mé smrti dávám, dědinu, kterou
koupil od Jeronima Krislyana, bralra svého, dU0111 nárožní,
sem koupil od Matěje Kantora a dl'lthou, kterou sem
pH klášterské bráně lezÍcí s tím právenl a s"obodou, což
koupil od Ja:.a Krisliana, s)'ua mého, chmelnici od Havla
k tomu mHdí za 480 k. míšo Na to jcmu zavdati maje
Trybule pod vrchem ležící, druhou od Potanskýho na
100 k. míšo vydal Jeron);movi s těmi 18 le m Š. pallU
rozllraní, lI-ctí, od Kateřiny Faflové s kusem dědiny, též
Hendrichovi zaJ\ danými 60 k. mÍš. A více platili maje
chmelnici od Sabata na velki louce a ty všecky grunty
podle trhu po 15 k. ana právě pro věl'itele položil 40 k.
jim téz odkazuji s oužilkem, což se ho obrodí. Více tejmi
míšo Na pffmluvu pro vHitele uvolil se platiti po 20 k.
dětem mejm !vlartě a Kaleřině odkazuji hotové peníze,
při sv. Martině až do té summ)' zaplatcenÍ. Stalo se ve
coz by jich koliI' po mé smrti zuostalo, však takol'é pe.
čtvrtek posledního dne I,éta ] 573. Z toho závdavku pIední
níze do dojilí let v moci pana purgmistra a pánI1\' aby
pl'ipovědníci tito vzali. Ze Dorota Sýkorova lOplU na žázuost,lvali II jim zachováni byli. Však předně z té summy
dost Jeronyma povolil". p. Jan Dartu II le, p. Simon 1'lana stavení nové škol)' aby dáno bylo X k. a Barbol'e
venský 5 k. 31 gr. 5 d., p. Václav Werštatdc II k. 1 gr.
mimo zaplacení služby V k. a čeládce též z té summy
6 d., p. Pavel Křížek 6 k. 29 gr. a Dorota S)'korova
aby služba zaplacena byla.
ostatek na dluh sirotčí totiž 8 k. míšo 3 d. A více ltÍž
Tejm7. dětem Martě a Kateřině odkazuji šaly kožní
DO;'ota z naj prv příštích vejrUl)kuov dluh sirotČí doníti.
i chodící všecky i také svršky a jiné nábytky všecky, což
má. Actum 6. ante Novetm aunum 1574. Item pl'imal se
h)' se toho koli muě nálditého vyhlcdati mohlo.
Item
Jeroným Kristyán že jest zaň Jan bralI' jeho dal paUll Jin.
krávy, vepl'e hladový dávám všechnčm dělem mejm na
dl'ichol'i DěšÍnovi 25 k. a do Prahy I ó k a lak dva
rovné podělení. Nd vepl' krmný, ten aby zabit byl a
veyruuky vyplnil po 20 k. Aclull1 f. H. post Valentini a.

l/dlllěsil.

1576. Jaké sou sumy osobám jistým na vejl:uncích z~.tetl
duom od Jeronyma ukázány, o tom v regIstrech pnpo;
vědních. Item položil Jan Kristian 20 k. veyrunk, :z~ty
V"t e I e f . V . an te "1'
na prayo pro vell
, tl' 1577 . .,.Jan Knstran
položil veyrunk 20 k. vzatý na pral'o pro věntele.
Actum f. 2. post Franciscum 1578 ten za léto svedm desáté sedmé. Ty nadepsaný dva veyrunky vy~lán)' te~~o:
podle pořádku přípovědí jich. Dorotě Sýk?rovy, pOI:UC!llCI
,irotkuv Matěje !(ristiana, k ruce týmz slrotknom 25 k.
minus 3 k. P. Simonovi Plavenskýmu 1 k. 35 gr. 4 d.
Act. fel'. II. post Briccii 1578.
"'5, 1532.-1537. 'i') (Matěj Křestian) koupil od
Markety Voctové dvur na Klášteře na roh~ ?o.dle
domll Levova ležící s tím právem a svobodou, J~k~, Jest
od předkuov dd,"n za LXXXV kop m. ZavdatI JI m~
XXI kop. Potom ~d vánoc nejprv" pHšt~ch v ro~e df!I
má XVI kop. A tak každý rok porád :~dy o vánoClch
po XVI kop do vyplnění té summy platItI má. Act. f. 2.
post Andreae anno 1532,
Item přiznala se Voctova, ze jí Křestian dal závdavek a jeden veyrunk 16 kop f. ll. Roga\ionum anno
1534.
.
.,
d
Item, přiznda se že již všccko Jest Jl o
pana
Křestiana za ten dVllr zaplatceno. Actum f. II. ante purificationem M" anno 1537.
'i'6. '568. - (Jan Draksl s ~nnou manželkou ~vo~)
koupili od Jana Křestiana duom Zeleznikovský, mezI MIkuláše Hazka a Šímkovským ležící, s tím právem a svobodou, kteráž k tomu domu nále,ží, za I?~t se.t, kop mV
Na to jemu zavdali L kop m. a vtee platl~,1 ma)! po X
kopách m, každý rok při sv. l'I'lartině po~na od ~~hoto
času v rok klásti až do té sunun)' vypluěn~: Vša~ pn t?m
se Jan Draksl přiznal, . že jest jemuv a manzelee. .1.?ho ~~~~l
L kop !ll, na tenlo závd,avek Jan Cedil, otec JeJl, .l?uJ~~1
a týchž L kop Janovi Cedilovj. na tomto domu, n)!šfu)1.
Stalo se ve čtvrtek na sv. Martina létha ~c LX' III.
Item vpřiznal se Jan Křestian, ž~ jest mu dán veyrunk
od Jana Cedila 20 kop post Catharrnae 1569.
v
Item pl-iznal se Jan Kristian s Markethou, mapze:l<ou
svou že jim na ten trh a za ten dum od Jana CedIla a
Jana'Draxle LX kop m. vypraveno jest. Actum f. ó. post
Lucae 1574.
Při tom téhož dne a léta pan starší ŠÍl~O? Plavenský
a Jan ~arlllv v radě oznámili, že se. ~.řed !ll,llll)an, Draksl
a Jan Cedil přiznali, a, aby to na JeJIch mlste v ladě vyznali, žádali, že nejstíc té vuole jede~ i druhý domn to~~
dále plaliti od něho i od s"mmy nan.vyplatc?né pouštejI
a jeho zase Janovi Kristianovi postupuJí. Ano 1 nad to Jan
Cedil jsa k tomuto zápisu do rady povolán, k tomu všemu
se přiznal, což všecko na takov:'. výš jmenovaných yosob
oznámení a přiznání, k žádosti Jana Kristiana a m~nzelky
jeho loto jest zapsáno, Stalo se léta a dne nahore psa-

)

ného,
v
I ' Těš')
*7. 1574.-1577. - (Pan Jirík Koste ecky z
!llC
koupil od Markety, Jana Kris:iana eanželky, ,?nom tén
Železnikovský, mezi Hazkovskym a SllnttOnyso\ ym domy
ležící kterého J au Draksl s Janem. ~edIle.m nemo~ric
plaliti, za'e· Janovi Kristianovi pOStOUpllr, záplsen~ napl e~
na listu 20. a Jan Kristian také týž duom manzelc~ sve
odevzdal. A tak jest tý~. duom pan JiHk koupil.~ Ujal za
tu sumu od Draksle a Cedila nedoplacenou, tOtlZ za 390

i") Ponechávám pořad kuslt dle opisu v rukopise č.
2230 bez ohledu na chronologii.

Iv.
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kop m., kterouž sumn tak po XV kopách, jakž. pl'edešlý
na listu 20. zápis v sobě zavírá jíti má a h!~ed J~ ~V kop
zavdal a ona pHjala. A další veyrunky pn, l:azdem Sl'~
Bartholoměji kladepy býti mají. A tento zapls na l~l(ste
pana J\říka pan Simon Plavenský a Jan Dártu~: J~mu
v.. ll'
Stalo
se ve čtvrtek p. sv. LukásI letha
,
It ruce pnJU.
LXX~.
v
1
í
Markéta, Jana Kristiaoa manyzelka, pro nep ~,~en
Jiříka Kosteleckého, kterýž na nckoltkero psaní tUadu
J'est uvedena. Actum f. 5.
na d Jl"t'1 se ne d a I v ten duom zase
'
post Conductum Pascl)ae 1577."
..
';'8. 1576.-1583.
,Tallllez. (Jan K~)stl~l: ~(oldína) koupil od Jakuba Srámka i ~a míst~, dell Jeh~
s nebožkou Annou Huvorkovou, manzelkou Jeho, splo~~
ných, chalupu za jeho Janovým ~I'orem a vedle Kvasn~~~
kovského dvoru ležící s tím pruvem a svobodou, klelaz
Ví za L kop m . Na to zavdáno ,. býti má
XXclkop
Ic nIď ll,ál cz,
v
t
m a ostatních XXX kop m. po VI kopach pocna o 0h~lo času y rok každého roku platiti má, a~ do zaplacení.
A tomuto trhu od úřadu na ten zpuosob Jest ~o;oleno,
aby Jan Kristian peníze závdavek, i ~?t?m na prave kladl
k rozeznání, komu co z nich nálezetI bude. Stalo se
v stl'edu po svaté Trojici léta LXXVI.
Létha - LXXVI vve čtvrtek po Rozesl~nÍ. apoštoluov
z vyhledání Jakubovi Srámkovi oznámeno, ze jemu s ~o
lovice té chalupy 25 kop ll, po ženč s dru~lé polOVICe
8 kop 20 gr. Pruti tomu Srámek dlužen sl.rotltU Pav~a
Chocholovic 30 kop a tírokuov 9 kop a tak Jemn tu 11l~
nepoznostává, nýbrž rukojmie jeho 5 kop 40 gr. dodat,
mají. V 2. trhových fol. 220,
Položil Jan Kristian na tcn trh 20 kop. Dá~o z lúh
Anně dceři Šrámkové, díl její 8 kop a Janovl, bratru
. . , ' toll'ltézV \' lruhlici sirotčí zuostává. Ostatní 4 v kopy
JeJlmu,
20
a k tOlllU u Jana Kristiana j.eště 10 }:op a prve ze
x
kop za úl'adu Martina Dekltvo POIOZll. A za Dal tooem
Nel'ádem na jeho statku 5 kop 40 gr. zuostalo. Ty' sum)'
na svrchupsany, dl 11 1I na'l"'í
ezeJ . Act. f. 2. post HUSSll
V" 1581.
Těch 20 kop za tířadu Martina De~livo p~lozenych, ze
do obecní títraty pl'ijaty byly, z reglstrum utra,ty leta, ~
78 se I'yhled:ívá, mají se zase z t1'11hly obec.lU. navratlll.
"9. - Jan Kristyan koupil od p Pavla K;,stIanu ~ Ko~:
dína, bratra svého dědinu vrch slove Senllnk~l'sk), pll
rozhraní ležící s tím právem a svobodou" coz k tomu
v,
m' na kterouzto sumu ukagrun t li 1l~ál eZl,
za 500 kop gr . :
zujc a odevzdává n Jana BartoVle za d~d1l1tt Jcmu PlOd nou jakož nahol'c psaný v sobě zal'lrá, 400 kop m.
k~erd on Jan Dartu panll mistru P~vl?~~ t~kto a" na tyt~
roky platiti a zaplatiti má a k sobe pnjul1a. TotIz 7:~vdatl
maje 2óO kop m. těch jemu p. mistr ?d nyní pl'lští.I~~
, Jiří do roka pořád zběhlého čekatI má. Po I'YJltl
~~ilO roku povinen bude Jan Bartll předně položit~ závdave~
puol tl'elieho sta kop m. s užitkem Hí kop nuš. ~ pn
témž času hned první taky vcyrunk óO kop m. Jen~t~
poloziti bude povinen. A dále oPv~t v r~k, 50 kop dalI
má a na posledy vždy v rok a pn. tél~lZ easu 50 kop
vše míšo dodati a sumú od sebe pOV!lll1U ty - 40~) k~~
m. odvésti jest a bude povinen. Ostat~í sun;", lollz paty
sto kop Jan Kristian bralru svému pocna dale v rok také
na sv. JiH, kdy se bude psáti léta LXXVIII, pade.sáte kop
m. a léta potom LXXVIII ostatní~l~ 50 kop m. Jen~~ dodati a tak tu dědinn vrch zaplatItl má a ~ude PO\ !llen,:
K čemuž se osobami Jan Dartllv a Jan Krrstmn I' rade
a p. mistr Pavel psaním svým vlastní. ruko~. podepsano~"
jakž v nadepsaným zápi~". dost.~\'eno 1es;" ~rrznal\. Slal se
zápis v pondělí po sv. flburcll leta LXX\,
41
V"
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Léta. LXXXIII v pondělf po sv. Jakubu p. Šimon
Plavensky
z Planfeldu
J JlIti C • r}'chtář oznaml
"1 I pravev
1
.
I'
se. (tomu. býti dozádaný, že jest Jan Kristian panu Pavlovi
Krlstlanovl z ~(oldína, bratru svému, tlíž dědinu vrch
z oupllla zaplatil. Actum ut supra.

IV, Na Velkém

Velkém ltdlllěsti.

Staly s\ smlouvy ,tyto v Březnici v přítomnosti pana
Se~estyáea ~t:ngle z Rezna, obyvatele toho času v měslecku Brez11lCl, Václava Kulíška otcVI'llla 1'í
' "L
JIL'
' p a m lY art)',
l' arkély Kuliškovej, matky její, a paní A'nny Štenglovy
sestry, ze. stran)' v nevěsty, též v přítomnosli urozených
~. "lO. 1545, ~ .Tamtéž, (Ondl'cj Železník) koupil od
pana Gabnele Svechína z Paumbergka, obojích práv dokSI~lOna Kavana d~~I~lY s }~kami za rozhraním při farář tora, J. M, C. rady při apel:acích, pana Tomáše Groffa
sk) ch gruntech lezlCl, coz Jest tu koli měl s tím právem
z Kreyffn~er~cu, pana Jana Krystyana z Koldína v Klalovech
a svobodou~ jabl k nim náleií, za 450 ko~ m, hotových
z strany zemcha.
a zaplatcenych.. Tímto zápisem již mu týchž gruntuov
*14. 1582, 6. prosinec, RullOp. Č. 2205 f. 117
Kavan postupuJe, Aclum f. V. ante Assumptionem Mariae
(Kšaft M. Pavl~. Krisliana z Koldína.) Ve jmenu s~até ~
anno 15450.
'
n~rozdíln~ TrOJice, svatého jediného Boha, všemohoucího
*1,1. 1544. - (Ondl'ej Železník) koupil od Václava
veeí stv,ontele a s~ráveí. Amen, Já Mistr Pavel Krystian
Soukemka louku J akoubkovskou mezi J)áně Kousl '
z K oldllla, kanclér Starého města pražskéllO 1'0"
.
H az Icovou I uIUIJlU' IeZlCí
" s tím právem a svobodou co,I tou ÚVa
"
zJlmaJe
á
b
v
s. m. ~ se, e ~;nto n~bezp.ecný ča~ navštívení Božího a rány
k ní n<ál"
180
I
'
(er<
z
CZI, za
cop na mfšensko, dal na to hned 100
n~olo, é,. ' mz naporád lidé obOjího pohlaví a všelijakého
k?p, p,o~om v roc,e má d~t.i L kop a opět v roce ostatveku mimo
svou" všecku naděJ'i
z svčta toho od C I1<á'zeJI" a
,.
dl II I1 snu' tl. povlllny
mch XXX kop. 1 cn trh Slin on Dlouhý vysvědčil na místě
plah ' I obávaJ' e se tél.v
v
..
'I
lOZ, cOz na
.... ~~ezníka. Actum f. 2. ante Laurentiii anno 1541
_
Jmyc" 1 zvláště, svých
vlastních '
a donlácl'cll
~.
, ) mé prenu'lé
Pnznal se Václa~', že mu. zouplna ta louka jest zaplatcena.
manzelce, mych prelmlých dítkách, synu a dcerách vidím
Actum fer. JI, dle AgnetJs, anno 1544.
'
by po mé
smrti mezi ky'm o s t at ece
'; k'
a nechtě tornu,
°
I,er
t él10Zv ml" pán Buh
mUJ,
z milosti' sve' sva té propuJcl
o ""t'
,"12. 1571. - Ta 1Il též. (Matěj IGestian) s Annou
,.
.
I
rácll,
Jaké
nevole
š ft UJI:
..
manzelskou s.vou, koupili od Jana IGestiana dědinu n~
Vš
.
" b)'I)' takto o něm I\íd'lm a I(a
,ak neJPrvé dUŠl ~ou milou všemohoucímu a věčnému
~huchl;, mezI Mandaleny Kulíškové dědinou leŽÍcí se vSím
lim pravem a svobodou, kteráž k ní náleží za 150 I
rán.~ Bohuv v ruce Jeho svaté poroučím a silnou víru mám,
m Kl' vt
.
v.
.,
cop
zc JI v p~cet svých vyvolených, nejvýše pro své nevi. . e,louz o, sumu Oll[ manzelé Jemu Janovu IGestianovi
!nezl ttmto cascm a sv. Jiří zaplatí maJ·í. Slalo ~
mluvné. mllosrdenslví v sf nu ,svém nejmilejším pánu našem
clvrt e I( po sv. vArb'
v
I
sve
Jezu Klystu prokázané, Jehoz za mé těžké i všeho
,'t
z ete, éta - LXXlo. - Matěj Křestian
IIIIC
'J I
I d v '''šl''
S\ť a
I~, . ( yz p,r~ a 1~lnost casuv, na ohavnou smrt Id'íže
s . Annou, manzelkou svou, koupili od Matěje Kantora dě
vydali jest rácII, .m.llostivě pl'ijíti a mne při vzld'íšenf
d~nu I:'0d ,Zbalovkou, mezi Kotlářol'ou a Zandalovou dě
z mrtvych na praVIcI své postariti ráčí Amen D
I
dlllanu lezící s tím právem a svobodou kteráž I í '
'I
"
' . omu pa (
I v.
LV I
I
,<
(n nasve 10 na rynku lezícího, v němž bytem jsem též druhého
eu, za
cop ~n. lOtových a jemu zou;,lna zaplatcených.
domu Loupovského proti veliké kolleji da rohu pod
Stal~. se ,v pondel! po SI'. Valentinu, léta _ LXXIo. _
!ou~ím, též tretího mezi postříhači, v němž Johanna IT a_
Matej Krestwn s Annou, manželkou svou, koupili od
cká;ka, va aby do své smrti "byla, jak nyní jest, tomu
I-LlVla Trybul~, ~ahradu s chmelnicí na sva'o-Jakubským
ch,?l:v a ct~rtého domu u sv. Stěpána velikého na Novém
platu, P?d dedmou vrchem jeho Kl'estianovým a při
Meste Pr~:ském, se zahr:-idkou u krchova ležícího i krámu
chmellllcl ,Pechanový ležící s tím právem, platem a SI'Ovedle dven tunlllch kotcuv, nic méně vinice na Kanturkách
bodou, coz k tomu. grunlu náleZf, za 198 kop !ll, jemu
hned zoupIna od ruch zaplatcenich, Stalo se v pond "If
s b~dkou ~ s tou I:'?ustko~ při ní ležící, peněz mých hopo sv. Víte, léta LXXo.
e
tov{ ch,. c~z by se )lCh koli po mé smrti našlo, na jaké,Tomu na svědomí a jislší dllvěl'ení my z pocálku
koli .m~n,Ci, pr~,te;lUV, kotiíkul', svr~kův všelijal'ých, plaluv
na Vll1iClCh lezlClCh na hol'e Kanturkáeh u Zlýchov
t 'YZ
psaOi purgl~mlstr,.a rada pečet naši městsku dali jsme
některých na Letni, dluhův mně povinných kroměa'těcfl
k :~I:1UtO, listu pntlsl.cnuti. Stalo se v úterý po památce
kteréž pl'átelé dlužni jsou, jimžto všecky odpo' 't'
.,.'
na, štlvem panny Mane svatou AlZbětu léta _ LXXXVllIIo
lát
I
éV "
us lIn, I 'lila,
p < en, d~r Z ~red ruk~ma jsou, a sumou všeho slatk~
.
';'13., 1580.
Rllliop. č. 21?9 II. f. 2, V~
m~ho mOVitého I nemOVitého, a na čem by ten koli náJméno bozí amen. Leta páně tisícího pětistého' vosmdele~el,. a po l~l.é smrt!, nalv~zen byl, poroučím a odkazuji
sátého v ~ledeli po SI'. Kylianu staly se smlouvy svadební
Lldnule, dc~n své .nule, tn díly, a čtvrtý díl téhož statku
~llezl POctIV~ll paní Martou Kuliškovou 1 Klatov z jedné
mého JanovI Krysliauovi z Koldína, bratru mému milému
:\ panem mIstrem Pavlem Krystyanem z Koldína, kancléa porotě, Martě, sestrám mým milým spolu s panel~
rem; Stal'.
M, Pr.
z stran)' druhé . A to tal{ ová( , ze ona
lVI
o
nustrem .l'l'larkem .Bydžovským
z Florent)'nu • P a kl'!Ily p.n
á
panl
~rta z vule a jednání božího připověděla jest jeho
BOI
v
u I ,s,mrtt uchovati nerácil Lidmily, dcerky mé milé, tehcl
p~ua ml~tra Pavla Krystyaua manzelkou býti a po sobě
tentyz ~tate~ všecek aby spadl na ně, již oznámené osob;
mimo veJPravu poctil'ou jmenovala jest věna do dne a d
roka"pu~1 ll'etíh.o sta k\lp gr. č. z dílu a statku svého~ spolu s dětmI Jana, bratra mého, a Doroty seslry mé tak'
abl ztoho povinni byli vydati dětem Ada:11a švagra :né<ho'
kleryz ma se paUl Annou Stenglol'ou se!>trou svou ncdíln
becváre
v Domažlicích
". J
n~ slalku po~emském ua vsi Martidicích. Proti tomu pOu,
"',
v
,;
S " " po 3D kopách
' .míš'
, a r;.'\.a t eune
lllls~,r Pavel Jest obvěnil podle obyčeje a zvyklosti mě:~ uJcI~e mve ~" UŠ1Cl téz 33 kop míš, a dotčenému AdamovI becván 20 kop. míšo Výše do Veliké kolleje na
Prazsk;ich téz puol tl'etího sta kop gr. č. a to též d d
do roka tak . tl· v b
o ne
s~rave~í a opravení světnice zimní 50 kop míš., a koflík
v
<, Jes I ze y kterého z uich jmenovaných
stdb1?."y pozlacený v zpllsob hrušky udělaný. Panu Mistru
man~,elnov pán Blloh v lom dni a roce smrti uchovati
Matěji Dvorskému z Hájku 10 zl. uherských, Janovi Varne~:á~ll, tehdy aby věno ml'lvého ph zivém znostalo po
to~sk,ému ~O kop gr. Č, K záduší Božího těla na Novém
?;llI ~ak .dn~ a roku, dá-Ii pán Buoh jim manžel~om
Meste Pr,azském 10 kop gr. č. Ke špitalu sv. Pavla 10
Zll u .beJtl, J~kz by se koli,' dále o to věno i o jiné věci
kop ,gr. c, K záduší sv. Mikuláše v Star. M. Pl'. 10 kop
snesli a mez.1 sebou narovnali, to se při vuli jich manžegr. c.: tak aby nic více nežádali pd pohřbu. Matějovi
luov zustavuJe a zanechává,
Prazskal'ému v Klatovech 5 kop gr. č., Vácslavovi Roh\

Y
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lemusovi Bulingerum sup cr epistolas Pauli, Šimonovi Plavenskému latinskou biblí sine commentariis, Johanně
Vackařce do smrti její, aby dáváno bylo z činže Loupovského domu 10 gr. č. každy týden. Panu Mistru Tomášovi iVIilisovi z Limuz 5 kop gr. Č, Avšak předně, což
obecním radním počltl zllstaveno jest, jako 20 kop 2 gr.
vše českých. Též, což by se vyhledalo spravedlivě mimo
vydání za mnou peněz Zbytkovskich, též také k osadě
sv. IvIikuláše, co tam pH počtu léta páně 1572 pozůstalo
jest peněz sirotčích, jmenovitě 21 kop gr. míš., jak registra mou rukou psaná ukazují, to aby spraveno a vyplnčno bylo. Item paní Markétě Kulíškové na Březnici
s panem Vácslavem, manželem jejím, koflík stříbrný pozlaceni, A jestliže mimo to odkázání komll co výše odkáži anebo oustně poručím, to aby své místo, mělo,
jalco'by v tomto kšaftu zapsáno bylo. Stalo se ve čtvrtek
den sv. Mikuláše leta páně 1582. Já, Mistr Pavel Krystian
z Koldína, kancléi' pražsk;i, pfiznávám se rukou vlastní,
že tuto má celá dokonalá poslední vůle sepsána jest, nad
níž, aby pan purkmistr a páni ruku svou držeti ráčili, za
to s pilností prosím,

"'15. 1586, 17. září, Rl/kop. č. 2205 f. 85. (Kšaft
Anny Kristiánové z Pereflu.) My purgkmistr a rada Star.
M. Praž. známo činíme :JC. že slovutní i'\'Iikuláš od košíkuov
a Jan Augustin, spoluradní naši, jsouce od nás k zádosti
slovutného mistra Pavla Kr)'styana z Koldína vysláni, pHnesli níže dotčený Han do rady s tím oznámenín, že
přišedše do domu na rynku nadepsaného M. Pavla Krystyána, kdež bydlí, a všedše do malé světnice oznámili
panně Kateřině, sestře jeho M. Pavla, že jsou vysláni pro
Hafl nebožky Anny z Pereftu, manželky jeho. Tll že jest
ona Kateřina v též světnici předně dvéře do komory a
potom v dotčené komoi'e almaru ve zdi otevřela a z ní
takový Haft vzala a jim jeho tak zpečetěného podala:
Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice amen, Já Anna
z Pereftu, slovutného mistra Pavla Krystyána z Koldína
manželka, znamenajíc krátkost života lidského a na ten čas
v nemoci jsoucí postavena a nevědouc, kdy mne pán Buh
z tohoto bídného světa povolati ráčí, takto o stateeku
mém, kteréhož 'mi pán Bllh z své božské milosti propůj
čiti ráčil, řídím a kšaftuji, Jakož mám spravedlivost a
díl sobě od někdy pana Jakuba Kocoura' z Votína, manžela mého milého, na domích Kocourovském a Kapounovském na Po řičí v Noyém M. Praž, ležící odkázanou,
též polovici vápenice se vším jejím příslušenstvím po Zigkmundovi z Pereftu, bratru mém, na mě pl'ipadlou (a druhou
polovici též vápenice Dorota z Pereftn, sestra má, drží)
nic tnéně i vinici li Břevňova i se štěpnicí, také dUOll1
v Florenci při právě Nového M. Praž., k tomu peníze
některé gruntovní na domu Filusovským též na Novém
M. Pl'. na Pořičí ležícím, co jich po odkazu zuostane, též
některé klenoty a svršky, to všecko odkazuji a dávám Kateřině,
dceh mé nejmilejší, aby jí od poručllíkuoy ode mne dožádaných dochováno bylo a na duchody, kteréž by odlud
vycházely, aby poctivě chována a opatrována byla až do
let svých rozumných. Pakli by ji pán Bůh smrti uchovati
neráčil pl'ed dojitím let rozumných, tehdy aby ten všecken
slatek muoj nadepsaný na Dorotu z Pereftu, sestru mou
milou, a na děti její, kteréž má neb míti bude, plným
právem připadl.
A kdež jsem jmenované Dorotě z Pereftu, sestl'e mé,
puol tl'etího sta kop míš, povinovatá, ty jí takto vykazují:
Předně sto kop gr. m. na paní Katel'ině Vojnovi v Slaným kteréž jí ona dá proli navrácení jí základu za mnou na
klen~tech zanechaného, Drnhich sto kop m. na penězích
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gruntovních, kteréž p. doktor Matouš z Tulechova, kancléř,
z domu svého podle rokuov platiti má, a v pade,áti kopách
pouštím a dávám jí řetěz zlatej od pana Jana 7. Zavořic vyplacenej. Nad to yejše jí z lásky odka'uji dvě stč kop
/ll. na domu již dotčeného pana doktora Matouše z Tulechova, kteréž rocně na díl /lluoj po sto kopách m. vycházejí.
Item na lidi chudé a potřebné odkazuji sto kop m.,
aby jim plátna na košile a sukna koupeno bylo. Item
paní Krystyně Piknuskov>, kožišnici desct kop m. Item
Barbol:e Němkyni, služebnici své, odkazuji OS1l1 kop m.
Item panu mistru Pavlovi Krystyánovi z Koldína, manželu
mému milému, na vyplnění věna ode mne jemu povinného
odkazuji sto kop m. A cožkoli do té živnosti piva val'ení
sem vnesla a pl'ilozila, toho pCi něm zanechávám.
Naposledy dožádala sem se za poručník)' mocné a
otcovské napl'ccl psaného pana M. Pavla Krystyana z Koldína, manzela mého milého, a paní Doroty z Pereftu,
sestry mé též milé, aby pH sobě majíce Kateřinu, dceru
mou nejmilejší, ke cti a chvále boží a kc všemu dobrémll
ji vedli a nadepsani statek jí ode mne odkázaný, s pilnosti spravovali a opatrovali - , Stalo se ve středu po
památce Povýšení sv. kříže letha páně 1586. (Kšaft publikován 1587 v úterý po neděli Cantate.)
';'16. 1589, 13'vbl'ezna. RlIlwp. Č. 2230 f. 288, Nejnepřemoženějšímu Rímskému císal'i, nejjasnějšímu Uherskému a Ceskému králi, pánu, pánu mémn nejmiloslivčj
šímu ponížená suplikací.
Nejnepřemoženější Římský císaři, nejjasnější Uherský
a Český králi, pane, pane mllj nejmilostivější, Na Vaší
C. Ml. poníženě vznáším, že lela tohoto 1589 v sll'edu
den sv. Pryšk)' mislr Pavel Krystyan z Koldína, mčštěnín
Starého města Prahy, bralr muj vlastní, prosti'edkem smrti
z tohoto světa jest sešel, zanechal' po sobě dcery Lidmil)',
sirotka let nemajícího, a statečku movitého i nemovitého,
klerémuZto obojímu, jak sirotku lak slatku, jako strejc
vlastní yopatrování pravím se před každým jinim právo
a spravedlnost míti a k tomu také že jsem z města Klatov
vejhost a propuštění vzal a mám vysvědčení, že sem
mistra Pavla Krystyana z Koldína bralr, olce téhož sirolka,
a od slovutné a mnoho vzacné poctivosti pana purgmislra,
pánll v Starém městě za mčštčnína do obce lé pl-ijat:
potom sobě před J. Mti pány vstoupení vyžádal' oustně i
skrze suplikaci ve vši uctivosti scm yznášel a služebně
prosil, aby předně len statek všecek zinventován a
v popis uvedcn a mně s dotčeným sirotkem jako strejci
vlastnímu se vší spravedlnosti její proti dostatečnému zaručení mému k yopatrování v)'dán byl, jakž z přiležicí
suplikaci Nr. 1. to v sobě šíře obsahují a zavírají a žc
jest se pak odpovědi mně dáním protáhlo, opět sem vyžádal sobě v stl'edu pominuhí vstoupení. Tu sem pl'edešlé
své žádosti obnovil, aby mi laskavou odpověd dáti ráčili,
služebně prosil. Jest mi oznámeno, že pan purgkmistr,
páni žádosti mé porozuměli ráčili, též také jaká žád\lst
Markéty Kuliškové báby z města Sušice, též pana Sebestyána z města Bl'eznicc na místě manželky své, že by
se také k tomu hlásili a strejnu mou i s slatkem v opatrování míti žádali, jakož mi toho písaře radního rukou
poznamenání na mlí žádost vydáno jest, kteriž Vaši C. Mti
k vyrozumění poníženě podávám, A tak purgkmislr, páni
k povážení té věci po svátcích dne jistého nejmenovavše
odloz.iti ráčili. Což takový odklad mně za těžký býti se
zdá a jest, protože již od smrti mistra Pavla Kryslyána,
bratra mého vlastního, osm nedělí jest: já na to ocekávaje velikú outratu s obmešká ním živnosti mé vedu a jiní
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Dán na hradě našem Pražském v stl:edu po slavnosti
Božího Těla leta (tisícího pětistého) osmdesátého devátého
a království našich oc.
Rudolf.
Admandatum sacrae caesa,reae maiestatis proprium
Ozwald z Senfeldu.

"'19. 1589.

Tamtéž.

Nejjasnějšímu Římskému

císaH ctc. ponížená suplikacÍ proti zprávě purgmistra,
pánuv Starého měsla Prazsl~ého.
Nejncpl:cmoženějšÍmu Rímskému cÍsal'i atd.
Jalwž purgmistr, páni na dokonalú instrukcí od Vaší
e, Mti uéiněnou, jak se zachovati mají ke mně strany
sirotka Lidmily, strejny mé, a statku jejího po otci jejím
m, Pavlovi K. z K. ztlstalého, proti té instrukci jisté ně
jakú zprávu dáti Vaší C. Mti ráčili, \. teréž bych já se
jako od své vrchnosti nikoli nenadál, neb jest na mne
veliké zvošklivení, nevinně mi vše přičítajíc, učiněna ani
pak dcer mých dvou, mladší v jedenácti lctech, na pokoji
nenechali, jako by čl\lvěk, ne sám pán Bldl jich věci
jednati a puso biti ráčil, zleheujíc i statek ml1j, na kteri ž
pan otec m'lj i já přes let šedesáte živi sme a nás tl:i
synu a tl:i dcer poctivě odbyvši hladem ncumořiL Ano i
to dokládati ráčí, kdyby má strejna statku neměla, že
bych o to poručenství nestál,toliko dychtíc po jejím
statku, ježto, milostivý císaři, netoliko člověk z oust mejch
ale sám pán Buh toho neslyšel, nebo ta slova nikda mi
na srdce nepřišla, kteréžto srdce mé podle své vule vykládá se, ježto ho žádný poznati nemuž než sám pán Buh.
Protož jemu samému Je napravení mému z'lstavuji.
Jakož pak při konci závěrl,y té zprávy tím jsem
stíhán, že ten statek dostatečně se molujíc zaručiti chci,
OVŠC111 , milostivý císal:i, což jest náležitého, zarukují, statkcm
svim a co se mi vidí biti na odporu, toho vejpis Vaši
C. Mti k povážení obzvláštně podávám. Ale mimo to,
jak obtížné odc mne rukojemství zouplna, co inventář
obsahuje, míti ráčí, což již jest proti uvúžení předešlému
a po věci přisouzené, kteráž konec vzala Vaší C, Mti,
nebo takové zaručení, kteréž podali a chtÍ míti Vaše C.
Mt prve sl~~c ~o k sobě od nich m}~v~ti ~ :-adě na :aš~
c. Ml. pomzene vznesl a v takové tezke vecI za opatrem
žádal, což jest Vaše C, Mt uvážiti ráčila, aby purgkmistr,
páni Starého města mně žádným takovim nemožným rukojemstvím nestěžovali jinak nikoliv nečiníc, jehož datum
na hradě Praž,kém leta 1ó89 v stl'edu po slavnosti Božího Těla. Nyní se pak rozumí, že by se snad chtělo
první i druhé Vaší e. Mti milostivé poručcnÍ překotiti,
pokudž se patrně v těchto slovích pronáší, že bych já
tomu poručenství pro své dvě dcerky, maje je na vdávání, dosti učiniti nemohl, ani sirotčí statek ode mne náležitě opatrován že by nebyl, ludy mne i milostivé Vaši
C. Mli porucenství ztenčujíc, vyvrátiti usilují.
Však bohdá s pomocí boží jak sirotka nálcžitě tak
statek věcmi náležitými opatrovati a jejího dobrého a
poctivého i s manželkou svou vyhledávati, nedada napi:ed
mnollým, budu k pochválení všech lidí dobrých.
Než první poručníci upustivšc jeden dům sirotčí, nad
tím spí, což, kdyby mě to zastaveno nebylo, musil by
týž jist); právem domu ode mne, ne nimi, dojíti. Vinice
pak s, příslušenstvím dl:ahami bych ležeti nenechal, jakož
leží. Satllv ložních i chodicích jaká zkáza, tak dlúhi cas
jim ležeti! P,ozná se to také opatrování, že nebude s dě
kováním. Což by bylo nejslušněji, aby se ten statek movitý nejprv zvážil a pošacoval a teprve zarukován byl.
Protož Vaší C. Mt ustavičně prosím sc vší pokoní a
ponížennstí, že nad milostivým a spravedlivým Vaši C.
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poručením a jisltí exekuci rulní obranmí a mocmí držeti
I'áčíte a mně pH témž milostivém poručení zustaviti, abych
svým statkem pod pečetí města Klatov přinešeným, kteréhož podle zápisu kněh městskich nemálo ke třem tisÍcum mám, zaručiti chci, ráčíte. A kdyby takové rukojemství postačiti nemohlo, tehdy dvěma pány měšťany
Novoměstskimi (poněvadž se Staroměstskim od některých
přikazuje, aby toho pro mě nečinili, pl:ipověděvši a tak
jich bezelstně míti nemohu) zaručiti mohl, a mimo to
dále přes jisltí a často opáčenú instrukcí ztěžován nebyl,
nadto, pončvadž první poručníci jsoucc cizí ani jedním
vláskem nezaručili jsú. A pf)nhadž pak ne na podání

pana pUl'gkmistra, pánu aneb mého uvolení záleží, ale na
milostivé Vaší C. Mti vuli a jistém vyměření zůstává; při
čemž toho Vaše C. Mt zt1staviti ráčí, tím se poddaně a
poslušně spraviti a zachovati chci, v tom ve všem svému
pánu Bohu a Vaší C, Mti sebc poručcného v své upřimnosti
snížené poroučím.
Vaši C. Mti věrně a poslušně poddani
Jan K. z K. měštěnín Star~ho Města Pražského.

"'20, 1580, 9, června. Tamtéž. Slovutné a mnohovzáctné poctivosti panu purgkmistru a radě Starého města
Pražského.
Slovutné a mnoho vzáctné poctivosti Vaše !vIilosti,
purgkmistl:e, páni milí, Jakož jest J. i\L C. pán, pán nnš
všech nejmilostivější ráčil žádost mou i odpory a zprávy
strany statku nebožlíka m. Pavla Kr, z K" bratra mého
vlastního, k ochraně Lidmily, dcery jeho let nemající,
v milostivém uvážení míli, to abych já, jakožto nejbližší
krevní přítel, jak po meči podle zřízení zemského, tak
podle pnlva městského přede všemi jinými poručenství
užil, najíti a též poručenstvÍ mi dáti i podle toho, abych
v tiž statek uveden byl a postoupeni měl, milostivě poroučeti ráčí, jakž též milostivé a spravedlivé J, M. C.
uvážení a porucení, jehož datum ve čtvrtek po sváto-ti
leta tohoto etc, lo v sobě šíře obsahujíc a zavÍlá, Podle
ktcréhožto J. Mti C. uvážení tak sem se zachoval, k místu
a konci to pHvésti i také vedle oznámeni Vaši Mti takový
statek zaručiti chtěl, majíce sebou p. rukojmě čtyři mě
šťany možné, usedlé a zachovalé, zdejší, před Vaši Mt,
aby mi to, na jak)f způsob takové rukojemství býti má,
ve známost uvcdeno, ano i pro snadší pamět a vyrozumění týmž rukojmím sepsáno, vydáno bylo, v pondělí
po sv. Trojici žádal. Odloženo mi do druhého k oznámení. I nemoha týchž rukojmí sebou míti pro jich zaneprázdnění, sám sem do rady vstoupil a toho oznámení žádal.
I ráčili ste mně oznámiti, aby oni rukojmové předně
osobami svými vlastními i statky i s dědici a budoucími
svimi, ktel'ížby·s statky svými statek po bratru mém zustali převyšovali, vedle imentáře v též rukojemství (kteri ž
nedokonalý jest), se za mne postavili a zavázali. To scm
.timž p, rulwjmím v svém v známost uvedl a aby za mnc v rukojemství stáli žádal. I dávají mi něktel'í odpověd, že by
to rádi učinili, alc že nemoluí z těchto příčin: Jedno, že
jest to neobyčejné a nemožné k ujetí lidem rozumným
podání, aby se tak velice a těžce na ublížení manželek
a dítek' svých zavázati měli. Druhé, ze stalkové nemovití,
jakožto domy a grunty z mÍ;ta hejbati a zašikováni býti
nemoluí. Proč by o ně takové těžké nad potl:ebu zarukování ciněno býti mělo? Třetí, co z statku movitého,
z svršku v a náhytkuv jest, nám k spatl:ení ukázáno není.
tak že se lu jaká by a zaČ jistého, což by rychlého opatření Je dobrému sirotku před rukama býti mělo, nero-
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zumí. A t~k toliko .za mně do let sirotka (prosta že b
se v rukoJemství, l,e nic toho zmrháno b);ti ode mn~
nemá), postaviti chtěli.
'

při př~~cšlýc~1 poručeI;ích a vyměřením našem císařském,
u~navaJIC t~ J:.h~ zarn~ení, v kteréž se uvaluje, jakž tomu
vsemu z pnlezlcI suphkaci jeho a z jiných spisuv šířeji
vyroz~~íte, za dostatecné býti, zustavujemc a vám pHstně
poroucllllc, aby~.te se podle týchz p,'edcšlých poručc"í
našICh tak a nejmak poslušně a poddaně zachovali a jej
Ja~~, Kr. v ten veškeren stalek ihned uvedli a zmocnili
a J,IZ d~le k, }i:lšímu p!i v,ás té věci opatření a o to zaneprazdnenf pncmy ncdavah. Na tom jisttí VlIli naši císařsklí
napl;Iíte, jináče neeiníce. Dán na hradě našcm Pražském
v stredu po sv. Kylianu leta (tisícího pětistého) osmdcsátého devátého a království atd.
Rudolf.
Ad mandatum sacrae
Adamus de Nova domo s. r.
caesareae maie~tatis proprium
Bohemiae cancellarius
Ozwald z Senfeldu.

v!,.ráčíte ~náli, ze tu osobou mou nic neschází nd
z ~nclll oznamených, ze bych rukojmuv mÍli ne'mohl
V"šl~h Mtí žádám, že mne v takové stizné a nemozné
rl1ko}en~~t:! u~?~ovati ncrácíte, nýbrž mírné rukojclllství,
kterehoz Ja UZltI mohu oznámiti aneb abych statkem svým
kt;rého~, z P?že!,}~ání božího vejš nad statek ten movitÝ
mam, prcstatI, raclte, tak aby z dalšího zaneprázdnění sjíti
mohlo, odpovědi žádám. Datum v pátek po Božím Těl
léta 1589.
e
Jan Kl'. z K. vlastní rukou.

.'*21.. 1589. Ta III též. Slovutné a mnohovzáctné
po;:tJvostI ,panu purgkmistru a radě Starého města Pražskeho snazná a první žádost.
, Va~e vMt. ~I~vut~é, a mnohovzáctné poctivosti pane
pUl.?"kJl1Istre, pal1l nuh! Od pána Boha všemohoucího
Va~lm Mtem dlouhého zdraví a v něm jeho sv. božskéh
pozehnání z upřimnosti srdečně vinšuJ'í a z'a'dánl P" t o
'
' II om
t ' t o psal1lm
}m
n:ým ohradna a ohlášena se činím v příclllě .této: Ponevadž Pán BlIll všemolnící dobré paměti
p, mistra Pavla K. z K" měštčnína Starého Města Praž~kého, p~n~ ~?tě m1ho, )"'ostl'e(~k~m smrti z tohoto světa
jest ~OjítI ,láCIl, o, Jehozto smrti já sem nic nevěděla a
po. tnemP
Lldll1lla l
sirotek
' vnučka má , a někdy té z s pana
lms ;'a av a K~ manželkou splozena, mně, jakožto vlastní
bá?e k ochrane a opatrování P0zlIStává. Pročež V š' 1
MtI
" u,c
t '!Vostl'vza,
'd ám, ze.
' mne téhož sirotka taka osilC I
':
se VSI
I aléh~ po n~kdy dobre paměti ,Martě, dceři mé vlastní a
tehdáz p. m!stra Pav!a K. manželce, pozustalého vydati a
~~at~~ RO, n~m,,, n~ ccm by koli při právě Vašich Mti
,
zusta\ aJlcl v8ehJaky, mohovitý i nemohovitý k ruce t'
sirotku k opatrení náleží, zinventovati a popsati dáli e(?lku~
al'
d'l'
v'
'Ja z
P.' ( I na I,e se Jest stalo) poruciti ráčíte, tak aby týž
slr?tek, vnucka má, k spravedlivosti své dědické v letech
sV!,ch dospělých kde hledati a jej zouplna najíti věděla,
T.ez na vychov.ání což by témuž sirotku bez umenšení II
UJI~y, sP:'avedhvosti její z důchodu polouletního buďto
;.'?clllho Jak na šátky tak i jinak podle ji,tého V 'tom I1a _
nzení
vydáváno
býti mělo ' naříditi ráčíte
ueb J'á, na JIli
.. é fil
•
".
v
(
nejsem nez pkozto věrná její bába vnučku SVlí s pomocí
pán~ Boha všemohoucího na dobré vésti a opatrovati, nad
ClInz potomně obzvláštní zalíbení míti ráčíte. Sem k Vašim
M,tc~l, té ne?oc}IY~I:é na.dčje, že tato žádost má slušná a
Plá;m ohlás~m pn VašICh liHech místo své míti bude.
S tllll sebe I téhož sirotka i statek jeho všelik); V Š·
liHem
I
' a opatrení
v
,
' voc I
lrane
porueena einím. Datuma Ull
'
ctvrtel, na zej't n pam,á tky obrácení sv. Pavla na víru Id'e\e
sťanskou léta 1589.
V

V

,

Všeho dobrého na pánu Bohu zádajíc
Marketa Kuliškova z města Sušice.

.

';'22, 1ó89'012. července,v TaJ//též. Poctivým purgk-

lll~stru :. konšelum Starého mesta našeho Pražského věrnym na81111 milým,
'

Rudolf druhý DC. Poctiví věrní' naší milí Jest '
do'
I'
'
nam
. v~s ~ l!ema yIn 1~?d~veIlÍ1.n, že se jednomu i druhému
,spra~ edhvemu p,orucem n:š~mu vám o Jana Kr. z K.
~ stl any uv~dem a zmocnem podle poručenství od nás
lemu ~ad SIrotkem a statkem po někdy Pavlovi Kr
brat~·~ Jcho vI~stním, z?stalým učiněnému, daného, zadosti
n~.deJe. ,Kdez nedávaJíce my zprávě vaši nám v té věci
ucměné
místa a necht, e " aby od \'a's tal{Ovym
'
b v . zádného
,
neo yceJnym zarukováním ztHován býti jměl, toho všeho

v.*23. 1589.
Talll/éž. Nejjasnčjšímu Ú.ímskému
císan etc. ponížcná suplikací.
,. Nejjasnejšímu a nejnepl:emoženějšímu Římskému cÍsa~I, Rán~, pánu mému, Uherskému a Českému králi nejmIlostIvěJšímu!

J~kož Va~e C. Mt ve vši spravedlivosti ráčila mi
na mú ponízemí prosbu miloshve porucenství nad sirotkem strejuou Lidmilou i
statl~em po, nebožtíkovi bratru mém vlastním, mistru Pa~lon Knshanovi .z Koldína, dáti a. o tom milostivé poruC~:lí. J?an~,.Rurgmlstru a pánuom starého města Pražského
U ClilI II ráclh ste, aby mi ten statek hned i sirotek zouplna
bez, umenšeeí pustili a mně do něho uvedli, jakž též milosl!~é poruc~ní v sobě šíl'e. 'lbsahujíc zavírá; ktcréhožto
porucenstv,ívaz dosavad dO,'·";,I pro mnohé a časté odklady
ne~?hu. JIZ pak p~r~:nistr, páni ráčí tak míti, abych pHliš
obtJzn,é rul<Ojemst~I JI~l (kteréhož poručnieci cizí nečinili)
vystavIl, na tako.vy zpllsob, aby se za mně v rukojemství
z~:ázah osob~mI i ~ d~dici a budúcími sv);mi i statky.
1~z pak rukoj~nové, Jenz byli se mnou v radě, toho podan~ se u:ekh, pr~ to, kdyby pán Buoh na některého
z mch. ?ud,,~a n~anzelkll nebo dítky jich něco nenadáleho
dop~,~t:tJ racII~ ze by sami sebe ni manželek s dítkami
opatntl slušne nemohli, k tomu pak je zlí lidé a mně
toho porucens~ví nepřízniví z pouhé zlosti a závisti od
t."ko:él~o ~'~I(Q~en~~tví od~adili. Já pak nemoha takových
I UkOJ?lI t.1111I, }akz purkmlstr, páni míti ráčí, skrze mou
supphkacI pomzenou sem pozádal toho, abych svým statkem
nezávadným, to co k sobě přiJ'mu zarueiL Nebo b' .
,. k'
, ,. š'
"
a ) !lll
neja e m,IrneJ I podání uciniti ráčili za to prosil, jakž táž
má supphkací V. C. M. podaná to v sobě nese I ncmoh~ na svú žád?st .žádné odpo\'ědi od jich Mti dosáhnoutI, deno po dm ml se odldady činí, protože by \'ždycky
málo pánu I;ylo a tak kdybych té odpovědi dostal nerOZ~mlJll ,~,.vzdy nemalé ale veliké outraty a škody nesu.
Z, t~ch pnc1l1 V. ~, Mlst. pokorně prosím, aby purkmistr,
pam takové rukOjemství ode mne mně llIožné přijali,
aby
co se sVI's'lCtOl d o t"yce, za..... 1statkem
l' v svým \' nezávadny'm
v '
l ~CI. ZV ášte poneyvadz domy v své míře jisté i nejisté
zl;st,anoLl a ode mne mrháni ani spušťováni nadto prodávam llebudú, neb nejsem ten člověk abych sám 'ebe
'II 'd' l Y '
,
,
man~,e cU I It cy své mel v jalní nouzi a chudobu U\'ésti,
Jakoz toho ",šeho jest nejdéle přes let šíst, poněvadž sirotek k ~S~ll lethu,om přichází, yšak Vaší C. Msti ne11101:u nez ~ to sobe ztížiti, ze poručníci přes takové milo~tlvé ,a prí~n,é V. C M. porneenství, chtíce je mocí svlÍ
zpet. prevrátl,lI, peníze dlužné sirotčí až dosavad jako
SlrejCI v,l,astmmn va od V, C, M, porueníku nal'ízenémn
zapo;'ídajl. ProSoz, o~ v,V. C: M. opatření v tom brzkého
pIOSIOl, nebo tenu príc1I1aml II odtahy nemálo sem utratil,
mn~hrch ne~el pominulých

fv. Na Velkém

Jí". Na Ve/hélii l/(illl~sll.
aby již mně z takových škod velikých a mnohých sjíti
mohlo, a spravedlivému V. C. M. poručení a poručenství
aby dosti se skutkem ve všem stalo, usta\'ičně zódám i já
se za Vaši Císařskou milost s manželkou i dítkami svými
pánu Bohu chci modliti i všeho dobrého prositi. Vaší císařské milo,ti věrně a poddaně poslušný Jan Krislian
z Koldína mčštěnín Starého města Pražského.
';'24. 1589, 31. července. Talll/éž. Mypurgmistrarada
města Klatov známo činíme tímto Ii,tem naším otevl'en);m
všem vuobec lidem 11 obzvláštně slovutné a mnoho vzt1ctné
poctivosti pá,mom purgmistru a radě Stal'. M. PL, pónuom
nám laskavě příznivým, sluzbn naší pl'edvzkaznjíce s vinšováním zdraví a jiného všeho vždycky prospěšného, že slovutný
pan Jan Krystyan z Koldína, mčštěnín Stal'. M. Pr., ~toje
pl'ed námi v radě i s Marketou, manželkou svou, k tomu
se oba dva pl'illlali, kterou i jakou na statku mohovitém
spravedlivost, na cem by ta koli záleZcjící a Lidmile, sirotku po někdy poctivém panu mislru Pavlovi Krystyanovi
z Koldína, jakožto strajny svý nálezitou, on Tan Krystyan
od jmenovaných pánuov Prahn k sobě v poručenství
postoupenou a uvedenou by přijal. Touž spravedlivost 11
statek že témuž sirotku Lidmile Krystyance na tom všem
a obojím statku, kteriž oni manželé: totiž Jau Kristyan
s Marketou, manželkou svou, zde v městě a při městě
Klatovech mají (pokudž týž statek jejich na jakých gruntech
zóleží prve již od nás jim pánuom Pražanuom v vejpisích
z lměhměstských poJ pecetí naší městskou jest odeslán)
zapisují a přede všellli jinými závadami ujišťují, kdyžby
tiž sirotek Lidlllila k letum svým dospělým přišel, aby
pod tím a na tom ujištění takovou svou spravedlnost
věděl a mohl kde nadjíti. Toho na svědomí pečet naši
městskou dali jsme k tomuto listu na duověření, coz se
svrchu píše, pl'itisknouti. Jenž jest dán v městě Klatovech
v pondělí po sv. Abdonu, léta - 89 .
"25. 1589, 7. listopadu. Rl/kop. č. 1137 f. 314. L.
P. 1589 v outerý po sv. Linhartu Jan Kristian z Koldína
vyzádav sobě vstoupení před pana purgmistra a pány do
rady oznámil, že jest těch pominulejch dní přehledávaje
nčkteré spravedlnosti K atdiny z Koldína, mezi nimi nalezl
kšaft !ll. Pavla Kristiana, tu žádal, aby na právo pl-ijat byl.
Kterémuž pro '~alost počtu pánuov pan purgmistr zanechav
toho kšaftu na právě vystoupiti porucil a pH přítomnosti
většího počtu jeho zádost pHpomenouti poručil. Na kteréhož když z nova zavoláno bylo, nezanechavši dotčeného
kšaftu na právě, vod takového vstoupení upustil. Ve ctvrtek
pak po sv. Leonardu Kateřina z Koldína, pozustalá \'(lova
po Mikulášovi Domináčlwvi, obeslavšc ku právu téhol. Jana
Kristiana z Koldína, bratra svého, a též drnhejm obesláním
a při tom Martina Karchesiusa, písal'e radního, též Martina
Jíšu, písni'e kancelláře dolejší, skrze pl·ítele svého oznámiti dala: ze jest zpravena, kterak by po smrti M. Pavla
Christiana v statku jeho mezi po něm pozustalejmi platnejmi věcmi kšafl jeho nalezen byl, žádaje, aby on Jan
Kristian jej na právo složil, za tou pak přícinou, že jest
té, vobeslala lvIartina Karchesia a Martina Jíšu, pn)síc,
aby i na ně zavoláno bylo, aby Martin Karchesius takovej
Haft vysvědcil a podpis téhož kšaflu vlastní rukou bejti
1L Pavla seznal a Martin Jíša, ze jest z vuole M. Pavla
jej psal, se vyhlásil. Proti kterézto žádosti Jan Kristian
sám od sebe dal za odpověd: Že jest tak, že jest onehdejšího dne pl'ebíraje se v některých věcích tu Pavla
Kristiana takový kšafl nalezl, kterejž i v radě v outerý
po sv. Linhartu položiti chtěl, však v tom, když od p.
purkmistra, aby vysloupil a pE větším počtu svou žádost
pl'ipomenul, jemu oznámeno bylo, v tom vystoupení že
jest rozvázil některé příciny, že ten kšafl roztrhanej s vod-
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natou od něho pečetí místa svého pH právě moci míti
nebude, pro tož zase v to místo vstoupiti ani právo zaneprázdnili sem nechtěl. Nevěda pak, z čího Kateřina návodu tuto věc před sebe béře, to pl'itom bejti musí, nejde-li jemu právo, aby len kšaft na právě slozil, že se
chce tak zachovati. Tu on Jan z roz kazu pana purkmistra
složi v takovej kšaft, což Karchcsius a Jíša doslejchaje na
tu žádost Kaleřiny žádal hojemství právního uziti. Pu tom
ve čtvrtek po sv. Martinu léta již dotčeného po vzatém
hojemství Karchesius "Jíša, když svou zádost předešlou
Katel"ina obnovila a téhož kšaftu 7.a vysvědcení, že
jest z poručení M. Pavla psán i podpis vlastní jeho
ruky, žádala a ten aby vedle práva F. 5, vyhlášen byl,
prosila - proti tomu Karchesius a Jíša skrz přítele svého
za odpověd dali; srozumívá se tomu, z které příčiny tuto
KateEna peoti nim sc nutká a mimo řád a právo toho
na nich Zádati smí, dávají to za odpověd, že tím vysvčd
čením takové škarty roztrhané a nepečetěné povinni nejsou a to z lěch příčin, nebo se ví, v jakich příčinách
kšaftové ku právu se dostávají a jak, od koho vysvědčo
váni bejti mají. Tato pak žádost jest zřejmě proti pnlvu ;
nebyli oni od nebožtíka mistra Pavla dožádáni ani jim
poručeno nebylo, aby ten kšaft vysvěc!Covati neb jej ku
právu dodávati měli. Kšafl pak kdo chce učiniti, má se
jich dozádati, aby k němu pl-išli, Haft jeho od něho při
jali ueb od práva k němu vyslaní byli, jim jeho podali II
za vysvědčení, že ta jeho konečná vuole jest, zádali. Nynější pak roztrhaná škarta kterak se ku právu dostala, ví
se o tom, že jest neměla tak ku právu pod takovou zástěrou pl'inášena býti.
Druhé Kateřina k zádnému žádného kšaftu vysvědčení
jich jest vobeslala, s nimi o touž věc nemluvila a aby ty
porušený škarty svědkové bejti měli, za to jich ncžódala,
což aby učiniti jměli, jest jim nenáležito, poněvadž kšaf,
tové v jistých časech vysvěclčováni býti mají, tento pak
zrušený aby téměř v roce vysvědčen byl, (ut o se usiluje.
učinivši jej M. Pavel v mor
A věc dosti podivná, manželku sobě pojal, s ní plod měl, když proměna
p,'išla, pro dítě svý že jest jej sám zkazil. Protož není
náležitá věc, aby od nich pro jakous talwus všetečnost
vysvědčován býti měl, zvláště proto, že v čerslvejeh pamětech zustává, že po smrti M, Pavla pH přítomnosti zří
zených poručníku kšaflu jeho pilně hledáno bylo a když
všecky po něm pozustalé věci zinventov,"ny byly, jeho
se nenašlo. Kterak pak tato škarta jest nalezena, tomu
se rozumí, sám ji Jan Kristian v místě tomto pl'edkládal
a ji zde nezanechavše za sebou zdržoval, až tato p. Kateřina na tuto nebejvalou cestu nastoupila. Kterázto věc
kdyby tímto pl-!kladem díti se měla, musili by všichni
služebníci v nebezpečenství zustávati, kdyby po projití
casu právy vyměr'ené(ho), měli Hafly nčkomus k vuoli
vysvědčovati. A zřízení zemské to s sebou pl'ináší, že
kšaftové nejvíce ve dvanácti nedělích ke dckám přinášeni
býti mají. Tato pak věc na větším díle jest na místě postavena a ty všechny věci byly převertovány a toho nic
se najíti nemohlo. Z kterýchžto již oznámených přícin
vidí se, ze ty zrušený potrhaný a bez pečeti škarty vysvědčovati povinni
vopatření

nejsou, v čemž se k spravedlivému

porouéejí.
Na to od Katel-iny z Kolclína mluveno skrz Pl'ítele:
Nežádá toho Kateřina, aby ten kšaft vedle tohoto oznámení
vysvědčován bejti měl, 1IeZli toliko v oznámených dvou
artikulích. Nebo p. i\Iartino\'é neodpírají lOlllu, aby jeho
ruky vlastní podpis bejti neměL Tak když prá\'o F. 1
roz. III ukazuje, našel-li by se kšaft a v něm vlastní rllky
podpis, že tako\'ý kšaft má za pOI'ád(ný) bejti ~ žádal
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první na rynku ležící někdy od sirotkuov Domináčkovic
téhož práva za přečtení, mluvil, v kterém lcšaftu vlastní
konpený, ve lderémž IICbožtik bydlel. Drnhý dllom řečený
ruky podpis se nachází, ten podle práva jest za pořádnej,
Pražákovský s sladovnou u sv. Haštala ležící. Tl'etí duom
těmto pak obeslanejm nic po tom není, kterak týž kšaft
Loupovský u SI'. Havla naproli Velké kolleji. DUOlU čtvrtý
ku právu se dostal, mohou vo cizí věc se nestarati. Tak
na bl'ehu u SI'. Valentina s zahrádkou. Duom pátý v kukdyz nic jiného neZli jestli vlaslní ruky jcho podpis v tom
chyních, o kteriž ua odporu zuoslává s pancm Janem
kšaftu a z čí vlBe jest psán, se nežádá, takovejmi obraVartovským, jenž praví, ~e by jeho býti měl. DUOln šestý
nami toho se spíčili nemohou.
na Novém městě u sv. Stěpána s zahrádkou. Vinice na
Proti lomu od Karchesia a Jíši: toto právo pl'ivedené
stráni u Michle s kusem chmelnice, dědina pod dva strychy.
ukazuje, kdyby se kšaft pOl'ádnej nczrušenej, nepotrhanej
l'latuov ua Kanturkách každoročních vychází 14 kop míš.,
našel, jak se pN něm lidé chovali mají, ale kterak ta pokteréž neboztík mistr Pavel Kristian počítaje jednu kopu
trhaml a nezpečetčná škarta sem přišla, zůstává to v paza tl'idceti pět kop šacoval sobě za 480 kop míšo Dditelé
měti a bude při uvážení. Dále dokládá, že ncžádá vyz vinic na Kantůrkách, kteříž z každého strychu platí
svp.dčení kšaftu podle smyslu našeho, toliko v jistejch
ročně při sv. Martině po 497, jsou tilo: Alžběta POl'icbl
artikulích, dále oni i loho vděčni býti nemohou, aby
šest strychuov platí 1 kopu 249 d. Jan Krámccl'i u Boo jeho ruce svědčili a p. KateNna aby proto se na ně
žího těla šest strychu 1 k. 249 d. Jarolím vinai' Kulhavý
nutkala proti právu. Nebo máli ona buď o jeho ruku neb
u Mikuláše Lva dva strychy platí 289 d. Václav Rožmioč co jiného jeho nebo2líka rozepi-i, měla jest obsílati je
tálský plátěník, souscd Nového měsla Pražského, bydlící
k svědomí. Protož tuto dopouští se pokuty zřízením zemv Soukenické ulici blízko od brány drží jeden strych platí
ským zapověděné, žádám požiti za přečlení práva B 17.
149 d. Vít Vohanka u sv. J'vIichala v Opatovicích drží
roz. 1. d. II a vedle toho, an je před čas cm vede, za
osm strychův, platí 1 k. 529 d., Simeon Dvorský dva
vopatření podle příkladu mezi Václavem z Vlkanova, též
strychy, platí 28 gr. č. Zigmund Slechta švec v Platnýřské
Mikulášem Dačickým a Václavem Slepotínským, v čemž
ulici drží pět slrychliv, platí 1 k. 1:29 d. Facit 30 strychuv
se poroučcjí k vopatření.
nájemného všeho.
Na to Kateřina nechtíc práva zaneprazdnovali oznáV domě, jcnž slove u 1'ražákuov, co bylo pozuostalo
miti dala, že na tu i'eč žádné odpovědi nedává, té/. se
sladuov, Míví hvozdového i co na haldě na břehu bylo
k opatření poroučejíc.
i jiných k témuž obchodu piva vaření věcí pHležitich, ty
podle dobrého zdání páll",~v starších sladovníkuov proTu pan. purgkmistr a rada slyše vedle vyžádaného
dány za 273 k. 44 gr. míšo
Tf domě lIaJjllIlw slove
vstoupení Jana Kristiana z Koldína tolikéž jiné Zádosti
DOJJJiuáčkovic toto se našlo: V světnici v almal'c uě
dle obeslání KateHny z Koldína, obran Martina Karchezia
které listy běžný a do krabic složený, též manual neboža Martina Jíši, práv z obojích stran vedených a dále eo
tíka in quarto a v něm něklerá potřebná poznalllenání a
tu mluveno bylo, toho všeho s pilností povázivše takto
psaní poselací. Paní Kocourovský některé spravedlnosti
o lom mezi stranami vypovídají: Poněvadž Kateřina Doběžné. V komoře nahoře, kdež nebožtík Pavel lehal,
mináčková, jinak Kristianová z Koldína, obeslavši ku právu
v truhle jedný vokovaný toto se našlo: na tkanici 16
Karchezia, písal'e radníl,o a Jíši, písaře dolejší kancelláře,
dupldukátuov, item lžic stříbrných s držadly pozlacenimi
aby oni spis kšaftovní někdy Mistra Pavla Kristiana z Koldína
v krabici XI a dvanáctá zlámaná a napsáno na krabici,
od Jana Krisliana odtudž z Koldílla, nebožtíka Mistra Pada
ze jsou Anniny. Item devět lžic stříbrných s točenými
bratra, podle obeslání k žádosti jmenované Katehny do
držadly, též napsáno Aninejch devět. Item jinejch lžic
rady složený vysvědčili, toho ph nich hledala a to, aby
stříbmejch dlouhejch XI, napsánu na krabici, že jsou paní
Karchesi us a oni Jíša kdy lakový spis kšaftovní za živobytí
Káči z měsla Slaného nálcžicí. Item konvička stl'íbrná
Mislra Pavla od něho sobě svěl-ený, před nimi čtený aneb,
pozlacená 1, druhá konvička s víčkem zlomenilll. Koflík
jakz práva vyměl'ují, k vysvědčení, podaný a k tomu od
pozlacený s vobroučky sU'íbrný, koflík sti'íbrný vniti'
nebožtílca dožádáni byli proti odporu jejich, že jim toho
pozlacený, koflík v spuosob číšní s nožičkami, koflíček
z pl'edložených obran učiniti nesluší, ničím jest nepropozlaceni s víčkem, šál stEbmý pozlacený, kollíčky stHvedla a neukázala z těch pl'íčin Karchesius, téz Jíša
brný 3, číska pozlacená jedna a druhá šupinková, víčko
toho spisu kšaftovního Mistra Pavla Kristiana k žádosti
stl'íhrný 1 a šroubky, řetízek zl"tý okrouhlej a drnhi
Kateřiny vysvědčovati povinni nejsou, však ten spis očilě
armpanlovým dílem, pas slříbrný též armpantovim dílem,
patříce, byl-li by nápis neb podpis vlastní ruky castopsaarmpant zlalej. Tl'i prsténky zlatý prosti a sekret zlatý
ného Mistra Pavla Kristiana, zvMšť :Marlin Jíša, spisoval-li
s erbem, záponka slHbrná 1, 1 pásek stříbrný s žaloudky,
jest jej a neb z jiného přepisoral, o tom pokudž jim
lZička stříbrná skládacf, punt perlový na aksamitu, dva
známo a včdomQ jest neb bude, zprávu svou hodnověrnou
birýty al,samitové. Zlatejch uherskejch za dvě kop míšo
II práva dáti mají.
Act. [er. 3. post Scholasticae anno
V jednom pyllíku v pl'evázaný podle poznamenání na
1590.
cedulce obecné sbírky z berně 100 k. 9 d., v dl'llhém
';'26. 1589.
RullOp. č. 1173 J. 144. (In'
převázání 46 k. 11 gr. 3 1 / ~ d. V druhém pytíku v trojím
ventář slatku mistra Pavla Kristiana z Ko)dína.) L. P. převázání podle poznamenání na cedulce bcrně od pánuov
osmdesátého devátého v llterej po sv. Sfastném stal se
z města Kadaně 35 k. 9 d. V třetím pytlíku v čtverém
popis statku po někdy p. mistru Pavlovi Kristianovi
převázání okolo 40 k. 9 d. V čtvrtém pytlíku na groších
z Koldína pozuostalého u přítomnosti slovutnich: pana
Tolskich 136 k. míšo a čtrnácte šedesátníkuov.
Václava Krocína staršího z Drahobejle, primasa Starého
Summy vší hotové když pl'ečtena byla od pana Beměsta Pražského, p. Tomáše Groffa z Greiffenberku, p.
nedikta Finka a poručníkuov svrchupsaných našlo se:
Eliáše Behma z Pavenbergu a p. Pavla Fišle z Paumbergu
v prvním pytlíku, kdcž poznamcnáno jest - 46 k. II gr.
radních, též Jana Pilata jinak Rakovnického a Jana Kllkly
3 1h d. - vyčt!o se 46 k. 32 gr. 6 d. v druhém převá
z Taurnpergku, jakožto pomčníkuov od pana purgkmistra
zání v téml pytlíku na poloulolařích a on jich našlo se
piÍnuov nařízenich, loto se našlo. Pl'edně Lidmila s ne100 k. gr. - V druhém pytlíku, kdež poznamenáno bylo
božkou Martou Kulíškovou z Bl'eznice, manželkoll jeho,
_ 35 k. g. d., když pl'ečteny byly, našlo se 44 k. 50 1/ 2 gr.
zplozený sirotek pozuostalý. Po tOlll statek tento: DuOlu
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V třetím pytlíku v čtverém převázání, při kterém žádná
cedulka nebyla, našlo se na tolařích a českých gr. 20 k.
g. c\. v prvním převázání, v druhém převázání na groších
bílých našlo se 10 le, v ti'etírn na sedmácích lOk. 5 gr.
Summa facit 231 k. 27 1/ 2 gr. č. 6 d. Actum feria 4. in
vigilia S. Petri et Pauli anno 1589.
Z těch ze všech peněz vydáno od pana purgmistra
p. Tanovi Augustinovi, kterýz byl za spoluberníka vedle
p. mislra Pavla Kristiana z Koldína, a sbírku berně
městské, co jest k sobě sám nebožtík Kristian přijal před
tím od p. Domažlických - 18 k. 3 gr. č., od Kadanských
- 35 k., jakž na jednom pytlíku cedulka jedna se nacházela - více na připsání jich milostí nejvyšších pánuov
bemíkuov království Českého, jehož datum v úterej po
sv. Diviši léth" osmdesátého devátého, co jest se týž
mistr Pavel Kristian byvše za jednoho berníka zemského
zvolen, k sobě přijal, totižto 168 le 4 1/ 2 d. a ty jsou
jich milostem vydány. Item poručníci jako Jan Pilat Rakovnický a Jan Kukla z Tornperkn tehdáž od pp. pánuov
nařízení vzali na zplacení některých dluhuov 15 k.,
čehoz se pamět jedna v truhlici železný mezi klenoty a
druhá při deposicí v radě najde. Summy vší činí 305 Je 212 gr. 5 d. č.
V druhé truhlici v pl'ítruhlí: List hlavní spečetěný
na puol třetího sta kop gr. č. svědčicí v krabičce malovaný zeleni. Prslen zlatý velký s zaHrem, druhý prsten ruka
v ruku s rubínem, třetí s zafírem a puol prsténlm s smaragdem a jeden prázdný bez kaménku. Tři kroužky, zlatcj
vclkej groš s krucifixem, s perlou dupldukát, 1 groš stHbrnej pozlacenej, tři korálky, pas stHbrnej na tkanici
s l'etízkem, dvanáct lžic stHbrnejch točenejch s manasy
pozlacenými. Lžic jinejch stříbrnejch též dvanácte, !Zic
tladrovcjch též XII s držadly stl'íbrnými. Koflík jeden
slHbrný na díle pozlaceni, tl'i koflíčky pozlacený s víčky,
kotlík pozlaccný v zpuosob sklenice - tell pann Janovi
Kristianovi z Klatov, bratru jeho, na panlátku dán. Dva
koflíčky sobě rovný z těch jeden p. Sebestianovi do
Březnice, šl'agl'll jeho nebožtíka Pavla jest darován v phlomnosti pánuov radních k tomuto inventovaní nařízených
podle uznání 9 d. Koflíček jeden pozlacen)', číška vniti'
pozlacená. V tJ'elí fmlJlicí,' Roucha taffatová jedna, druhá
roucha kmentová ke křtu, firhank zelený, cejška 'na podušku. Dvě prostěradla s černými tkanicemi stínkovaný,
sukně hřebíčková damašková, druhá sukně popelatá damašková, třetí atlasová bez prýmu hřebícková. Item tykytová sukně s prými týmiž, ta minová sukně černá s čer
nimi prýmy premovaná, damašková sukně černá s prýmy,
kolárek aksamitový s pnol puntem, druhej vetchej, mantlík
čcrnej karmazinovej s prýmy dlouhej, mat1ík krátkej karmazínovej, moli pokazili vejlozky s aksmitovými prýlllY,
sabolí napřed podšitý. Dva ručníky, prostěradlo s tkanicemi. V čtvrté truhlici šaty vinutý: ubrus, dmhej ubrus
prostej, servetuov 35, prcstěradlo, druhé prostěradlo
kmentový. Cejcha jedna na peřinu nová ve tfi půly s čer
venými tkanicemi, cejška též nová na polštář a druhá
prostá cejška, ručníkuov pět, palu ch mužski a druhý ženský.
V jiné trllhlici šaty chodící tyto: Plášf jeden kanavazový
kunami starimi podšitý, kožich soukenný nebozky p.
lvlarly Kulíškovi kunami podšitý, reverenda kanavazová
kunami podšitá, plášť hedbábný, plášť druhej soukennej
s předky aksamitovými, plášť třetí kanavazovi s vejlozky
napřed tisknutého aksamitu, kabát popásní bílej jeden,
druhej popelatý barchanový, V jiné truhlici cínového a
mosazného nádobí: Mis velkejch dvanácte, umivadla dvě,
mHže tři k rybám a jiným potřebám, slánky tři, misky
šálcšní tři, talířuov del'atenácte, měděnic mosazných 5,

1 V. Na Velkém

uáměstí.

dva čepy, pouzdro, flašek cínových pět, na puodě šatuov
ložních se dvě luože nepovlečených.
V komole dolejší vedle světničky v truhle mis cí·
novejch včtších menších palnácte, umývadlo starý, konvic
pět větších, menších šest, žejdlíkuov šest, dzbánek cínovi,
na koi:ení šaluov pět. talířuov dvaceti sedlu\ s,yícnův nl0sazných 7, víra jedna, konev plechová jedna. Saty chodící
tyto: Kožíšek damaškový jeden, kabátek p<'pelati cenderdotový, harckap damaškový 1, poctivice troje, kožich
liščí voděvací s rukávy jeden, kožich druhej liščí též voděvací jeden, harckap druhý damaškový a tl'etí popelat);,
župička červená tkaná bavlněná, luožko pod nebesy s firhankem, na něm šatuov ložních tH kusy a prostěradlo
jedno.
Na 1Jlaz7JalJze: Židle jedna, stoličky tři, rohy jelení
čtvery, hodinky bicí 1, stuol 1, maPRa 1.
V kOJJloJ'e, kde děvečky lehaly: Ctyři luozka prázdná
vše pod nebesy, almara bílá vell,á k Šatuom.
V dole na dvoJ'e v sklepě jednom, jinak v spižírně:
Štanda měděnná velká na máslo, tři truhly na vaření
prázdný.
NahoJ'e v kOJJt/1 rce, kde knihy neinventované jsou
pro překážku compendium zl'ízenÍ zemského od T. Mti C.
s dekretem zapověděného a již vytisknutého, aby se
vuobec nevydávalo, poznostává pět kotlíkuv k rybám varcní, škopek 1 mědě ni k chlazení nápoje. V kuclJ)'ni
nahoře. Kulhánek I k vodě pálení, dva rošty, tl-i pekáče,
rožnuov šest, kotlík I, pánvic zelezných pět, dreifus.
V svčlJJičce malý: Svícen mosazni visutý vo dvanácti
cívkách, hrnec v kamnách, dva stoly, almary koutní dvě,
šrak I, před světničkou svícen mosazný visutý vo šesti
cívkách s elmem. V světniCI velký: mis prostředních 26,
I'ětší 4, t"lířuov třidceti l jeden, umývadlo vysoký se
thmi kohoutky, konev velká jedna vyrejvaná na třech
jablíčkách, konev banatá, šestižejdlíková, dvě rovný po
třech žejdlících, konev jedna s hubičkou, žejdlíky 2, konvička. a vžejdlík, osm svícnuov, šály 4, cedidlo cínový
jedno, moždíř s palicí, svícny dva mosazný visutý, míra
mosazná, umývadlo s almárkou oblož .. né cínem, slánka
na nožičkách. V' stole pHtruhlí a v něm kousky zlata samorostlého neb litého 2, páte!- jeden s trošty, grošmi a
zrny korálovými i stříbrnými, oznámeno, že by nebožky
Markéty Suksovy to býti mělo - II puol čtvrta tolaru
nynie desíti krejcarův, ty jsou vzaty od pánuov poručníkuov
nahoře oznámenich.
Item našlo sc více dvaceti šest kop míšo a dvaceti
pět !n-ajcarllV a z těch dáno a oplaceno jest do solnice
oul'edníkuom nad timz handlem solním nal-ízeným v Starém Městě Pražském dvaceti kop míšo na pohřeb nebožtíka Pavla vYPlljčených. Item více vydáno na všelijaké
potl'eby z týchž pcněz tl'i kopy míšo Item v též svčtnici
velké: Inože pod nebesy s firbankem zeleným a něm
prostěrarllo 1 a cejcha 1, za luožem na lavici v rámě
Fortuna v kamenu vysazená. Item dva stoly, na jednom
koberec jeden a pouzdro nOŽlll', stolice kožená jedna,
židle, stolička čtvernohá, rohy jelení dvoje a srncovi
malický jedny, tl'i koberce a jeden z nich dlouhej zelcný,
madraci na luože, rohy dřevěn); vuokol světnice, osmnácte
figur v rámích vělších menších, almary koutní dvě. Item
truhlička malá jedna, do níž sc nemohlo, oznámila Kateřina Kocourka, že jest v ní pas stříbrný s řetízkem a
jabkem pozlacený, někdy Markýty Suksovy, lžic lladrových
devět s držádky cínovimi. Item v stole zupička nová čer
vená, dva kusy norce červený a tělný barvy. Nahoře
v komoi'e, kde nebozlík lehal, luoze velký pocl nebesy
s sloupky hmotně udělaný, druhé prosté luože.
42
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Pozua/llelldlli, co éeledi l1ádobí zamelldl/o a potom
co jil/)í/ll vyddno, tlllo pohidllé se najde: Předně tl'i
konvice cínové, svícny tl-i malý mosazný, sedm talířL10v
cínových, ctyři mísy cínové větší menší a dvě šálešní,
moždíl'ek malej jeden, žejdlfk, nmývadlo jedno, pod ním
měděnice mosazná, hrnec měděný k vodě braní, míra
malá, svícen visutý velkej, kotlíky dva k rybám vaření,
Potom od šenkýřky domácí jménem Mandaleny Kosnarový
vzaty dva žejdlíky a plLOl pinty a ty se též v síni čeledi
zanechávají. V pátek v ochtáb svatých Tří králuov létha
osmdesátého devátého vzato z velké světnice nahoru do
komory dvě peřinky nevelké a jedna poduška malá, Illisek
vaječnejch 12. V stole se našlo peněz hotovejch v svět
ničce 19 k. 42 gr. míš. od Jana, toho času nebožtíka
Kristiana pacholete, vzatých a na potl'eby v nemoci jeho
z nich na díle vynaložených a co více pozuostalo, jako
osm kop padesáte grošuov míŠ., ty jsou k sobě pl'ijali
pan Pavel Fišel z Paumbergka, a p. mistr Marek z Florcntim!. Item paní Katel'ině z města Slaného vydány
v radě klenoty tyto, kteréž za nebožtíkem Pavlem Kristianem v zástavě pozuostávaly: jedenáct lZic stříbrných
s erby Daniele Gamarýta, konvička pozlacená, slříbrná
téz s erbem Daniele Gamaryla, dva koflíčky vnitř i zevnitř pozlacený s erby, číška stl'íbrná vnitř pozlacená na
nožičkách, koflík prostl'ední vybíjenej, vnitř pozlacencj,
groš velkej zlatej, na němž Boží umueení s perlou. Proti
tomuto vydání paní Dorota z Pcreftu od též paní Kateřiny pl'ijala padesáte kop míš. ostatních a z toho je,t od
ní táž Katel'illa též kněhami městskými kvitlována i pr,)puštěna. Item Katel'ině Kocource s truhlickou zelenou vydáno od pánuov poručníkuov lolo: Jeden prsten zlatý
s modrým diamantem, druhý s šmarakem, třetí s rubínem,
čtvrtý s turkusem a potom tl'i prsténky shýban Ý zlatý,
pak s stříbrným nákončím na tkanici aksamítový, čepcc
dva zlatý, dva pentlířky s zlatými štefly I a druh)' s perlami, roucha černým vyšíváním. Item Lidušce malý, sirotku
pozuostalému po témž Pavlovi Kristianovi z Koldína, vydáno: cepec jeden zlatej a druhej s bílejmi štefly, pentlík
jeden, groš stříbrný jeden.

Vejtah z reghl Nllll /lebožtíka Pa·vla E ristialla
z J(oldí/tavlasfllÍ rukoll sepsa/léllO z slral/)' (III/llllv
iemlt povil//ljích, lder;JÍŽto sem do IlJIčh vepsa/ljí slovo
od slova Zl/í taMo: Poznamcnání dluhllv mně nálditejch
1588. Novemh. 6.: Jeho Milost císařská ouroku z summy
12<> k. gr. č. od léta páně - 83. Galii až do léta 86 Galii I. za tři léta facit - 45 k. neb za rok 87. vzal
s(jbě p. Jan Sladký, facit 45 k P. Jan Sekerka 150 k.,
Mikuláš Eninku 50 k., a od zahrady 3 k., Káča v Klatovcch pekal'ka 60 k., Káča sestra podle rukou poznamenání 236 k .. p. Anna Prunarová podle pojištění knihami
uciněného 1500 k, míš., Martinec z Baštku 5 k., Zigmund
Gon 20 k. 12 gr., Lidmila l'l'lenychova 22 k. 30 gr., Jan
Vrabec 7 k., Jakub Koní!' žid 20 vel 80 k., Jeroným
kl'těný žid 10 k., Kartnýr' podle zápisu 12 k., J\likuláš
Volík 80 k, Haverdíková, krčmácka ve vsi Knízevíský,
zuostala někdy Michalovi pole, peněz hotových plljcen)'ch
4 k. a za dva sudy piva po 1 k. 11 gr., facit 6!<. 22 gr.,
Rach sedlák laké tam zuostal 8 k., Vávra v Cícovicích
plljčených 2 k, Ondřej Krýznola má 6 k., Štastnej,
bratr jeho, 5 k., KateHna Sládková podle zápisu u rychtáře 10 k. míšo Summa partis huius 2208 k. 2l gr.
Krcmář v Kojeticích 63 k., p. Pavcl Fišel 80 k, Ludvíkova praž. 6 k., Kateřina Frankova 7 k., Jan Milavecký
fl kop, Jan bratr 10 kop. Pošacování svrškův nebožtíka Pavla Kristiana vertcndo 16 folia invenies. Actum,
ut supra.

c.

40. 1589.
Tamtéž f. 164. (Pošacování
svrškllv nebožtíka Pavla Kristiana z Koldína.) L. P. 1589
v pondělí u vigiljí památky Na nebe Vletí bl. P. Marie
stalo se pošacování svrškův nebožtíka Mistra Pavla I\ristiana z Koldína v pl'ítomnosti pana Václava staršího Krocína z Drahobejlc a pana Ludvíka od Tří 1I10ždíH\v, td
pana Jana Piláta jinak Rakovnického a pana Jana z Taurempergku poručníkllv od pánuov nařízcných. Nahol"e
v komol'e: cínového nádobí odváženo čtyři centnýře
90 liber, jeden každý centnýl' 120 liber počítajíc, dva
váčky aksamítový zelený, pás na tkanici hedbábný s jablíčky pozlacenými s řetízkem a jabkem, nožnice stl'íbrný,
páteř s !croši korálovimi.
1(1Iill)' ly to (pHpsáno později): Liber gestorum me'll1orabi\ium ab initio mundi, Explicationes Spall1gebergi,
Biblia Ceská, Práva ll1ě,tská. J.Iosaz/léllO a měděllého 1/(1dobí: pět měděnic mosazných, svícnuol' sedm, svícny visatý
dva, dvě míry vše mosazný, konev měděná, škopek mě
děný k chlazení nápoje, figura v rámu. :::>atuov vinutejch
pernatejch buďto ložních a polštář kožencj jest od starších žen přísežných k tomu zvolených jmenovitě za padesáte sedm kop gr. pošacován. Dva koberce na 'půdě.

V svět/lici ve/k)í: šatuov ložních s poyleeením novým
k pohl'bu nebožtíka Pavla Kristiana pošacováno za lB k.
míš., IlíZko pod nebesy, umývadlo cínový s almarkou, fasovaný, koberec jeden na stole, firhanky dva, stoly dl'a
velký, kožená stolice, svícen visu ti 1'0 sedmi cívkách,
dále co vejše podle inyentál'e se najde.
Nalto{e V
Lůže

dotčeué

kOlllol'e,

kdež

uebožfík léhal:

velký s nebesy fasovaný a fladrovaný, druhé luže
menší pod nebesy prostý, dvě truhly velký furýrovaný a
třetí menší, též furýrovaná, čtvrtá truhlice prostá, Nahoi'e
v malé světnicce: Luožko pod nebesy malovaný jedno
a stoleček jeden, zidlicka malá a stolice nozní jeti na.
Hem od slarších krejCířuov šaty chodící pošacovány ly to :
Kožich s rukávy kanavazovej, kunami podšitej na zpuosob
reverendy Fulro šacováno za 40 k. míš., svrchek za 1 ~
lL míš., plášť bnavazovej kunami podšitej a futro za 22
k. míš., svrchek za 7 k. 80 gr. míš., soukennej kozich,
aksamitem premovaný, futro šacováno za l5 k. míš.,
syrchek za 5 ·k. míš., putnicka zenská s černou tykytou
a s běliznami: futro za 11 k. mÍŠ., svrchek za 2 k. míš.,
kaftanek dilmaškovi nožičkový futro za 2 k. míš., svrcllek
za gr. míš., harckap damaškový nožnovcj futro za 40 gr.
míš., SI rchek za 2 k. 30 gr. míš., kabát s rukávy taminovými, podšívka za 30 gr. míš., svrchek za 2 k. míš.,
mantlík karmazínový černi běliznami podšitý s pl'edky
sobolovými futro 24 k. míš., svrchek aksamitem premovaný za 14 k. míš., mantlík karmazínu černýho, dlouhej
s aksamitovými dvěma štrychy, popeliccmi a běliznami
poclšitej, s sobolovými předky, futro za 21 k. míš., svrchek
za 14 k. míš., plášť kanavazovej s aksamítem merhovanimi pl'ecll,y p:'Íčen podšitý za 15 k. míšo Sukně ~enská
popelatýho damašku primem ce lim premovaná, plátnem
podšitá za 9 k. míš., sukně ženská tykyty tělné suknem
podšitá, aksamitem premovaná za 7 k. míš., sukně ženská
taminu černého aksamitem premovaná a suknem podšitá
za 6 k. míš., sukně ženská damašku hřebíčkového stará
za 5 k. míš., sukně ženská nová damašku cerného, prim
aksamitový, suknem zeleným podšitá za 20 k. míš., plášť
mužskej s aksamitovými vejlozky za 8 k. míš., plášť šamlatovej bez vacly za 6 k. míš., harckap tykytový za 1 k.
míšo Suknieka damašková s rukávy za 4 k. míš, kabát
taminový za 2 k. míš., kabát bílého karmazínu za l! k.
míš., kabát popelatýho karmazínu za 30 gr. míš., pope-
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lalej kabát strhanej za 30 gr. mlS., kabát červenej tkanej
za 8 k. míš., modratec za 4 k, míš.; roucha zelená křti
tedlní není šacováno.

!(lellotllov šaCl/lili v llla'vllím i}/velttdh položeu)íclt
lelllo: V první truhlici železni vokovaný: lžic hladkých
stříbrných dvanácte v počtu \ áží dvě hřivny a jeden 10th.
Item lžíce druhý s točenimi ddádky, váŽÍ 29 10th a 8

čtvrtce. ll. lžic fladrovejch s stl'íbrnými držádky v poctu
dvanácte. Jl. koflík stříbrnej, na díle pozlacenej vúží 23
10th a 1 ctvrtci druhej menší též na díle pozlacenej, váží
28 lolh a 3 čtv'erce. ll. koflík vybíjellej s víčkem vnitř
i zevnitř pozlacenej váží 28 10th a dvě čtvrtce. ll. koflík
stHbrnej v zpuosob hrušky, vnitř i zevnitř pozlacenej váží
2:3 10th. ll. koflícek v zpuosob kalíšku s víčkem vnitř i
zevnitř pozlacenej váží puol sedmnácta lotu. H. koflíček
vybíjenej vnitř i zevnitř pozlacenej váZ{ jedenmecítm~
lotuov. ll. koflíček jinej vybíjenej mitř i zevnitl' pozlacenej
váží jedenácte lotuov, il. číška stHbrná vniti· i zevnitř pozlacená válí dvanácte lotův a jednu etvrtci. H. pásek na
tkanici pozlacenej s puol jablkem, s stříbrllým řetízkem
váží XX lotuov. Groš stříbrnej pozlacenej s ouškem. ll,
puol ctvrta zlatého prstenu váží puol osmý koruny spolu
i s kaménky thni, kteří za pět kop šacovány. Tři kroužky
zlati, kteréž Jan Kristian bez váhy k sobě přijal a. t! vza
ctyhdceti grošův - jsou šacovány. V druhé truhlICI zelezni: Na tkanici šestnáct dupldukátuv, každý po tl'ech
kopách míšo ll. lžic dvanácle s držádky pozlacenými,
z nich jedna zlámaná, váží třidceti osm lotův. Item
lžic devět vše slříbrnejch s točenými držádky vazl
osmnácte lotuov a tl'i čtvrtce. H. konvička stříbrná pozlacená váží 42 loty a čtvrtci. It. koflík stříbrnej s vobrouekami pozlacenými váží 34 loty a dvě čtvrtce. ll. číška
vnitř pozlacená váží 18 10th. 3 čtl'l'tce. ll. kotlíček pozlacenej s víčkem váží dvaceti puol 10UlU. Jl. šál stříbrnej
pozlacenej váží XXIllI lothy 3 čtvrtce. n. koflíček stHbrnej pozlacenej X 10th 3 čtvrtce. ll. cíška stříbrná šupinková VIII 10th. H. víčko stl'íbrný a šroubky váŽÍ pul
desáta lotu. ll. l'ctízek vokrouhlej zlatej jeden, váží na
korunovou váhu bez pruoby XXXXI koruny, druhej ře
tízek armpantovým dílem lolikéž bez pruoby váží puolosmnáctý koruny. 1. armpant zlatej váží osm korun a ctvrt
koruny. II. pás stříbrnej armpantovým dílem váží puol
sedmnácta lotu. ll. pásek stl'íbrnej s žaloudky váží XXIIII
lotu. ll. dva prsteny zlatý, s třetím sekrytem váží šest
korun, pi'i nich nalezen etvl'tej stříbrnej. ll. zápona zlatá
vuokol s perlami a v ní <Ivu almadýny a dva ceský amatysty váZí pět korun, všechno za třinácte kop s~ojí. H.
lžička stHbrná skládací není vážena, punt perlovej nešacovanej. Actum, ut supra.
41. 1589, 22. bl'ezna. Rl/kop. č. 2231 f. 287. P.
Prazanuom Stal'. M. Praž. k dodání. ,Za jaké opatření J.
Mti Římského císal'e, Uherského a Ceského krále, pána
našeho nejmilostivějšího, Jan Krystián z Koldína, aby mu
poručenství nad sirotky a statkem po někdy M. Pavlovi
Krystyanovi, bratru jeho vlastním, zuostalim, proti dostatecnému zaručení dáno bylo, ve vší poníženosti prosí, tomu
poctiví purgkmistr a konšelé St. M. Praž. teď p'říležitě
šířeji vyrozumějí a J. M. C. jim pl'i tom milo;tiv~ po:
roučí aby nell1eškaje na to ihned do kanceláre cesky
zpráv'u svou 'poníženou učinili. Na tom oni )isttí a m.ilosliní vuoli J. M. C. naplní. Decretum per 1I11peratol'lam
maiestatem in consilio Pragae 22. ~Iartii anno 3C LXXXVIIII.
Adam z Hradce. - Olwald z Senfeldu.
42. 1590, 23. května. Tamtéž. Poctivým purgkmistru a konšeluom Star. M. Praž., věruým našim milým.
Rudolf druhý, z BoŽÍ milosti voleni Ríll1ský cfsal' oc.
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Poctiví věrní naši milí. Zprávě q'aši obšírné, kteroužto
jste nám proti suplikaci Jana Krystyána z Koldína ueinili, sme vyrozuměli, jemu ji v známost uvésti a proti té
zprávě vaši zase od něho suplikaci phjíti a to všecko
I' bedlivém uvážení s radami našimi jmíti rácili. I poně
vadž vám pl'eclešle od nás v té věci jistá spravedlivá 1'0rucení a dekrety prošly, z těch přícin toho při týchž
dekretích a poručeních zuostavovati a poroučeti ráčíme,
abyste se vy i strany podle tčch tak a nejinak zachovali
a nám dalšího zaneprázdnění zbytečně nečinili. Vědouc,
že na tom jistou a milostivou voli naši císal'skou l)aplníte.
Dán na hradě našem Pražském ve středu po sv. ,Slastném
letha oc. dvadcátého a království našich Rímského
patnáctého, Uherského XVIII. a Českého též pat~áctého.
Rudolf. Adamus de NOI'a Domo, S. r. Bohemme cancellarius, ad man datum sacrae eaesareae maiestatis propriUln.
43. 1591. 18. listopadu. Rl/kop. č. 1055 f 150.
(Svědomí ku poli'ebě Janovi Krystyanovi z Koldína na
místě Lidmily sirotka s jedné a panem Ludvíkem od tří
moždířů a panem Martinem Karcheziusem, písařem radním, z strany druhé, co se dot);če stanného práva o Zbytkovské peníze. Actum feria II. prid;e Elisabethae 1591.)
Florián Roudnicki služebník úřadu pánuv, zprávu tuto
ueinil: Jaké zpráv): na mne Jan Kryslyan žádá v c?duli
l'ezaný toho nic povědom nejsem, neb toho dne v stredu
po Rozeslání apoštolllV Jana Krystyana abych v domě
pana primasa, toho času úřad purgkmistrský držíc íh?, videti měl aneb jemu co psáti a od toho peníze brátI, 1'0
tom nic nevím a v registl'ích, kde se pře staré a nové
zapisují s pilností sem hledal, aby ve čtvrtek na:ejtří
Rozeslání apoštoluv Jan Krystyán s panem Ludvlkem
ocl tH 1lI0ždíl'U a panem i\brtinem Karcheziusem jaký odklad mčl, toho sem najíti nemohl, a k této zprávě rejstřík přikládám, jak jest se Jan Kr)'Styan vohlašoval a kdo
jest mu to psal, aby věděl, proti kolUU se ohlaš?val, v!ce
nevím. Havel z Slrnadic, hospodář rathol1zskej, zprav u
tuto dal: jakož jest ceduli mi p. J all Krystyan, abych mu
svědomí nebo zprávu lIčinil, odeslal, dokládajíc toho, kdy~
jest bylo na strany zavoláno léta lohoto etc. 91 v: o~tereJ
po svaté Máří Magdaleně, tu jest se pan Jan NIgnn na
místě p. Jana Krystyana vohlásil a oznámil, že jest pan
Jan Krystyán v Idalovech, a když sem mu řekl, aby na
místě jeho vstoupil a se vohlásil, tehdy jest řekl, že
nemá plnomocenství, tu jest potom stanný právo dáváno
bylo, ale já sem sobě toh~ nepozo~'oval, ktverý .straně
aneb proč? Více nevím. Jan Zelezník remesla rez~l.ckého
svědčil takto: Když sem byl v Klatovech, vobonly se
tam dva krovy panu Janovi Krystyánovi pH času svaté
Mátí Magdaleny, pomáhal sem jemu panu Janovi z vozu
i na vuz, nemohl jíti a když stne jeli ku Praze, chtěl
pan Jan pospíšiti i nemohl, že ~tonal l~uň" jak~ž, pO~0~1
byl i umřel; více nevím. Damel i'vlejtsky kocl svede~
takto: To vím, když se ty krovy panu Janu Krystyanovl
v Klatovech zbořily že jsem já jeho tehdáž tam vozil a
on tam musel za s~ou pOlřebou déle zustati, což mi zastižné bylo, neb sem měl prvé doma bejti; když Sllle
potom zase jeli, roznemohl mi se k~~, zllsta~i sme v Rokycanech a druhýho dne sme mUSIlI vostatI v Dušníku,
potom mi hned druhýho dne umřel, jak sem do domu
přijel; než nevím, kterého jest času bylo; více nevím.
';'27. 1589, 14. cervellce. Tamtéž. L. P. MDLXXXIXo
I' pátek po památce sv. Markety v pl'íto~1I10sti p,ana Václava staršího Krocína z Drahobyle, pnmasa mesta, p.
Melichara, p. Cypriana StHbrskýho, p. Ludvíka od tří
moždfl'uov, pánu ov radních, p. mistra Daniele z Velesla*42

332

IV. Na Velkém lIálJlěsti.

IV, Na Velkém náll/ěstí,

vína z desíti soudcuov, p, doktora Matouše Gregorina
kojmové jejich nebo statkové z světa sešlých, poně\'adž
z Tulechova kanclél'e a Václava Deklivo z Závol'ic, od
se osobami i statky svými v rukojemství stavějí a půjčené
pana purkmistra a pánuov zvolených a vydaných, I' úl'adu
peníze zarukují, dobývati a před právo do rady obsýlati,
desíti pánuov soudcuov pl'evden a pl'ehlídnut jest pocet
jsou-Ji dlužni, neb nejsou dokonale vyhledati, to v uvážení p,
peněz od někdy Matouše Zbytka k polepšení živnosti
purkmislra pánu ov bude, I aby se takových nedostatkuov
chudým a potřebným lidem kšaftem jeho odkázaných,
a zmenšení sumy nyní i v budúcích časích ovšem víceji
kteréž jest dobré paměti p, mislr Pavel Krystyan z Kolnedálo, nybrž suma na milosrdné skutky od dobré padfna za kanclél-slví svého jstíc od purkmistra a pánuov
měti Malouše Zbytka kšaftem odkázaná zouplna všecka
k tomu nal'fzený po odstoupení jemu počtu a peněz od
v své podstatě zuostávala a lidem ž,ídajícfm jí propůjčo
pana mistra Matěje Bydžovského z Aventínu k sobě phvána býti mohla, pan purkmistr a páni takový tířad pIi
jímal a zase lidem peněz těch žádajícím vydával, když
tom ustanovovati a instrukci tuto vydávati ráčí: Pl'edně
z kanclél'slví pH obnovení rady do úl'adu konšelského
k spravování těch peněz a vopatrování, k pl'ij ímání i vy_
povolán a posazen byl, po napomentí pana purkmistra a
dávání jich, také z nich počtuov kazdého roku dělání
pánuov, aby počet z lýchž peněz vyřídil, tak se potom
vždyckny od pana purkmistra a pánuov dvě vosoby voleny
zachoval a v pátek po svaté Voršile léta MDLXXXVII
a ustanoveny býti mají, jedna z počtův pánuov radních a
před pány radními i jinými pHseZnými z obce od p, purkpodle ní kanclél'. Komnž oni s povolením panským peněz
mistra pánuov vydanými z těch takovýcll všech příjmův i
zapůjčí, ta taková půjčka dlužníku s rukojměmi na způsob
zase vydání vykonal. Na kterémžto počtu vyhledalo se,
nížeji vyměřen); v obzvláštní registra k těm penězuom
cO jest k sobě od pana mistra Matěje z Aventínu na honařízená v hořejší kancelál'i při kněhách od písaře pl'ísežtových penězích, dluzích a lidech, jenž sobě zaplljčené
ného zapsána bude.
peníze měli, přijal jeden tisíc pět set ctyl'idceti devět kop,
Dále kdeZby té půjčky z lidí hodnověrných, měšťanuov
padesáte dva groše, puol sedma peníze, vše české, k čemu>
Starého, Nového i Menšího měst Pražských, poctivých i
se přiznal a tomu místo dal, připomínaje to: když z kanpobožných k živnosti své a ne k jaké rozpustilosti a
clél'ské povinnosti v)'llat a na tířad konšelský posazen léta
mrhání, také k zlému užívání, což kšaft Matouše Zbytka
l\IDLXXXVo byl, že jest se dožádal pana purkmistra pátěžce zapovídá, užíti zádal, má předně ph osobách těch
nuov, aby na místě jeho jiné osoby k spravování a opaod pana purkmistra a pánuov k spravování takovich peněz
trování peněz Zbytkovských zvolení jstíc je pl'ijímali i zase
nal'ízených hledati, byly-Ji by jaké peníze před rukama, a
vydávali a, což od toho času k sobě přijmou i vydadí, do
měly-Ii by od koho toho času složené býti, pl:ezvěděti.
obzvláštních register poznamenávali, pravě že v svých
Nad to své rukojmě, které by za plljčku postaviti chtěl,
počtích i registl'fch některý nedostatek nachází, ty bedlijim je ohlásiti a v známost, by li-li by do&tatecní k rukověji chtěje pl'eh1ídnouti a osoby již mrtvé také i živé ano
jemství, uvésti. Páni nařízení vyrozumějíce žádajících
i rukojmie za ně, nezeml'eli-li sou, pilně přehlídnouti, po
prosbě, že z potl'eby pro živnost sní toho bohabojně
nich se ptáti, byli-li by jací nedostatkové i k statklnn
hledají, k tomu rukojmě hodné, jimz slušně věřeno býti
jejich hleděti a někteH hlásajíce se, jakoby plljcku zaplamůže, zastaviti míní a peníze pohotově na ten čas by
tili, v zapsáních dluhu překancellováni nebyli, to vše vybyly, tehdy žádajícím v půjčce odporni nebudou, ale tomu
hledati, po tom pro dokonalou správu nal'ízen);m pořádná
každému k tířadu pana purlonistra napsanou cedulku
registra v moc uvésti i sumu náleZitě odvésti, I po lé žáv tento rozum dají: Fratres, poznamenejte k budtící středě
dosti nebožtíka mistra Pavla na onen čas ku panu purlcdo rady vstoupení N i s rukojměmi jeho, o půjcku penčz
mistru a pánuom přednešené zvoleni byli p, doktor MaMatouše Zbytka; který by pak takové cedulky k úřadu
touš Gregorin kanclél' a podle něho Václav Deldivo s dopana purgkmistra nepl'inesl, tomu žádnému stoupení nihlídáním k nim p. Václava staršího Krocína z Drahobyle,
Zádným spůsobem zapisováno nebuď, Bylo-Ii by pak pl'es
primasa města, ktelHto nařízení, nemajíce podle uvolenf
to I' radě komu k pujčce mimo toto nařízení dovoleno,
nebožtíka mistra, Pavla Krystyana žádného pořádného resvého průchodu nevezme a jakékoliv poručení platnosti
gistry ani čím jiným postoupení a vykázání, až do smrti
žádné neponese, aniž páni nařízení z své instrukcí žádnou
jeho od vlození na ně té práce do času památky sv,
překážkou vytaženi nebudou, ale při ní bez proměny státi
Markéty léta tohoto LXXXIX z patrných dluh~v pl'ijali
a jí se říditi povinni jsou, Pl'i vstoupení pak pol'ádném
sou k sobě od lidí, jakž registra jejich pH vykonaném
do rady, prve nežli žádající půjcky zavoláni budou, pan
počtu ukazují, sumy jeden tisíc jedno sto sedmdesáte dvě
purkmistr a páni na osoby nařízené dotázku uciní a správu,
kopy gr, ces, I podle register nebožtíka mistra Pavla
není-Ii nic na pl'ekážce žádajících, že by se jim dobrodiní
rukou jeho vlastní napsanejch a teprva po smrti jeho
v půjče prokázati mohlo, vezmou, žádajících osob do rady
v domě, kdd nebožtík bydlel, nalezen/ch a přincšených,
zavolajíc, k půjčce dovolí a rukojmě za peníze, chtějí-Ii na
nachází se nedostatku, což on k správě své, jakž vejš do,
spusob jim v kancehi/-i přečtený slíbiti a se zapsati, totčeno, p1'ijal
1549 kop 52 gr. 6 1/ 2 d, čes, toto: 377 kop
1
liké ž pťijmou, Forma zápisu: Havel N, vyžádal a vypůj"il
52 gr, 6 / 2 d. čes, a ty že v půjčce mezi lidmi zustávají
sobě od pana l'urkmistra a pánuov podle uznání pánuov
v poznamen,íní těch registcr neboztíka se nachází anetonal'fzených z statku M, Zbytka 10 k. gr. 10" kteréž zase
liko ta suma v restantu, ale i větší nad 377 kop 52 gr,
1
beze všech protahuo,' i odkladuov neb jalC)ich pl'íročí vy1 / 2 d, poznamenána jest, nezli k své správě pl'ijal, odžádání s poděkováním a s vděčností oplatiti a navrátiti
lcudž se nebožtíka nějaké bbmeškání a přehlídnutí biti
má od dneška v plném roce pohld zběhlém, Tomu že se
vyrozumívá, Nebo pl'ed smrtí svou drZe na sobě tíl'ad
od něho zadosti stane, stojíce osobně v radě N, N, rupurgmistrski již poslední o sv, Václavě léta LXXXVIII
kojmě se za to postavili, připověděvše, že od dneška
na mnohé osoby nastoupil, do rady je bbsilati i clo ,vě
v roce pořád zběhlém pH N, v radě se postaví a k slození dávati poroučel, od někter)ich, že by dluh oplatili a
zení peněz jistce přidrií. J estližeby pak on N, toho nepIemazáni nebyli, o jiných pak dlužnících že by i s ruučinil, a téhdúž toho dne 10 kop gr, 10, neodvcdl, tehdy
kojmiemi v mor zeml'eli, slyšeti musel. Odkud takový
sami rukojmové N, N, to uciniti a peníze za lleho toho
restant 377 kop 52 gr, 6 1/ 2 d. vynahrazen biti má, zdali
dne poloLiti se uvolují aneb do vězení se postaviti chtějí,
kdo obmeškal, cili jsou-Ii kteří dlužníci, zvlášť 'pak ruodkudž nevyjdou, pokavadz by sumy půjčené nedali a na

IV. Na Velkém lIáměsti,

333

IV. Na Velkém náll/ěstí.

o
é hotových peněz ano i za něklcré
vyhledávání dluhuv, tak , I l-ijímání jichz tehdáž naH,
svršky a klenoty provd~ne" c. p,,[ těJ' z Aventill\t až do J.
také nemovitém uJIšťuJíce, a z, p
,
lib'
amell mlsll 1\ a
"
statku svém movit m
b' neuchoval-Ii hy klerého
zeny by co le p
'd"
Toho pak léta Jak zpra\'ll
tímto zapisujíce na ten spuoso 'I" by dluh N pi'tjčený za1675 lu správu na sobe b lZ1eialoušovi Zbytkovi pozllstalOl~
t
roce prve ncz I
"I
pán Buoh v om..
sám od sebe jich neb Jedn~ JO
tak všecku SUll1mu po ne I~ "olenému l)anu 11. PavlOVI
,
11 I I ou v ra( e z,
, t
c ab)' pan purknllstr
Placen nebyl a J1stee
poclcm vy I e( a I
ólí n dáním pana purgklllls ra,
'l dává takovou mo, '
"
v
b)'lo mohl se v dUOlll
z nich nevyva d I ,
Kr)'st)'anovi z Koldina s v, ta t ,a '. 1) }"I Matěje plněji
k
'by poruceno,
,
'
'I ' I ' poce
e 1lOZ
,
'
I
tu dluhu toho dobyv ah,
a páni ncb ten, ?m;lZ á t'
, '
sobě on !'ll. Pavc
P ánI'" pOStOUpl, Ja (Z
"t
rávu a 1nacI na
, I
i jiný statek rukoJme, uv~ z,~ 1, a, Hiteli jako by všecko
svědCí ktel'UZ
o sp
1~7' z do 1. 1585 drza,
také postihati přede vsemI Jlll1ynll v I'''án~ zvod zmocnění
'
d
depsaného leta lJ o a,
, '( l' v
Kr)'st)'an o na
'I t' - porucelll ke yz nevy( IZ"
,
"
I v d ápadu s t'unce
"84 J M e nll os lve
,
t
lolozením: Ncpostal'll-1I
Právo na vrc 1 az o:'
V letu pak 10
' 1.
' I
Š
J' lob)' SC dosll kšaftu
,I
l'h tom s 1111 o (
"
",
b
"I
b ' tíka !'Ilat 10U, e, a c
,
vykonáno ) o , ,
_
'j'šlém v radě, JSuc Zl Vl
ktetí z pratc ne oz
I I' b
o pcnez o lom neve'I
o bv o- 1 Y c
,
by se který z rukoJm~vl v Ioceva'dl'l peněz neoplatil, nad
l'Ilathoušc ne(Ia o, an
/
I')
"'tl' 1-ácil ab)' hodno.. t l l ' JIC I nevy
,
'avov'\ 1 netnI
'
,
"
"
"
t na ana purgkmistra vznesou
zuostalí, a J1S ec)
dělo, J, 11. omy 1ne Spl 'k'
0110 a za k);m těch pcnez
lá ' i co a Ja.....mv.n
čímž nai'ízení, pozor n;aJ;C:Úb~ oz~ámí, pan purgkmistr pověrne vy II
1 ce (van,
d , x n b)TI CQZ, se po~
,
,
I '
J i\1t1 C, pIC neoc
,
v , I
a nevolnost 1 nesplr:en
v lí ,'zati byli odtud neJest pocet po ozen a ,
'1
a hotov/ch pcnczlC I,
b Ihned do vezel"
,
V,"
'"
ručí ryc Ilt,á n, " a 'y,
'
I
"
e'aplalí Však ktenz
slušně
stalo
a
všecka
summ~,
J~šcac';;v'lIlých
a
prodaných,
I ' ');Š (otceno, n '" , .
v)'jdou, doku d z, JR cz ,,; . vd'
dell roku vyšlého postaněkterých dluzích, ~Ien~tec,l i\ftJ C, p~dáno byl? ,v s;~~č
I v
dle pťlpove 1 na
v
''I'
by se 1'0 ne po
I" í
něz bezelstnou predlozl 1,
všeho všudy se naslo
,J
'J 'lti C milostll'c pn))tl,
6 1/ P c coz ,1\
vili a ohradu svou nes oz~m pe
ánuov pro dokázanou
1549 kop 52 gr., 2 ":1
M Pavel Krystyán 1,0najc
cl
pohodlí od pana pU~'kn~str;od~enY~, obdrží. V tom času
a tím s,lokojen býti r"v , "?k 'lidem těm však jim),
volnost do dvou nedeělí I tP 'I nedali vězením vrchním
tu práci vyd,ávání pel~ez, ~uJ~ o~voliti ráciJi,' od 1. 157ó
hybili pen z 10 ovyc 1
,
d
d b
k Y Y poc
,I
('" držáni skutečně bu ou,
pan purgknustr a prim' Ia ,Pll 58ó týž p, i\I. Pavel
spuosobem k zap acel~ pll v 'b ma'íee Deníze propůjčené
až do 1. 1585 v ton~ trval" ~z . b jiná osoba k tomu
nechteJe, a áY o 'ádal I na místě
Nevděčnejm take, ~~er(~lné ';hodií další se nestan,e v té pdci zuostávatl. ,jemistra
a p, nUl' z"
I"
těch zase v rok neCJpl~t,I:I, z
bu1de Nic méně i rukoJobrána byI a, p, pmg
'[ tlouš z Tulechova kanc Ir,
ropuJceno ne
'
I'
,
í
'"
t P doktor 1\ a I "
,
I
ě
a jim pen z v cc P
"" 'ho,'ej'šího nezachova I,
Jeho nanzen JCS
"
'" I • sl, Krocllla 7, Dra JO«" bl' se podle vymerelll
'
d
p
ac a, a
, ,o
b
!)ravcc
111ftj' e na d se ou s
'
.
"I
'přítomnostI panuv
mové, I{. t enz
",,,"
ri eji věřeno nehu e a za
"t
v)'stavene lO, \
r
takové jméno obdrZl, ze Jun \ c
bejle prymasa mes a,
, I
M Pavel Krystyan
, ě '," ti víceji .nebudou,
"
t 'šíeh obecmc 1 p,
,
radlllch
z
pp,
s
al
,
'
dcův
teprv
a
v
pátek
po
SI',
rukoJm PllJa
_ I o'mové z jinýho práva,
naNzcnénllt správci
Pocet Svtlj v tí.řadu desltl s,ou,.", I
Také i toto se uk~ádá, aby ~u ~r!ěním bývalo, kromě
v'l I 1587 konalI zaca a
'I' 1
p, VorsI e ,
'"
r 1191 kop gr. c,
vycaza,
jakZto podnes ,8 nen~I:'n~i:;~~ir~~ zzpuosobem plijímáni a
dluhu za lidmi PllJceneho to \1;0
dluzníky, Zllstávajieích
mgtanuo~ Stal. ~I. Ii'l
kdo by se jednou za koho
za
Kterážto summa zúplna se nas a v
1~'49
kopám 5:J gr,
zapisoválll nebylL To I ~~í'
'ejšeji za jiného v ruko'Humy k tem
u
,
pak do naeI epsane S l ,
ko
66 gr, 61/2 p, C,
v rukojemství post~,?I,
,e
rvnejší ltlkojemství své
()1/2
p,
tN
set
scd1l1desá~1
I
~edn~'i
Poctu
týz
pan
111.
'emství
přijímán
by
tl
nemá,
ec
é
peníze
rukojmím
J
"
á
je propujcen
' ,
k dalšímu vyhledání, Ja cz P
,P
bou zanechal a
vyvadí a J1stec s, m, ma N 'o' en 'm postoupeno peněz za
, ..
, 'I u poznamenal, za se
Pavel vlaslm !lHO
, se 'U1I JIch pobeJ' ti za žádného nemá,
aIlz ,,3', dno sto sedmdesáte
11 p
r-2
6
nespravIl'
"
"
v , ' jedcn t ISIC Je
K
z těch 377 k, o gr.
2'
,t'
'ct', tohoto vy kro cll.
lidmi hodnovernym,1 I' I V restantlth 11. Pavla Kr. z ,
v'
d dš
ostl'edkem SlilI I z SI ,
Ú o
řúdne Jak o ve . e I::
ú"
p purgkmistra a p, nul'
dvě kopy grošuov ces cyc 1.
d 't. d 'a groše puol sedma
lstéllO Ul', zem '
'"
'
tl-i sta sedmdesáte sedm kop ,Pda esa ,", 'pět set ctyřidceti
Léta pak 1589 z J
lé'.
I,ět zvoleni" 0a nanzcllI
, v I' 'Iathouše kanc I e o
d'
š " I icll suma Je en t ISIC
x
na
mIste
(I.
1\
.,
L
I
'I
od
tří
tnO'l.dlru,
ra
tll,
a
peníze y e ces c " d
"puol sedma peníze, v;;e a
U( Vl c I '
do bn é p"Cll)
Ia,
t I
l'sař radní z vrc 1111
devět kop, padcsate ;"a gI~i~ ;mi lidmi dceji za koflíky J'sou k po
,
fT
I
' s z Krauzn a u, p ,
,
k
p, Martm n.arc leZ) Uv
" e tantu mistra Pada 377 '
všudy ceské, Nadto tez za J ) b I
a Eliáše Eehema
""
d
P ,Ia Fišle z PaUln ena,
"
v
summy
1\96
k,
gr,
~'
:no
I
~,
s
:Mathouše
p.
Václav
st.
pr1)até o ~,a,
dvadceli čtyry kopy grošuov ces,
1
52 gr, 6 h p, na mlst P,: '(I.
'purgkmistra a pánllv
z Bawembelku sumy
"
l' d i kromě restantu M,
,
"c z porueen
p," , 'I j' e.t I,ocel
'te'Ic
Dekhvo z Z avoll
o
v pa
ueiní jislých peněz, z~ h~dl~~~:: ti~í~'jedno sto devadesáte
,\ dě desiti pánllv soudcuv, ItCItlI
s
1196 k gr.
Pavla Kr, zuostávaJíClch, J ,
'I' fer V post Decoll.
v Ul a
V"
9 1 lel' ~z co se tkne
.
šest kop gr, Č, Actum lil consllo
"
po sv, Mark~te 1. 108, ( ). t - 1 tahlY/ch 1106 kop
S Joannis MDLXXXIXo.
za pořádn/ Jcst usouzen a Pkr~a , 'I
též ])otom restanl
"
'1 1 .. t ;ch V)' "zanye 1,
,
g r c,
,
" R ~
Č 2231 f. 76. L. p,
na !t( ec 1 JIS)
1
.ta,'eny' a poznamcnany
,
- t,
J' eho ru <Ou vy;; ,
,
,o
;;'28
1594 12, zán,
II wp,
. ' P '1"
skrze
M, Pavla KlyS ) a
n
a
"
v
IlaHzeu);m
spravcum
p,
'
"
átce Narozem
," arie
)
1 1/]) c v nove
"
t
1594 ten ?ondělI po ,,?am~ ) Jana Rako",lického jinal~
377 k. 5~ gr.", ~" ',,,o'
1Iartinovi Karchezyovl JC;;
P ány radm k tomu, zIlze:l , 1, L'bé Hor)' v přítomnostI
LudvíkOVI
U
tn
lllozel!Iu a P;co, '
"d v 1196 kop gr,
,
T la Llbocke lJO z I
r
,
bě to p1'lJ'lvše pl e ne
,
Piláta a p, aJ
o
v
Ile"I,d. Mathouše Zbytka pro
odevzdán a om k so
't 377 Ir-o') gr, 11/" p, c,
'I
rá 'CUl' penez
,)
""
(,"
j'istých vyhledav Š e o. t en restan
obcslnnyc I sp"
d'
otřebn/m lidem i zase pnJ!' k t tl J' eho hleděti a Jana
,
'I
P
I
I~
1')'st)'ána
s a (U
'"
él
chu ym ,~ p
š Z
Ludvíka od tU
P lljčovánídl jich
p o Slllľh . \. a\' a
\
'I,
le's'
,,[ten1
Zľlzcn
10
I "aftu téhoz Matou e ~" p,
'I
'
M P ,Ia porucmu
,
,
mání ve e c~r -t'
Karehezia z Krauzntalu, písarc racKl'yslyana, bratra ": a"
5 2 ' 6'( 1), dosuzovall
v
",
lem
377
k,
gr.
2
,
moždíi'ů v,a y' 1,~ al 1Il~ " ) M :Marek Bydžovský z ~10- P ráv ne VlnIti, na I
v. t
to pI'a'lfě nu něm JunOV1,
' , '"
to pn Olll
'
ního, prl cemz poctlvy I 'I' ' b I pl'chlídnut a l'ozvrzcn
se muselI, plcz JSou
bd ,v li
Takov/ pi'í;;udek
'"
t
tk
M
Pavla
o
lze,
,
II' I
rcntynu jstíc k tomu P~,~o ~I;~h ;eněz neboZlíka I'vlalouše
" ' [ I ' C ph aj)pc aClC I
Porucmku s a l l ,
,
' 'rad'\I111 J, 1\ I
,
, I
počct, jaká by, s~~,~n~~ ~~~~(y odkázaných sc nacházcla; vrchním prave:n
p~n) .',' té sumllly ještě a), posavac
Zbytka na mllosH n
s
~x ft 'cho Jan Zbytek kdyz
správcové potvrzem mapce, '1" J'i nebožtík M, Pavel
,
t'l 'ší sumllly, ]Hcz
bl'
I po smrti M~touše Zbyt~a ,oa IU jr s pl'ičinami jest od
nedostal! a ,\ c ,
' J 'lli C pl'cdncšena y a, t
v ,,,, I
ta v ouctu , 1 \ ,
ttlodpor vl~~il 1. I ~~rť vtas~~")~á~~ Pzustaven, Také J, M, C,
k sobe ]~1'1l" a ,\ ; 377 k, 52 gr, 0 1 P' z s a c.l
restan!. caslo opacen)
práva zdvlzcn a k.
, I t'l 'I 'I potvrzen, Za správce
pány radami při appellaelC I e IOZ e a

, v n'\ domu i jiném
á isem
110t O\'Č nev),Ctli, takových X kop gI. c:, "
é

'r

e

'
t,'
y,

/2

334

IV. Na Velkém

IIdlllěstí.

lV. Na Velkém IIdlllěsti,

rv.

mistra
"
' d ostanoll, tehdy 1 ó4D I 59
' 6 1/ Kr)'st)'an
" a SpIavcove
2 ~" Jakž s poc:ítku psáno, najdou. Ton;'lto c.,' ~
Marek Bydzovský, nápadník Hartem
d zllzeny
v)'sl)"e' . ,
''', I '
.
Jau K' I ' '
, " Jej pn]a a IIlIStO nlll dal neb
s~ dIoll~~oyap';o~líl,~alllolutoh Ft?etu nll'jlald dosažcn, pro 'něhož

nevě(b, co dále milý P B se mnou
o I 't'
cl ľ t I é l
. .
puso JI I ráčí, IlCIIC a,
omu, aby po mé smrli o cl I'
,
o'
ktcrým mně P B
't' I' t
"
IU' Y stalcek mUJ,
ráeil ' t I,'
' . z s e;~o y a milosti své svaté naděliii
, I a ,e o ten, kteryz sem po d b '
v'.
z Koldína manželce rn"
'I' d o re pametl Lnlmile
,
e ml e
ostal J ké
o '
) y 1 neJnO'l .
soudné nevole pojíti měl)' tel;to I Š. ft' ~,
rUZlllce a
"r
v
'
" a
a Jistou poslední
BI
4~, 1601, 8. května. Rl/kop, č. 2113 f 196 K,,'
Vll 1 mou sobe sem sep~ati dal
A ': d"
,,'
draholl krví K J I '
pl e ne dus! mou
,ovsky ,z Palatínu stojc osooně v radě
ľ
uspar
•
v
vv'
•
vy (OUpenOll porouCím V ruce 'cl
P~S?"~ lImto \'Zdává všec!Jen a všclijaký stala I Je'~,a
zásvaté, stluc veríce, že jí milostiv b ~ti ' r
\
;
]
10
SVll
Icných phjíti ráCí
T'I
k
)
a,' pocet svych 1'0"
VIty 1 nCll1ovit)i, kde a na CC111 b
t l ' ,: ~ v ] mo;
pohl'bu ,:čelouc '" , e.o P,~, po smrll mé k poctivému
uptán býli ,,'ohl, kterýž má nej)o e~~,tol; zajlezeI" take
v;
,
! ze z zeme Jcst a v zemi se obrátí o
Blovské
J' -ll'
'
,
I I )uc e, Lidmile
,
z \.0 (lIla, panl manzclcc své milé 1 . \' ,
r~UCllll~
O s},atccku pak svém lakto hdím a Haftu:'
drzcní a k dědienému vládr I' Z
, ' , ' JlI1elll,
pl vé dum mUJ, v němz bydlím, v rynku Stal' M ~~. I ej,
" I I,'
"
, ' l U r. Jase ona Lldmrla Bl z K
'I z, a d jest a zaplscrn tímlo I'zdává tentejž statek J'. x ,o'
domy Jana Hendrycha z Franknštejna a V' I' 'H I. meZI
( lomu spl"lvedln .t ... , v
.
\.al5pmuv,
z Grienfcldu Idící téz druhý dum
o. acdava
orskýh~
rnol'itý i' ne'ulOvity?' /d JIO,y vse~hen a všclijaký statek svuj
z grunt
t
..'"
SVllJ o e IlI11e v nove
,
' , e II na cem by len I r 'I'
, II vys avell)', li cervený hvězdy i:ečen ~
'I'
take uptáll b)fti mohl kter)f z' III" n I ' (Q r za czel,
a s z"honem roli za P "," I
I
), s za nadou
'
,
'
" e)o mf tl bude
I"
'
';,
,~OllCS (OU Jľanou llleú dOnl)T
"kd r
(otcenemu
Kašl)at'o"I'
BI ovs I'
, vze vava
I
D a!llele SVlka a Martilla Anděla 10 'v 1" i . ne )
"
(emU z P aIat'n'
svému milému též I J" v , I \
I ll, pdllU manzelu
nÍzc gruntovllÍ na domě
, ( v~.re eZlc, ltcnl peI'
1
(netlI, (rzcní a k děclicnérnu rl'Odháje jmenovitě' jeden ti::~v~ Pnlrazáko,;~ký!ltl fDani~le
,"utl na ten zpiísob' Neu I
ll' b
'
' all. od smrti'
",
,c I?va - I Y Jeho Kaspara P,
o
dl I
.
., za ,,,rys o em So
I ' ..
pl ve nezlt LIdmIly, rnanzeJky jeho a d'tI
, ere,m " u IU '.spral'edlivéh~ pozustávajícího tři 'sta ko) lil )) JIIU spoleeně dMi ráeiI, tehdy ona Lidm"
I ~y
za M atcJ elll Sanou ve VSI Tursku 100 I
I
"
spoIeenice v tom všem slatku tak oba ol:\a
Janotou nápravníkem I'e vsi Vrbně dl I c. ol., I ;~ Janem
1e má brl!
s delmi spolu splozen)fmi Pakli b)' d"l'
P '1 vzdanem
m, a sumo II statek mUJ' všccel'
I u lU ;oa <un 3D k,
'h"
,,"
e I neme I aneb m
'"
d"
.
' ~ sovu t nym p m O
] IC~', ze y JII,ll zemreh, tehdy ten všechen statek t I
b areJOV! Blovs,l:ému z Palatínu stre'ci
é
.,
n:
Albrechtovi
SreJ'narovi
T
',v
J
m mu, p. JanovI
po lle vzdany z umrlého na zivého z III'cll
' aloe u a'z
rlllce a p Pavlovi \V ' '
,
u't 1'1
"
, l l I a n z e Ul' po
z P etHna, vše měšťanum Stal', MP' . š ;
, eysov:
z\'"s la e '0, prrp~dl~e oez pl'ekMky každého člověka všell'l é,a, onI manzeh z b' 't'
,
' ,
a prvc I?ic, na nížepsaný zpusob pI~~'O:C~I~1 POAl11~. smrll
zadaného ',' , , o u, s ,I,all z loho ze vscho ,tatku tak
v tom J'd o
'
'I '
.
Jun se
100 I " JSu ~ohe ,')'mll'lh a v moci své pOzllslavili po
,( svyn~ ~l, eJIlI pánům přáteIlitll di'Ivěhl'j "
c. c., z tech aby kaz cli z ni 'I h'
"I á'
'
tulo mou posledm vult vykonají takto' N' "
J " z~
druhého mohl l"éditi kšaftov t' ' c;" ez pIe ': zky Jeden
budou vydati jakž ne' "
,'
: oeJPl\o~ pOVll111l
J ve s\lch,~p~any dUIll mUJ, v nbl1ž
dool'e viděl
. 1'1'
,a I, je ,atr, komuzb)' mll se
bydlím
prod~jí
9000
o a zc a o, Pakhby ktcrý
, I
'
I
'",
'~, c. m, v Jlste místo ku lIžitl<ll na
:'YllIíněné nic neúídil, nckšafto\'al ani ZjilJl,C,~ o, sume své l'bu (O~CI
casy, o~kudzby vychováni o)fti 11l0hli ph '
,
I la I' spoleenosti jiného statku
za onemu ncdal,
' ,ucel1l
IternllU v kolleJI Císa,'ské So ' I t'
právcm, !\ct f ' III
"
] .1 zlvém zustane plným
mládenci
A
k
tomu
b
ti'
cle
a
IS
J
esu
Prazske
dva
•
,Cl.
• post }<Iorram a. 1601.
,
ene clum nebo dobl' d"
.
synové vejš dot' 'I
o lili nejprv
,
cene 10 p, m. Ondřeje Blol' 'I 'I
P I
,
45, 1601, 26. I,istopadll. Rl/kop Č 2 7 'j? j' 1 J I "
tll1U, strejce mého, aoy právo přede š
,.~ ': I~ z a aJest r07.epře m '
i\I
"
, -'~,' . a <oz
, 17 • '"
,ezl p. 1 • M:,rkem Bydzovským z Floreuľ
po nich synové pl'~t I' š' I
v. eml Jll1yml měli, a
a ,,,tellnou h.ryslyankoll z Kol]'
o d ' lIlU
našich neb)'lo , a Je n: IC I, a po~u,dzby žádného z přátel
a Ij~ll1ilou, dubré paměti mistr~II~:~I~v~(I~ z stran): Jedné
"
,ane)o ze b y 'e UC!tl necl t'T t I d
v
rozeni Ccchové katolíci a b : "
I e I, e I y prilllanzelkou p, Kašpara Blovského z p. 1 ' . z K. decI ou a
byli, tomu chci.' Col. "k" ), ~ucas:ní toho beneficium
o excltuci etvrtého dílu statku po té! a:IIl~.'k~ strany druhé
d 'úd'
o
v
Ja z lleJlepe ze po smrti mé
d
Kr. z K, kšaftem (ll 'f: "
'
mz ,ne y M. I'avlovi
oz, anych pánuv prátcl mých dost. t ' v b r
o
,
' Cl) Z Ilchlllm l}raI'CIII za pOI"á I '
morní plat anebo jinak 'alcž' b ' ,:! ecn,e"
uc na, kousouzen
I '/
.
v
'
< (llY
bude se d" ":..
D' JI '
Y ,e Jlln vldelo, opatreno
pi'išcl) o~ká~:::l~~:~1 ~:.:es]~:~~,I~li S:'a/O~~rz~l{ ~lokonalému
,
uvel UJL
ru le téz tomu
I'
b
o
otcum kolleje Císal:ské Soc J
P ,c ICl, a)' pánul1l
pro IlInohé )Hein' ]_
"
. 1.
1., znIlda a ta
jest n
I I~
) , vysl)'šálll a rozezuání svému p"ljíti
jich 500 k. m v ,dáno b ,10' ,:SU, razoské na I'ychování
ClilO I u, pan purgkllllstr rl páni radní r" 'j' .
Pohol'clci a tÚ ~t:
B) 'I' o TrelI otcum Kapucfnum na
strany o 10 na sllllolll'u a p,'átelské
' a,cI I JSOU
MP'
CUlil osu ,um u M, B, Sněžné 'N
o doteen)' Ctl'rt f d'l '
'
poromanl podali,
1,
I. na opravení chrámu božího a klá't, ,,'
ov~
'd 'I
)
I stalku takto sou porovnáni' Pl' I ,.
oj' tak nejvíce zapotřebí bylo kd 'l. d~
,~~la II~I~~ coz
'
el ne
L I 1111 a Blovská z K ll'
branou II cervené hvězd r ': '... ~
tll ,1l1;lJ za" Poncskou
z Florentíllu a [<atcl-i 0\ c ~~a p, M, Markovi Bydžovskému
s )ra\'e I
,"
,ne rysl)'ance za vsecku a všelijakou
dozádaných prodán oud~ la~)~ny t ,old ,paJllllv prále,1 mých
I,,' é t Inost JIIl1 predepsaným Hanem Il'íl ezeJ'l'c , I
t I I
'I
, z e \Oz (omu po ct)'l'ech
' ,
I , spoI CCII mu 1'0 Iq í I' ,
s ec I copac I mÍŠenských dáno b)' 10 It
t"
,
aby
l'l v J
. cm cz tomu chCI
kle, éZ J)I"I' c~( e cn (~rl a '~ postupuje st~l)fch ročních platllv
z e 10z c OIllU, když prodán bud
I
ád '"
'
,
asn SI' ll' artlll'!
I'"
'.
'
Tursko d a t ' I '
e, ' z, USl na
dh'lwl'sl:)'ch Iedc '28 t 'I ;')'c lazeJI z VIllIC slove I,an, \ v ce I cop mlšcnských dáno bylo. Item ldášt '
str Tchu )0) ')
s ryL: Itl\' míry drZí a z kazdého
S\',ate } Ilny v Stal'. M, Pl'. na ozdobu I,'
~ CI ~
I)
! _8 gr. III. vychází, summy 13 k 4 '
ste kop míšenských a k klášteru sv D cI 1.' atr:l~ PSáne dve
, 1ll0Cllelll1l Jich dáenÍ, utírání a vládnutí'
gl. n1.
Pl' lla , t
'1
' uc Id ez v tar. i\1.
na hotové summě l ]']," I
I "
"
K tomu
,
'ys avem a z epšcní pokoJ'uv
] cl' b
75 k, m,
o I,ez , spo e"ncmll Jich rozdělení
tam bydlel)' ' I
tl"
,po <ll Z
Y panny
je, 110 s o cop IllIšenských. Item l,dášteru '
a
u)a
v
tar
lVI
Pl'
I
d
v
tVl
.
SI.
k
I
J
46, IGOó, 27, července, RI/ko
Č 2705 '
d\,ě stě kop n;íšer;sky'c'ľl 1" ez e o mé odpoClvati bude,
"
"
u
SUlllmu
aby
púni
pn
ľ
I
(K~aft Ka'para B1ovsk);ho z I'alatínu.) '}J'v "
j. 273;
zadaní téz v jisté místo ob 'útT.
f
'.
a,~,e (0Kaopar lllovský z Palatínu lIlčštěnín S ,e, Jn,l no, elc, ~a
tak opathli ab
I 'b I, I I ,I tu undacI zaloZlh a [<,'
to z daru ooUho ' I' I '
t,ll, i\L Pl., znaje
sv. lGí~e tí
! ';.. s uz y Boží jist;fch časll ph oltáři
,
,ze II CI11 na tomto
r"t"
.
" ";
,
m eaSlcjl vykonávatI mohly
It l\I'J I" .
není jako smrt a život " , '
, S I e e !lIC JIStcdlO
I,vět poliJí pomíjející a j~~1 ~~I~ bm;~,;Jad hrnccm a~eoo !'~l'Ilauzovi, bratru mému v Blovicích m:,nžel~e j' I~~ ~S~VI
Je t'OI odkaz~~i na domě l'ražákovský~l D'aniele Ó~lh~; ~CU~I~
UCIllOCÍ na"štivcll, "šak rozumu ~ l~aI~l~;fUtloaLnl,ee,be~~cc.l1ou
u
UZIVa]e a
se cop, miS. ll. Maruši , ,est,'e mé v N epollluce, z Jtehoz
,pe,

~';,

~)aŠ,'I'psa~;y i\'~,

:t:I~~t

\'Zd ,"

1

,'rl ':

rOI'~,á

r

;1""

é'

,
s

Na T1elMJJ/ udlllěstl.

domu jedno sto kop míšenských a to takto při sv. Havle
nejprve pl'íštím padesále kop míšo a v roce pol'ád zběhlém
druhých 50 kop míš., při klerýchžto terllliních podle
Maruše Mikuláš, bratr mllj bude sobě bráti na odkaz SVllj
též po padesáti kopúch míš, a ostatní summy kaZdorocne
do vyplnění mého odkazu po stu kopúch míš, ll. dítkám
pak l\Iaruše, sestry mé, lcteréž má neb míli bude, když
by k letum svým pl'išly, ab)' vydáno bylo po tl'ideíti
kopách mÍŠo ll. Janovi, bratru mému v BlOl'icích, dvadceti
kop míšo H, Dorotě a Lidmile, dcerám jeho, když by
k místu ak vdání přišly, po padesáti hopách míš, ll, Danielovi a Janovi Blovským z Palatýnu, synum pana mistra
Ondřeje Blovskýho, strejclull mým, když by k lethllm
pl'išli, po třech stcch kopách míš, s n"padem z umrlého
na živého, Jestli že by pak oba dva prostředkem smrti
z lohoto světa sešli, tehdy nápad ab)' šel na jiné živé
jeho pana mistra Ondřeje Blovského pozustavajíeí děti
všecky. Obzvláštně pak Danielovi, strejci mému, odkazuji
všecky šaty mé chodící i s truhlou, v který sou, a "nih)'
mé všecky. Téz luzko s firhankelu v světnici, na kterénlŽ
sem líhal, s šaty ložními, coz na lllžko náleží. ll. panu
mistru Ondl'ejovi Blovskému z Palatýnu, strejci mému, a
dítkám jeho s Lidmilou, manželkou jeho, splozen)'m, odkazuji a dávám pole za Vršovicemi ph vsi Michli ležící
a krám vedle l'ůnních kotcl'" šmejdíl'skej, jdouc do
lýchž kOtcllV P) pravé ruce, též někleré jiné věci v rejstHku rukou lllOU vlastní psaným a sekrrlem m)fm speče
těným a jemu odvedenim, kterýžto takovou moc míti má,
jako by ty všecky věci do tohoto kš aftu zejména polozeny byly, ty aby jemu vydány byly. Jestlize oy pak
mimo ly to svrchu jmenované odkazy cokoli, I'OČ a jakého
koliI' statku mého buď mohovitého ncb nemobovitéhu se
našlo a vyhledalo, to vše aby prodáno bylo a ,'edle dobrého zdání dužádanýeh pánllv, pl'átel mých milých k záduším a na skutky milosrdné a zvláště na ozdobu oHá/"e
'v. Kl'íže v kostele sv, Jakuba v Stal'. M. Pl'. aby obráceno bylo, jest má celá a dokonalá vllle. Naposledy i
tomu chci a pro bezpecnost a jistčí vykonání této vllle
mé poslední za to pállllv pi'Mel svých žádám a tuto moc
jim dávám, jestli ze b)' který z nich dříve, než by t)'to
odkaz)' vyplněny byly, prostředkem smrti z tohoto svěla
se Olel, ab)' moc měl každý z nich, ač by mu se videlo,
jiného dobrého, hodného clovělca na mÍslě svým naříditi.
A ten, kdož by tak nařízen byl, l1íž moc, jakoby ode
lllně tímto kšaftem nal'fzen byl, míti má. A p!'itom tuto
obzvláštní vejminku einím a pány pl'átely své milé, kleH
l'iditelé této mé poslední viHe býli mají, poněvadž tuto
práci na ně pro Boha ode mně vzloženou z lásky a dobrého pl'átelství, kteréž ke mnč měli, k sooě pl"ijali,
takto opatruji, aby žádnému těch svrchu psaných odkazuv
pod žádným vymyšleným spůsobem vydál'ati povinni nebyli, prve lec statek mllj v tomto kšaftu obsažený povlovně při dobré pNleiitosti prodají, speněZí a peníze do
svých rukou pi'ijmou, \' eemž jim žádn)f žádné nephldito",li a překážky činiti neluá a moci míti nebude na casy
budoucÍ. A jakož jest se jeho milost knížctcí pan arcibiskup Pražský před něktcrými dni a nebo měsíci domu
11lého za Pořicskou branou tl cerv.ené hvězdy i:eccného a
naho!'e jmenovaného pod pl-íeinou, jakobych J, Mti Imížeteí ne,;yčteným sluzebníkem zustávati a nějak)fm restantem povinen b)fti lllěl, ujíli ráčil; eemuz scm já jeho
knOelcí milosti spisy svejmi i osobně a ouslně vždycky
odpíral a ještě odpírám, toho pH jeho milosti knížete[
vZllrckny poníženě a služebně sám od sebe i skrze jiné
dobré a poctivé lidi vyhledávaje, aby se J. Ml. proti
lllně \' ty příCÍllě , pOIlěv~dz jest z těch všech věcí, na~
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jest se na mně od J, Mti nastupovalo a nastupuje, plsare
svého duchodního, kterejž jest podle mně J, Mti sloužil,
zo'I~)lna a docela pod peeetí svou a s podpiscm své
vlastní ruky vykvitovati ráčil. A protoz jak pne, tak jcMc
i nyní J. Ml. Imíčetcí na této své slllrtcdl"é posteli služebně a poníženě zádálll, aby tak milostivě uciniti a se
proti mně dokonce spokojiti a této mé poslední VlIli,
ktcrouz o lom domu hdím s povolením J. lIHi knízctcí
koupeným, svými penězy zaplaceným a nákladem svým
vystaveným, poněvadz se tu skulkll milosrdných doti ec ,
na odpor se stavěti a tornu pobožnému skutku přel,ázeti
neráčil, nebo já jak prve vždycky, lak ještě nyllí to svobodnč k - svému dobrému svědomí a na svou duši vzíti
mohu, že J. ML tím niCím7. spravedlivě povinen nejsem.
Též i toho dokládálll a tomu chci, aby ihned po pi'ečtení
této poslední VlJle mé a kša[[u ph právě, tll kdd náleM,
páni přátelé moji dožáelaní a kšaftovníci ihned spoleeně
téhož všeho sta: ceku mého pozllstalého se mohli ujíti,
v své vopatrování phjíti a jej tak podle mé vůle a svč
,'ení l'-íditi a opatrov;!li. Však sobě moci té pozuoslavuji,
ab)'ch móhl lento kšaft sVllj bud všecek ncb v některém
arty kuli změni,ti, pl-iJati ncb ujíti aneb docela zrušiti,
A jestliže bych pak jeho nezrušil a nebo neproměnil, za
to J. ML pana purgkmistra pány Stal'. lvI. Pr. pro Boha
zádám, ze nad toulo poslední vůlí m· IU ruku svou ochrannon
držeti rácí. A kdo by pak koliI' na lomto mém odkázání
přestati nechtěl a jemu v čem odporoval, tehdy tomu
chci, aby to všecko na milosrdné okutky dáno bylo a on
mého odkazu aoy zbaven byl. Na potvrzení, že jest v 10lll
celá vule má, což nahoře psáno stojí, tento kšaft sekrytenl SVýIll vlastním senl upečetil a v něm se rukou svou
podepsal. A na svědomí toho všeho dožádal sem se slovutných pana Severyna Rudncra z Budějovic a pana Kašpara Lozeliusa, měšťanuv a sl'0luradních tohoto Stal', í\L
Pr., že sou sekryty svými, však sobě, dědiclUll svýnl beze
škorly, tento kšaft podle sekrytu mého upečetili. Jehož
datum v SL M. Pl'. v středu po sv. Jakubu ap. 1. p, šestnáctislého pátého, Kašpar Blovský z Palatýnu.
47. 1607, 7, bl'ezna. Rl/kol'. č. 2113 f. 430. Ja,l;
Lober z Loberu, obojích práv doktor a J. Mti C. Pľl
apelacích rada, a Katcl'ina z Plattenštejna 1\1. j, koupili
dU'2 Jll v rynku meli domy Jana Hendrycha z Franknšlejna
a Reháclw\'ským,leZící od M, Ondi'eje Blovského z Palatínu, Albre~hla Srejnara z Trnce, rníslosudího dvorského
království CeskéllO, a Pavla \Veysa z Petl'ína, vrchního
písai'e soudu nejv. purkrabství Pražského, za 1800 k. gr.
c. AcL fer, lllI. post Transl. s. Wenc.
48. 1612, D. cervencc. Rlllw'}J. č. 2114 f. 75. Sylllcon Philip a AlZběla koupili dlUH ~ od paní Katehny
Loberové z Platlnštejna a JiHka "Yenyka, plnomocníkln'
k lomu od p. Jana z Loberu zmocněných, za 2250 k. C,
Act. postridie Kyliani.
4D. 1613, 30. srpna. Tallltéž, P. Jan Plalejs
z Plaltnštejna, ]. Mti C. rada, a p, Jan Teodor z Ottrsdorfu a p, Fridrich Zikmund z Loberu, poručníci sirotka
po p, Janovi z Lobern pozllstalého, odevzdali jsou pllldrnhýho tisíce k, gr, C. peněz gruntovních, kteréZ jim zn
dlUH S)'meon Filip klásti má, II věnč paní Katei-ině Looerové
z Platlnšlejn l. ~ Acl. fer, 6, post Decol!. s, Joan,

bU, 1618, 2:l. l'íjna, Tamtéž. Jan Rychnaur, plnomocník Symeona Filipa, a AIZběta, manzelka jeho, nll
místě svém, p,'iznali se, že postoupili prál'a svého na
domu u zlalé hvězdy jim náldejícíhů paní Anně Kirchmajerové a panně l\Iarii Nerhofové, scslrám vlaslnÍm
z I-loltrperkll, a poručníki'uu sirotkllv po někdy Adolfovi
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Myslycltovi z Wilimštejna s paní Judyt z Holtr[)erku
zen);m
Act. fer. II. post Lucae ev.
zplo-

10'? 5h o 1618.
,. ( .

,

,Bí/ek, Dějil/y kalit/skací I. str

um u zlate hvczdy .na námestí v Stal'. M. Pl'. Ic~

ztcf, kler/ Benjamin Fruwe1t1 z Podolí 1. 1618 od dědiců
po Janovi Nerltofovi z Holtrperku . 4500
a na tu sumu 2385 k. m. dluzen Z,Otz,.atal
k. m. koupil
I'
" ,brl zkontiskován
a proc an I. 1621, Pl'ibíkovi Jcníškovi z Ujezda 1. 1621
za 1900 k. m. (Uředn i záI)is o lrhu z r. 1618 nenL)

Číslo pop. 930a.
(U modré růže, Celechovsk/.)

Rl/kop, č. 2099 J- 27 H
"
I'
.
.
annus
pI:1t1Clpa IS et Nicolaus Schewenkrall1'
enlSSŮI elllS, fassl sunt se tenerÍ XI ' r ' J
;
Lanczman et Tome, notario suo, Act i s, gI. ohanlll
sabbato ante Egidii.
. n stuba collecte

'i' 1409, 7. znh.

"artor de Eura
fid'
.' b "

1. 1412, 6. cervence. Tamtéž ť 70 N
'
ctvtum, consules el scabini Mai Civ ...,
'. os magIster
~uia inler Erhardum ct Joha~nem·l'~';f~ leCI?gnocSClmus,
Stcubil _ .
,
.
s o Hll
onrad,
, laClone Oflllllum huiuslll0di bonorum . .
lestamcnhrios ď r
t .
.
IpSIS per
ip"os di ,-'"
f /c 1 pa rI~ S~t r.esignatorulll talis inter
ccssit ~ mo .a? a est. S.IC vldeltcet quod ipsi Erhardo
sui f ,pro. pOl CtOlle s~a vldelicet domus, que dicti atri"
!lec lllt, sltta ,;sl lil aCle ex opposito monaslerii s J:~obi
non C VIllCři que ips'
N' I
",
noscitur
.'
IS pcr
ICO aum Schaufler diessc reslgnata, ct acl hoc hHbere debet X
paratc pecunic. lnsuper cessit 1'0
.
"s: gr.
ua
JI uha.nni, vidclicet domus olim ~Iaw~,~r~~cntae aScl [ etdem
losbulll
't
t
"
eľreurn
OjlpOsit~ d~t~use~ prope ma?c.ella carniull1 in acie ex

, . .
,uce Scheczltlll, et ad hoc cesserunl 'b'
Vlgllllt et tercia media sexa ena
_
,SI 1
lllla s. est in Nova Ci
" g.c1 census perpetuI, quarum
,
V., I es} lIe yero sunt hac'
. 't
super certis domibus v'd l' t \T
111 CIVI ate
Celny, sita retro s Ni 'r e Ice
. s. super domo Johannis
lIuttc Nicolai G :
co .aum penes dOlllum olim Stukonis
sita in antiquo ~w~cz~r't Itedm super domo Hanussii sartori~
oro III er OlllOS ohm S I
.
~larchio~is Moravic parte ex altera lIlI s~ c~ll~sII~x una et
, omo ohm Nicolai de Tachowia sila 1'"
s, ~u?er
IIller curiam tabularum l _.
.
p ope ,s. Eglcllllm
Ho f
elle ex una et ohm Mixonis
1 p ner parte ex altera. Item super domo o1im I
'
v\ Ik, mUlC lVIargarete H j'] . I '
esskoms
\Venc Ke I
o I WIllS, s., ll. super domo olim
for
' . sse, nunc Lup pe11ificis, II s. si ta in anti uo
o cal bOnUlll penes domul11 olim F .
,
q
super dOl
N' I' ,
lane plstons. Item
r
110
ICO al Egellbllrger pellificis r s sita est .
".o.nga plate a penes domum et braseatoril1m
I'.. 111
mtJclS It
I
cns lil! car'
em super c OUlO pridcm Procopii Czwifaler 1
't.
~1 '~ p~ne_~ s. Castulum, it. super domo olim Matie Schec:~
lIlI r s" SI ta retro domum olim \Velislai Holedec' acle
,
pcne,s domum Nicolai Frolich et super don
Zl' 111 B
IlaI'dl de I
"
'
10 o Hn
er,
~ampels, !ll qua nunc Sigismundus de B b
'lUl tenct Ipsum hampeis, tercia media s - Act [ ~ ;{lgr"
post s, Procopii.
' . el.
.

li

. 2. 1432, 15. listopadu. RI/lwp. č 99? ť 144 St I
se J;=,st úmluva pl'átelská o mallzel-l"
" ~ 'é'
. ,a ~
Matejem od nllíi-cnín'
s 10, SI at opatrnyllll
kra'ciel'
ov a Janem BechYIll z strany Beníška
tj
10 s Jedné, Janem appathekářem a Vavl'incem Babi'
~ Sd:~I;I)é' pan~šy. Annicky, cicery Pelrovy Zubákovy ~ Strunč~t
, llle. tany Stal' i\I Pr
"'t I ' .
"
od ,tran svrchupsan);ch ~bal;olně ~),;~~::)~:;<)'~lltloslna'Ilúvc,etmi
"
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<

(Ova o:

ž<;. svrchupsan/ Bcnešek má přiložiti a lohoto "
I'nldádá k svrchupsané Aničce duom s '6'
Z.~~ISU ;mocí
rynku vedle markrabina domll i jin);
kteI) z lezí na
movit/ i nemovit/, kter/ž n 'nie m' ves c~re? statek sv6j
mieti muO"e letery'mI l' . Jé
a n~b v caslch budlících
,
,,'
,
W I JOl nem zdáštním mohl b
' _
novan bylI takovyto: Jestli že b, . I
Y Jme
prve s tohoto světa sníti n '1' ) ~e l~ B,uoh }leuchoval
na ní a na děti I t .'.' 'b ez I na eps~ne Amcky tehda
, ,el ez y spolu měh
á
\. I"
svrchupsan/ veškeren statek . eh
"m. pllpa( nutl
rovn/ diel. Pakli by dětí iž~dnÝctnYI~ l'áve~d a na
statek má na ni na sam
\.
,;e. ) 0, te;. a ten
pl'átcl dříve řečcného Benešlu,a P" llPšadlnu~.1 ,beL. prekázky
--".
vecIJlnych!tď
TI'
JIZ Jmenovaná Anička má přiložiti a '.'kl'd' ;'. ace
hoto mocí veškeren svuoJ' di I d "d'" Jl" a~, zapls~ toe
e Icny, kteryz na m po
.t' t
. -smbl I ? ce Je)leho svrchupsaného kterak koliyěk "I š'
ne pnslušetl máZe i všech I " é '
pns u Ie
neb mieti m6že ť ďt
10 JIl1
pravo sl'é, kteréz má
u O
b p,o nápadu neb jinak kterakkoli,
ke kterému Icoll!l'e'l
{ z OZl a statk
'ť
.
té mu kdekoli věk mohlo b'
I" u moV! emu 1 nemovi"
"
) po ozeno neb optáno b 'ť '
nevYJlmaJlc k svrchupsHnému Beneškovi --.v
"I
Y I mc
takovtíto podmienlcl'l' Jestl'." I '
' JIZ manze.u sl'ému,
.
lze ly castops é A '''k
prve neuchoval z tohoto světa sjíti ne~Z l'mc y Buoh
~:~eška, tehda ten jist/ c1iel její c1ědičn' i edepsa~~ho
JeJlC svrchupsané má pH něm
,. děr- ,v echno piavo
jeho zuostati věčně a
I'
aú pll
lClch a budtících
d' ó '
s p nym pr, vem a na tom jemn d"
lC m am budúcím jeh o nemá by'ť
'kú"
'v., esvrchupsané Aničk'
'
" , 1 pre ,Zleno od pratel
y
obyčejem izádn/m) ;'Y;~ŠI~:/~I111~~'t kter b'cbh kolÍl,ěk lidí
tini a. 1432.
'
um sa ato post Mar-

'--i'

1

, 3. 1443, 13. května. R1/11Dp. Č. 2102 f 437 S'
plcto1' el Ursula emerunt domum ad fl
.
. I~non
in
" . t
rl
aveam rosam sltam
tllla g~~oJ~~a~'~is o::~~~ri~IOtlanbilulll' ~anutssii de Collowrath ex
,
Hrum er1'e part
. II
erga Benesskonctl1 sartorem
' ' e ex a era,
cum consensu
et p l , '
I
1'0 lllllate Katherine, contllOralis sue
_ t'"
eoalla
s. _.
' plO lIglllta octo
.
4. ~.462, 23. le~na. Rl/kop. Č. 2119 j L
T
Jméno bozle amen Já S·
v v'
"
9. \ e
S
.
lInon recen/ Sicha malé"
"šť'
t~r~. M, Pr.!, vyznávám tiemto liste:n e~c. že :'čl;~~ e~lIl
pu. tellle bozleho nemocen jsem a neduz'iv n ě z 0poslední
a
límyst
o všem statku mém ctc
t kv
d
.
.uom muoJ
u modré ruože, y němž bydlím a p'~dl a ť~
JlllY sta tel< muoj _ dal sen'
e. o 10 1 všeckeren
d' k, 'I
v,.
1 a otkázal 1 po mé smrti dělC ) 1 C vecnoslt mocně otkazuj'
d"
.
manželce mé milé _
D t
I a avam pallle Uršule,
a. LXn.
a um sabbato post Vincencii

~ot~él~:i

poručenstvie konečný

~u~~e ~~lcé

"
Ó.
1464, 21. ledna. Rl/ko'jJ - 210
6!0~ 207. Johannes de l\rczi;1 c. ,3 ,lOS ~ Č.
dlsclpllllarum nc ll1edicine docto' I magl.stel hberalmm
domum in circulo inte _ d
1,
~t ,D?Iothea emerunt
rini et Nicolai de B Id' omos. seremsslml principis VicloSiche pictoris pro X~ legAOWt'CZ , erga Ur.sulam, relictam
,..
'
" s . c. d Ie Agnetls,
, . '." 146.2, 23. června. Rl/kop. č. 2105 j 169 S .
mSSllllUS pnnceps et domillus G '
' . eI ehabito respectu bClligno acl multie~~-~lUsfiďe~ B.ohemie ~c
maieslati sue per reverend
.. p ICla ,ehtabs obsequia
d I( ,
um Vll um maglstrum Joha
e rczlll, medicine facultatis d. t
nnem
nus exibita processu'
t
,c orem egreginm, Imcte.
que emnons co quid
t d' .
' .
.
em s u !OSIUS
exlnbencla sibi non
,
per enorem aut Illpro ,id'
I'
quam
interpositam ,sed
d I'b
' .
, I eClamfi aI 1,
e
1 el aClOl1e solenm sa
Imn; sUOl'um, accedente consilio et tractatu d noqu_~ (~enc~a, ~uctontate regia llohemie dedit d~na,~t c:; ~ S,Ctnavlt vIgorequc presencium efficacius dat d
1 eSlgt
c1cscendo resignal donnllll olim Bietce ;';ll'ctOenCar e,t cton-

!

;:.

t

UC1S

Oľ-

rificis, ad ipsum per obitum eius legittime devolutam, ad
s. Castlllum 5ituatam, penes domum ad serpentem ex una
et olim Barthossii pannificis. mlllC autem Sigislllundi
Pyt1onis, parte ex altera - . Acl. fer. III. ante Joh. E6. 1470, 12. prosince, Rl/lID}. č. 2119 j P. 9. Ve
jméno božie amen. Já mistr Jan z Krčína, c1oktor uměnie
lékařsleého (lC vyznávám tiemto listem ~c. že ačkoli z dopuštěnie božieho nemocen jsem a neduživ na těle, však
proto paměti dobré a svobody rozumu zdravého požívám
i nechtě rád, což na mně jest, by O statele po mně
zuostalý mně z daru milosti božie pójčený leteří svárové
a nesnáze mezi pl'átely a pl-fbuznými m/mi po mé smrti
se dály, toto mé poslednie poručenstvie a konečn/ úmysl
vuole mé o tom o všem statku mém mocí tohoto kšaftu
mého řiedím a zp6sobuji obyčejem takov/mto: takže c1uom
muoj »u modré ruože«, v němž bydlím a podle toho
taleé všeckeren jin/ statek muoj movit/ i nemovitý, kde>
by ten a na čemkoli záležel a kterým neb kteraleýmleoli
jménem muož neb 'mohl by jmenován býti, nic ovšem
nevymielluje ani pozuostavuje, otkazuji a mocně po mé
smrti otdávám panie Dorotě, manželce mé milé, Johance,
Lidmile, Katel'ině fl Dorolě, dcerám mým a jejím, Ic rovnému mezi ně rozdielu bez všelikých lidí otporu a pl'eIeMky. Tak totiž, neuchoval-Ii by t/chž dcer m/ch které
před lety rozumu došlými od smrti Buoh, tehdy~ diel lé
umrlé na manželku mJí v stavu vdovském trvající i na
jiné děti živé aby připadl pln/m právem a tak až do
poslcdnieho. Pale-li by také táž manželka má v stavu
vdovském trvající snad umřela, tehdy diel její na též
dcery mé a j ejie aby pi-ipadl beze všeho zmatku. Item
jakož z rozkázánie královy milosti úředníci J. Mti platie
mi z ungeltu na týden 1 kopu gr" kteréhožto platu J. M.
řekl mi jest od mých dětí i od manželky mé, ač by mne
Buoh neuchoval, neocltrhnúti a na to jim potvrzenie dáti,
ten plat také castopsaným manželce mé s dcerami jejími
otkazuji, aby ona děti na to chovala, dolcudž by trvala
v stavu vdovském, Pakli by kdy stav vdovslc/ proměnila,
tehdy týž plat při dcerách m/ch a jejích znostaň. Item
knihy jedny mám ve dslcách červených, jenž sloVlí I'l'lagnus
Albertus, ty jsú královy milosti a J. Mti zase buďte vráceny. Item c1ruhé leniehy mé, kteréž jsem z Vlach přinesl,
dav za ně XXIIH zl. uh" ty bude-li králova milost ráčiti
mieti, aby J. M. manželce a dětem m/m za ně také
XXlllI zl. uh. dáti ráčil. Item knihy, jenž slovú Johannes
de Tornamira, ty do l<olleje Rečkovy otkazuji, aby tt\
zuostaly věčně. Item orloj mosazn/ otkazuji Kozlíkovi
lékai'i ,Hory. Item což jsem pale koli v apatekách za
královu milost a za leniežata i sám za se dlužen, to vše
J. M. slíbil jest zastati a zaplatiti bez všeliké škody mé.
Pl-idávám také též manželce a dětem k radě a ku pomoci
uroz. a stal. p. Samuele z Hrádku a z Valečova, !<rálo\'stvie Ceského podkomořieho, a p. Jana Zajiečka, věře
jim, že jim, v čem by ony jich potřebovaly, radni budú
a pomocni, jako moji i jich přátelé dobřl. Acf. fer. lIlI.
ante Lucie.
"' 1471, 15. dubna. Tal1ltéž f. Q. 12. Ve jméno
božie amcn. Já Dorota, poctivého někdy mistra Jaoa
z Krčína, uměnie lékařského doktora, manželka, vyznávám
tiemto listem, že ačkoli z dopuštěnie bozieho nemocna
jsem etc. najprl'é jakož prvepsan/ mistr Jan, dobré paměti manžel muoj, učiniv Haft svuoj a poslednie poručenstvie mezi jin/mi věcmi přidal mi jest a dětem našim,
kteréž spolu máme, poručníky urozv a stal. p. Samuele
z Hrádku a z Valečova, královstvie Ceského podkomol'ie,
a p. Jana Zajiečka, tak já nadepsaná Dorota, nerozumějíc,
komu bych dětí mých i statku jim příslušného lépe ndli
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těm, kteréž manžel muoj sám k tomu vyvolil jest, svěřiti
mohla, i ueinila sem a ustanovila i mocí tohoto kšaftu
ciním a ustanovuji též p. Samuele a p. Jana Zajiečka
pravé poručníky jH dotčených dětí m/ch a podlé toho
také i všeho stal ku mého. Potom pak často psané děti mé
poníčiem panic Katel'ině, matce mé milé, tak aby ona
v statku mém s nimi ztravu slušnú majíc jich chovala až
do jich let rozumu došlých. A Icteréž by z nich před
lety c1ospěl/mi Buoh od smrti neuchoval, tehdy podle
kšattu prvepsaného manžela mého a olce jich na živé při
padni plným právem. Pakli by snad všechny let dospěli ch
nedojdlíc zemřeli, tehdy ten všeckeren statek jim pi'islušn/
na Jana Brunera, bratra mého, připadni bez zmatku, tak
aby matky po práci a péči, kteníž s dětmi povede,
nikoli nezapomínal. A kdyžby koli týž bratr muoj přijel,
tehdy vuoz, kterýž tu jest, ať sobě vezme, Dal. fer. ll.
festi Pasche.
7. 1473, 19. října. RlIkop. é. 2105 f 336. Nicolaus
sutor dictus Lekess emit pro se, Martino, patre suo, domum in circulo ad tlaveam rosam nunccupatam inter domos illustrissimi principis Henrici ex una et Nicolai ad
navem parte ex altera aput Ka\herinam, matrem Dorothee,
uxoris quondam magistri Johannis de Krczin, medicino
cloctoris, et Gireskam de Pulic, commissarium bonorulll
Johannis Brunar, pro CXV S. Acl. fer. III. post Luee ev.

8. 1485, 7. zál-í. RlIkop. č. 2106 f 163. Petrus
sutor dictus Ssirze et Barbara emerullt clomul11 in circulo
ad Haveam rosam apul Nicolaum sutorem dictulll Lekess
pro nonaginta ql1illquc S. gr. Prag. Act. fer. III. ante
Nativ. M. V.
9. 1489, 2. prosince. Tallltéž f 267. PetrltS sutor
dictus Ssyrzc resignavit domum suam in circulo, in ql1a
est depicta flavea rosa, Lekssoni sutori de Parva parte.
Act. fer. lIlI. post Andree.
10. 1500, 14. prosince. RI/11D'jJ. č. 2107 l. 197.
Petrus Dubravsky et Margaretha emerunt domum in circul o ad tlal'eam rosam aput Martinum brasealorem pro
CV S. Pl', Acl. fer. lL post Lucie.
11. 1502,
RlIlIo'jJ, Č, 94 II. f 175. Jarossius
ab Ethiopibus, Rzehak od podussek et Martha, vidua ('lim
i\Iarssonis kolecznik, tulerunt ad se per XIII/~ S. prag. et
orphanos tres videlicet J arossius Johannem, Rzehak Annam
et Martha vidua LudmiIlam, oHm Nicolai Lekssonis a
flavea rosa, quosCjl1idem circa se fovere debent usql1e
ad a!lnos legittimos. - Katherilla, conthoralis oHm Nicolai Lekssonis a tlavea rosa.
12. 1504, 12. srpna, Rttkop. č. 2107 f 247. Barthossius de Porziecze, oHm mulendinator, et Margaretha
emerunt domum in circulo ad l1aveam rosam a Petro
Dubravsky pro CXX\' S. gr. prag. Acl. fer. ll. post
Tiburcii,
13. 1510, 12. dubna. Rcg-isl rrt SOl/dI/ lWlllomí1/O
v Arc1tivl/ Cesllélll XIII. sll'. 259, (Svědomí mezi p.
Berkou z Dubé z jedné a Bartoškem, měštčnínem Stal'. M,
Pr. od modré ruze z strany druhé.) Jakub ouředník z Dubé
svědčil: že jest mi dobře I'čdomo, když "elll šel se pálIem sl'im, p, Jil'ím Berkou, k Bartošovi k modré ruozi,
že jest tu pun s ní!ll vo duOlu tdil a on Bartošek jemu
jej ulwzoval, pokoje i mašte!. Tu pán ll1uoj pověděl, že
jest mašlel velmi těsná a že ncmohú než tl'i koně státi. I pověděl jemu tajž Bartošek, ze llIuozele pane sobě mašlel větší
postaviti vedle této zdi; neb jest mé puol a páně Pernštejnského [luol; jedllé hledte, abyšte t ,ho I'okna nezastavěli. r také
jest mi to dobl-e vědomo, kdy" jest lllne pán poslal s služeb43
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níkem druhým Janem Za 'kou b
za duom dali J'estl"
. J .. ' a ychom Bartoškovi peníze
,
lze ]C$ t Jej vysI'obod I
Id'
kdel. jest od téhož Bartoše duom J'eho
prodával; tu scm pHJ' ~l (10 p. I
.. ~ '. po {tl jest pánu
': nadepsaném Star. M. Pl' za d," . v
U mo~.ré rUOlle
'I '
Ia ly s jlz Jme
'
ze )Illkem i prosil s ClIl \'-"' I
D
nOl'anym sluhtkup na to pil a ve I," ' d: e ste kop gr. c. koupil,
,'v
.
<lC a va
ryzn),
N
'
v,
(
I
U
ne
elech
od
t l " v 'I
]'llkope a Václava Franka z Žel
' I ' z ov. 111. na
porad zběhlých jemu 100 I
."
. r lU UClllene 10
kázánie páně ab r se llln(
ezne II lce na Star. z roz. ICDZ' tcá'z smlouva rnezi
mel e t c., t a I{
Ja
'L. gI.\". c.ě zavdatI
'"
',.
mml UClll na to v sobě I ,...
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l1lá je na sloupy vzíti, aby na zdi páně Zygmundově neleželo. Co se pak té maštalky dot;fce, kterúz jest Vavl'incc
v domě svém udělal, z té maštalky od koní s hnojem
voda jíti nemá skrze dUOlU Korábovský. Act. fer. IlH.
ante Lucie.
20. 1536, 7. července. RlIlwp. č. 1130 f. 166. Kdež
jstí po smrti Vavl'ince Knoflíčka mnozí táhli se na statek
po něm pozuostali a nejprvé Hedvíka, matka téhož Va1'řince, pravěcí, poněvadž žádnej z přátel bližší se nenalézá a on nebožtík na smrtedlné posteli jesti mluvil, že
ji opatřiti chce. Proti tomu Jan z Písnice, místopísař král.
Českého, poručil promluviti, 'Že on se k statku tomu hlásí, že
on neboztík to jesti před lidmi oznámil, že mu všecken svuoj
statek mocně dává. Že podle vuole nebožtíka matky nikoli
opustiti nemíní, ale ji skutečně opatřiti, čehož ona jemu vě
hti může, poněvadž i před mnohými znamenitými lidmi,
k tOlllU zde I' radě se přiznává, takže jstíc od něho opaGena, jemu I' ničemž žádné hany nikoli nebnde moci
dáti. Páni nalezli:' Poněvadž Knoflíček žádného 1'0!'ádného dání jest neučinil, aby tím dáním komu stalek
jeho přivlastněn býti mohl, než při tom jest nepoi'ad nalezen, tak že on nemocn;f sám od sebe o dání dobrovolně nic jest nemluvil, aniž jest se koho, aby k němu
proto pEšel, dožádal, ježto to z podstaty práva jest, než
sám od sebe Jan z Písnice to dání ohlašoval, kteréž pi'ijato býti nemá, protože žádný sobě svědkem býti nemltže.
Nob dání zvláště gruntuov jinak b)~ti ne muž nežli kšaftem
a zápis)'. I podle práva statek tcn všecek tíředníkuom
šestipanským se připovídá. Actum die Veneris post
Joan. Hussium a. 1536.
21. 1537, 22. Mezna. Rl/hop. č. 2111 f. 168. Kate!'ina Čelechovcová z Dubu koupila duom někdy Knofličkuo
na rynku mezi domy Petra z Pernštajna a p. Jana z Písnice
od pánuov ou!'edníkuov šestipanských za CC k. č. Act.
fer. V. post Gedrudis.
22. 1559, 7. prosincc. RlIlwp. č. 990 f. 220. Jakož
jsou urození Kašpar a Jiřík Belvicové Nostvic a Albrecht,
Kryštof i Jan Isrlové z Chodův, bratří vlaslní, puvodové
davše ku právu a do vězení Dorotu, kuchařku od Jana
z Písnice, poddal1tí pana Jindi'icha Kokul)', v~nešení Pl'cd
právcm učinili, kterak nebozka Kate!'ina Celechovcová
z Dubu, pNtelkyně jejich, hanebně jest v domu svém zamordována, nad kterýmžto skutkem a mOl'dem oni lítost
vclikou mají, a z toho i Dorotu kuchařku podle některých
pHčin a potah 111' viní a So takovich, že tu sobotu pl'ed
tím, nežli ona Katehna Celechovcova umrlá v svém domu
nalezena byla, k studnici jest pi'išla a sobě vodu vážila,
i tu Káča, dcera Jana Domináčka jinak z Písnice, jí nebožce domlouvala, že vodu nanečisfuje, a v tom tato Dorota kuchal'ka vběhši k ní nebožce na dvur její s ní se
vadila a hádala tak, až jí roušku s hlavy strhla a vodu na
ni lila a o tu roušku s ní se trhala i kamením do domu
jejího za ní jdouc házela; druhé: když pan l\.ašpar Bclvic
svého písaře poslal, aby do domu nebožky Celechovcové
zvonil a zvěděl, jest-Ii ona doma, .tehdy tato Dorota
k tornu i'ekla a promluvila, že ona Celechovcová dávno
jest s Pánem Bohem a oběsila se, i kterak jest o tom
věděti mohla, kdyby pl'fčina smrti její nebožky ncbyla,
a tak z těch p:Hčjn a potahuv tomu se rozulní, že ona
tou smrtí a zamordováním jí nebožky vinna býti musí,
žádajíce v toin podle práva jakožto blízcí pl'átelé a krevní
nebožky za sprave<llivé proti ní Dorotě opatl'ení. Proti
tomu -od Doroty kuchaHcy skrze přítele jejího mluveno:
Což tuto od pánuv Belvicuv a Hisrh'lv bratří se na ni
vznáší, že se toho nebojí a také toho jest neučinila a
nemluvila, o ničemž nic neví dokládaje se Pána Boha, že
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Pán BIJlI O tom ví, poroučeje se k spravedlivému opatřenÍ. Na to od puvodlll' pánllv Hisr1liv a Belvicuv
mluveno: To, čemuž odpírá Dorota kuchařka II což proti
ní I'znešeno, bude se moci pokázati, daviíe císti svědky
registr)' zapsané a listovní, kteřízto 1;ysvčdčují, žc tato
Dorota nenálditě k nebožce Katel-ině Celechovcově před
její smrtí a do domu jejího se dobývala a s ní nebožkou
se o roucho drala i prala, a když jest to pne učinila a
toho se dopustila, jcst potah na ni, že i ten mord nad
nebožkou vykonati musela. Dále pak i ta pi'íCina jest, že
ten outerý po sv. Lamperlu, když Eva ze Lstiboře a
druhá osoba pl'ed dOlllem nebožky stála a ona I<orota s konvemi šla, i tu promluvila, ze již jest Celechovcová
s Pánem Bohem, což ještě nebylo na jevě, i ktcrak
o tom věděti mohla, poněvadž tepruva v stt'edu na zajtH
s dovolením od práva p. Kašpar Belvic do toho domu
s pl-íscžnými pány tum šcl a ji nebožku zaškrcelllí a
umrhí (našel), ano i ta pÍ'Íčina (řetí jest, ze ona Dorota
mlnvila, kterak by se nebožka Celcchovcová oběsila, což
všecko ti svědkové seznávají u tak jest v velikém domnění, ze její nebožky smrtí vinna býti musí, nebo ne
vzdycky žaloba se patrně provozovati mllŽe, ale mnohdy·
krát jist;imi pi'íčinHmi a podezřeními, jakž o tom právo
de praesumptionibus jest, i žádají páni Hisrlové a Belvicové, aby dále po těch potazích a podezřeních o tom
mordu tak hanebném a hrozném i nešlechetném patrněji
pláno i vyhledáno bylo, a ona Dorota k títrpnému právu
ať jest dána.
Hi tom C. J. Mti pan rychtá!' Florián
Strnad se ohlásil' na místě J. Mti promluvil: Slyše tyto
pruvody čtené a od strany původní ukázané nemohl jest
mlčením pominouti toho, co se tu sběhlo a jaký ncšlcchetni mord se vylSonal, a poni:vadž ona Dorota, když
do domu nebozky Celechovco\'é "I'oněno bylo, v tom se
ohlásila, že s Pánem Bohem již nebozka jest, jakž sVčd
kové to seznávají a vysvědčují. K tomu také to pokáZ<lno
jest, žc s nebožkou pl'ed smrtí její so bila a kamením na
ni házela, i po těch přícinách a potazích musí ona tím
vinna býli, pl:OtOŽ na místě J. Mti C. nctoliko, aby statku
po Kateřině Celochol'cové pozustalého užíti žádal, ale také
ten mord hrozni a hanebný nad nebožkou vykonalý vyhledán býti mohl a slušně ona DOl·"ta pro dostatečnější
a gruntovnější uptáni i vyhledání toho mordu tak nešlechetného ku právu títrpnémtl dána býti má, a za to
podle práva žádá. Zase k tomu od Doroty kuchařky
přítele jejího mluveno: Ti svědkové od pánuv HisrlllV a
Belvicuv jakožto puvoduv ukázaní pl.:ed právelll a lulo
čtení v svérll svědolní se nesrovnávají aniž také ji Duru
zejména ncjmenují, než toliko kuchal'ka a dvě kuchai'ky
jsou a také ona tu nedá\'no jest, pro tož ta ,svědomí nic
jí na škodu býti nemohou a také nebozka Cclechovcová
pl'edešle z toho, což tuto proti ní Dorotě se vznáší a
ukazuje, Jana z Písnice a Katel-inu, dceru jeho, vinila a
zde to oznamovala, poněvadž pak ona svědky k své potřebě a odvodu svému jest vedla, ktcréž i čísti davši pr;
tom promluviti porucila. že ty !-eCi a slova jiná jest mluvila a ne ona jako nějaká Anna Touzarka, kteráž se i
ztratila, a tak jiz se rozumí tOlnu 1 že tír~l, z čehož j t'st
Ob\Tiněna, povinovata není, a věří, že na ni to dopušlěno
nebude, jakž strana žádá, ale z toho že puštěna i jeho
prázdna bude. Opčt pll vodové na to promluvili dali,
že ti svědkové na zádnú kuchal:ku neseznávají a nesvědčí,
~ež na ni Dorotu, kterak ona ty i::eči o nebožce Kateřině
Celechovcoyé mluvila, ze jest oua již s pánem Bohem a
že jest se oběsila, a toho Anna Touzarka, jakz na ni
chce to vztáhnouti, ncmluvila, než to, že jest pro peníze
jela, kdež pak ani oasu neoznamují, kdy by to mluviti
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jakožto kupujícímu ten duom v knihy vašc městské podle
obyčeje vašeho dědičně vložiti a zapsati poručili, na tom
milostivtí vl'tli naši císařskou naplníte, Dán na hradě našem
Pražském v títeri po sv, Prokopu léta vosmdesMého a
království atd,
27, 1580, 13. července, Rl/llOp. č. 2112 f, 78. Jan
Freylich z Freydnfelzu a Anna koupili dum Čelech ovcovski na rynku, mczi domy p. z Pernštejna a mistra
Pavla Krystiana z Koldíne od někdy paní Mandaleny Krynpergkerové, uroz. p. Eliáše Krynpergkera - manželky,
za 460 k, č. - Act. pridie Margarethe.
28, 1582, 15. července. Rl/lIoj. Č, 2205 f 8.
(Kšaft Jana Freilieha.) Ve jméno ,vaté a nerozdílné TrOjice jednoho pána Boha všemohoucího na věky požchnaného amen. Já Jan Frs:ilich z Freidenfelzu, J. Mti c., služebnlk při kancelláři Ceské, známo činím tímto listem - .
Znamenaje já a v mysli své easto pl'emejšleje, kderak na
tomto světě nic st,\Iého a věčného není - a poněvadž
pán Buoh mllj na tento eas mně také nemocí navštíviti
a v svou otcovskou kázeň bráti jest ráčil, toto mé
poslední poHzení a Haft einÍm, PI'edkem a nejprvé pánu
'Bohu stvořiteli svému duši a tělo své - pokorně vracuji
a porOnČíll1 - , Dále dUOUl svůj na rynku leZící, v něluž
bydlím s Annou, manzelkou svou, kniehami městskimi
zapsani, k tomu jini všecken statek svuoj moviti i nemoviti - , i všecky dluhy a gruntovní peníze na domu
u sv. Anežky a na druhém, kteri7, Samuhelovi 11'lělnickému,
písaři pana pergmistra, jest Plodani s bralrem mim Zigmundem a Annou, sestrou mou, společně, lu cožkoli mně
z tohu domu jednoho i druhého nálezí i což v m);m
vlastním jest, ovšcm nic nevymieňujíc, ten všecek dávám
a odkazuji i poroueím (však teprva po smrti mé a prve
nic) Anně, manzelce mé milé, Tolikéž kdez sobě mám
s Zigl,mnndem a Annou, bratrem a sestrou svou, duom
s pivovarem i se všemi svrchky a nábytky k tomu přiná
ležejícími na rovni podíl podle jistého kšaftu od někdy
Jakuba Freilicha z Freidenfclzu odkázuni, i což by se tu
koli podílu mně sprayedlivě náležejícího buďto hutové
summy ,od dluhuov podle jistich zápisllOV, šuldpryfuv,
cedulí i'ezanich tolikéž i registr nebožtíkovi povim1ich a
nám spoleeně náležejících vyhledalo a našlo a na díl muj
pi'išlo, to též Anně, manželce mé, odkazuji a dávám, však
po razíc prve, co za sebou m"m, i nákladu na to od Zigkmunda, bratra mého, vynaloženého, též také jakž sem od
nájemníkuov a podrllhuov činže někderé z ,domuov mně
a Ziglunundoyi, bratru mému, i také Anně, sestře mé, od
nebožtíka pana Jakuba Frelicha z Freidenfelzu odkázanieh
tolikéž i Zigkmund, bratr muoj, také pl'ijímal, to posavad
mezi námi na poclu zuost"valo, jakož i v jiném podílu
mně z statku téhož pana Jakuba Frelicha, strejce mého,
náležejícíln, v tOlll ve Všell1 duověřuji se Zigknnuldovi,
bratru mému, a Annč, sestl'e mé, tolikéž, že v tomto
ouctu Anně, manželce Illé milé, zádné křivdy neucinÍ,
ni brž co by mně tu spravedlivě podle nich náldelo,
ovšem zouplna odvedou i žádnému jinému Hivdy jí uči
niti nedopustí, Však Anna, manželka má, aby td komu
co níže odkazuji po mé smrti, z téhož slatku jí ode mne
odkázaného vydati povinna byla: předně často jmenovani m Zigkmundovi, bratru mému, dvadceti kop míš"
AI11~ě, sesHe tné, deset kop lníš. a Davidovi ::,ilinkovi,
strejci mému, XX kop míšo Naposledy sobě vymieňuji a
v moei své pozuostavuji, abych l<onto Hafl a poslední
vuoli jisttí zouplna všccku neb na díle změniti, zkaziti,
v nic obrátiti i jini ucinili podle libosti své mohl a moc
měl; pakli bych jiného lleueinil anebo nezměnil, aby
tenlo svuoj pruochod a moc měl. Tomu všemu na svě-
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domí pcčetí mou vlastní jistim mim vědomím kšaft tento
mu oj sem spečetil i vlastuí rukou v něm se podepsal.
Stalo se y Praze [den] památky Rozeshní sv, apoštoluov
léta osmdesátého druhého, Stvrzen k žádosli paní Anny
Frelichové DC - V stl'edu po sv. Katel'ině I. 1582,
29. 1584, 2, dubna. RullOp, č. 2112 I 174. Jan
Helll'y<;h koupil dUOln na rynku Čelechovcovski od Matouše Zlutického II Anny m. j. za 575 k, Č, Act. fer. II.
post Conductum Pasche.
* 1589, 17, listopadu, Rl/kop. č. 1028 /. 256, My
Rudolf etc, - oznamujem na ly od práva Stal', M,
v té pH lllezi Annou, pozuostalou
Pl', odeslaná akta po ViktClrinovi Hendrychovi z Fr. vdovou, z jedné a Jiříkem a doktorcm Matoušem, bratl'ími Hendrychy z Fr.
z slrany druhé - etc.
30. 1610.
RullOp, č. 2232 f. 480. V pátek
po SI'. Lukáši stalo se porovnání mezi p. Jakubem Menšíkem z l\Ienštejna na Sld'ipli a Vclkim Vosově, J, Mti C.
radou a purkrabím hradu Pražského, jakozlo dčdcm a
poručníkem z jedné a p. Danielem Hendrychem z Fr"
téz poruéníkem a strejcem vlaslním nížepsaného sirotka
z strany druhé a to v příčině Jil'íka Hendrycha, pozllstalého syna po p, doktorovi Matoušovi z Fr" dílu a spravedlnosti jemu po p. otci, též také po paní bábě lHlIdité ho : Předně I,dcž jest tiž p, doktor Matouš čině k~aft
a pořízení jest paní máleh své, paní Evč Hendrychové,
všecek statek sVllj odkázal na ten zpusob, aby Jiříkovi,
synu jeho, když by k 20. letlull stáN phšcl 2000 k. nl.
a jeden zlati řetěz, nic méně dceH jeho Barboře, kdyzby
k poctivému vdání pHšla, 800 k. m. a též jeden zlati
řetěz jeho dáti povinna by:a, že ty 2000 k. m. mají od
Daniele Hendrycha, jakožlo dědice a držitele stalku po
neQozce paní Evě IIenrychové dány bejti, Těch pak 800
k. m. někdy Barboi'e odkázanich a již di'íve do'pělých
let z světa scšlé témuž jil'íkovi náležeti a od téhož p.
Daniele dány bejti mají. Z stalku pak po paní Evě IIenrychové, jakožto bábě téhož sirotka, náležeti má toto:
Předně vedle iuveutál'e 40,293 k, m.; z té sumy se
srazí, co jest nebožka z téhož statku povinna byla, nic
méně zlí a dokonce ztracení dluhy, čehož ueiní v sumč
3916 k, m, a tak pozustane statku nezávadného 3G,377
k. tll, K témuž statku náleželo pět synu jako: p, Jan,
jil'ík, Viktorin, doktor Matouš, p, Daniel a ŠGstá paní
matic Eva, tak na každého díl dostalo se GOG3 kop a lo
jest díl nebožky paní báby jeho, k němuž těch pčt synu,
anebo na místě z světa sešlich synové jich náleZejí, dostane se na jeden díl 1212 k, m. 3G gl'. Kter);Zto 1212
k. mají k té nahoře oznámené sumě a otcovském oLlI,azll
připojeny bejti, co2 v sumě 4012 k. 3(] gr, Ul. učiní n
od p. Daniele zaplaceny bejti mají. Z, té pak sumy má
témuž sirotku od I. 1G05 ourok obycejni jíti - .
31. 1617, 8, května, RullOP, Č, 2114 f. 219. Jan
Hendrych z FrankštejllO, llIěštčnín Stal'. Pr., jsouce v nedostatku zdraví postaveni, pročež osobně pi'cd p. purgkmistrem a pány v radě se postaviti nemoha, pi'cd p.
Václavem Lvem z Lewcngrunu n Barel' tu, p. Andrcsem
Leynhamem z Bl'evnova a Adamem V"clavem Andreac
písal-em radnÍln, - oznámil, že manzclce své milé l\Iar~
janě Hendrychové pro její k němu ctné, šlcchetné, šetrné
a manzelské chování dal jest - však t~prva po smrti
své a pak uic dlun sVlij, v němz bydlí, Celechovcovski
řečc,ný v ryn1nl, též zahrádku svou proti SI'. Benediktu,
tllleJuy dva na lodech jako: zde za SvinskOlt bránou tak a na len spllsob; Neuchoval-Ii by I', B, ~d smrti jeho
Jan Hendrycha z Fl'. dHvějí neZli, jí Marjany, manželky
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4. 1430, 10. července. Ta/lltéž. Johannes, misenlcione divina DC. s. Ciriaci S, Romane ecclcsie presbyter
cardinalis, Pragensis et Olomucensis ecclesiarum commcndalarius, recognoscitnus tenore prescncium universis, qualiler serenissima princeps domina Sophia, olim Boemie
rcgina, tunc agens in humanis, consideratis ficlelilatis obsequiis et merilis strennui Prolive cle \Vchynicz, curie
sue magistri coquinc, que eidem a multis annis fideliter
exhibuit et cotinuavit, domum in Maiori Civitate Pragensi
quondam iIlustris principis, domini marchionis nominatam,
quum litulo vere donacionis ct possessionis serenissilni
principis, domini \Vellceslai, regis Bocmie, possidebat et
lenebat, dicto Protive noslri in presencia et aliorum cum
omui iure et pertinenciis ad dictam domum speclantibus,
c1eclit et ultima voluntate sua simpliciter testatus est ac
lega vit, prout hec omnia supradicta' lucidius et clarius in
testamento seu ultima disposicione diete clomine Sophie
regine scriptotcnus continentur et autentice sunt roborata,
In cuius rei testimonium sigiIlllm nostrum presentibus est
appensum. Datum \Vienne anno domini millesimo quadring,ntesimo tricesimo, clie decima mensis Julii,
5, 1438, 29. dubna. Tamtéž. Já Protiva ze Vchynic
seděním v Zelenkách vyznávám tiemto listem obecně
pi-ede všemi, ktož jej uzi-ie nebo čttíc uslyšie, že právo
své všecko, kteréž s'em měl k tomu domu, jenž slove
I!utrgrabin Jošl6v, kleriz jest držala slavné paměti hálová
Zotia od krále Václava slavné paměli i listy na to od
jeho milosli obddala a potom mně Protivovi svrchupsanému svrchupsaná paní Zofia jakožto lmchmislru a tíl:edníku svému za 11lÚ

službu

svá práva k

l0111U dOlnu

v lud

moc vydala jest dobrovolně, kterizto duOlu leZí na rynku
v Praze v Starém Mčstě mezi domy Beneškovim krajcím
v těchto mb'ách s jiedné a Vankovim písal-ovým podko,
mol:ieho s shany druhé, prodal sem a mocí t(lholo lislu
prodávám s dobrým rozmyslem a dobrovolně i také
s pl:álelsktí radtí urozen~mu panu Hanušovi z Kolovrat i
jeho clědic6m za jisttí summu penčz týmž panem Hanušem
mně jil. docela penězi hotovými splněml a zaplacentí
k lnění, k držení, ku požívání, kn prodání a k ucinění
s tiem jalwzto s svým Ylastním, cožby sě jiemu líbilo
bez pl:iekazky Clověka všelikterakého, A kteráz sem kolivčk práva měl i listy k lomu domu sl'l'chupsanému,
buďto od králové Sophie dobré paměli neboli jiná, že
la všecka práva i ty všecky listy vydal sem svrchupsanému panu Hanušovi i jich jeho zmocnil všie moci, takze
jic Iná s mtí clobní a plntl vuoli. A ktozby tento list
měl s clobrú volí svrchupsaného pana Hanuše, ten má i
mieti bude všechna práva svrchupsaná jakozto on sám
pan Hanuš, Toho na jislolu, na potl'rzenie a na pevnosl
pece! má vlaslnic mým dobrim a pravým vědomím pHvěšena jest k tomulo listu. A pro lepšie svědecstvie pece ti páDuov purgmislra a konšeluov Starého Mčsta Pražského a urozenich, statečných a slovutných Václava
Medka z \-Valdeka, Albrechta z Beškovic, Petra Bl'iekovce
z hrádku z Kozieho hl'betu, Lvíka z Slavic a Mikuláše
z Tuhanče k mé prosbě pl:ivěšeny jSll k tomulo listu.
Jenz dán léta ~cI narozenie syna božieho tisícieho člyl'i
stého třicldtého osmého, v títerý pl:ed sv. Philippem a
Jakubem apoštoly boziemi.
6, 1438, 10. května. Ta 1/1 též. Já Hanus z Kolovrat
vyznávám tiemto listem obecně všem, ktoz jej udie nebo
ctúc uslyšie, ze pl-isltípiv p1'ed mě Bencšek krajčí s pl'álely svými i vznesl jest na mě prosě Zádostivě, abychom
jemll některakých elvtí oken ve zdi domu mého dopustil
zazclíti a zahraditi , ješto hledie na jeho dvuor,
tudid
pE těch okních a vedle mé zdi na svém dvol'e počel
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jest sobě pokojík slavěti, kteréhož Beneška i jeho pl'álel
prosby tak zádostivé, nechtě oslyšeti, i s dobrým rOZlnyslem a pravim vědomím tudiež pLltel mých radú dopustil
scm již jmenovanému Beneškovi a mocí toholo zápisu
Ii,tu clopušticm i jeho dědic6m a bUlhícím kolikrátby jemu
loho bylo potřebie, aby sobě mohl ten pokojík zahraditi
a zazdíti, ta okna stavěti a k své potl'ebě, jalwzby sč
jemu nebo jeho bUllrtcím zclálo, zdělati a vyvésti neb jemu
ani jeho budtícím nemám ani chci ani mojí dědicové a
budtící nemají na tom p1'ekázeli po všc casy budtície,
Toho na jistotu a pevnost svtí sem pečeť Ylastní pl:ivčsil
k lomuto lislu a na svědomie ptceti urozen);ch a slnvutných Václava lvledka z Yalclyka a Otlika z VI:esovic
kázal sěm a povolil pl'ivčsiti k tomulo lis(u. Jcnl. dán ocl
narozenie syna Dozieho J\'ICCCCXXXVIIl" v sobolu po
sv. Stanislavu.
RI/Twp. Č. 2102 f. 437. Hanussii de
7. 1443.
Collowrath.
8. 1451,
Rl/kop. é. 2103 f. 31, Domini Hanussii de Colowrath,

9.

1461, 7. července, Archiv Českjí XV str. 237,

My Jiří etc. Jakoz sme zámky naše královské - vyplatili
od urozeného Hanuše z Kolovrat, věrného našeho milého
protoze sme my v dluziech jeho jej zasltípili i
sumu peně" něktení jemu dali, že pak osviecený Viktorin,
vévoda J\'linstrberski, hrabě Kladský, hauptman lVloravsk);
a pán z Kunštátu II z Poděbrad, syn náš milý, s bratry
svými urozenimi Bockem, Jindl-ichem a Hynkem z Kunštatu a z Poděbrad k zádosti našie k Yyplněnie těch dluhuov a zastání penězi sv)~mi ténlUŽ Hanušovi jstí se zavázali a ty dluhy podslllpili a na ty se pl'ijali, my chtiece
je také, jakož slušné jest, v tom opatHti - ty všecky
zápisy - na syna našeho Viktorina a bratry jeho - pře
yedli jsme. 10, 1462.
Rukop. č. 2105 f. 207. Serenissi mi principis Victorini.
11. 1472, 9. bl-ezna. Archiv Českjí I str. 300·
(List dilcí knížat Minslerberskich o všecka panství, klerá?
mají v koruně Ceské). - Item o clomiech našich, které?
v Praze mámy - to sobě všickni k spolecniemu drZení
a spravování pozuostavnjcm.
12. 1473.
Rllkop. Č. 2105 f. 336. lIlustrissimi principis Henrici.
13, 1503, 19. listopadu. Desky zemské včtší č. 84
f. D. 12, Petr Zvíi-eticki z Wartmberka a z Dydžoya p1'iznal se pl"ec.l úI'cdníky Pražskýlni,

že všecko

pní.vo své

prisouzené, kteréž má k domu v Starém M. 1'1'., kterýz
leZl mezi clomem u schodcllOV z jedné a z strany druhé
u ceryené ruože, i sc yším okrškem téhoz domu pl:islušejícího, v tichl. mezech, jakož v nich tiž duom záleží,
toho všeho práva svého, kterézkoli k nadepsanému domu
má, lak a v témž plném právě, jakoz pHsudek nálczem
páIlUOI' J. Mli a vladyk na plném soudu zemském plněji
svědčí, ihned posloupil ku pravému dědiclví, Vilémoyi
z Pernštejna, najvyššímu hofmislru královslví Ceského a
jeho dědicuolll v pěti stech k. gr. č. - Stalo se y sobotu
den sv. AlZběty.
14. 1507. 25, března. Archiv Českjí XViI
847,
(List dílčí Viléma z Pernšlejna, kterýlllz mezi syny své
Jana a VojlěcJlU dělí stalky své). Takto první díl kladu
y království Ceském: - Item dUOIll v Praze, ten ph lom
dílll ta"é zuostati má. (Díl syna mladšího Vojtěcha.),
15. 1515, 30. dubna. Talll/éž č. 1004, Posleclní
poHzení Vilíma z PernMejna.
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16. 1520, 5. září. Tamtéž č. 1068. Druhé poslední
pol'ízcní Vilíma z Pernštejna.
17. 1533.
RlIliOp. Č. 2142 f. P. 5.
(Kšaft .Anny hospodyně z domu pána z Pernštejna.) IvIy
~urgllllstr a rada Star. lvI. Pr. známo činíme naším tímlo
IIstcm ~.uobec, přcde ~šemi, kdež člcn nebo ctlící slyšán
bude, ze vstuplvše prcd nás do rady urození vladyky
Václav,S.ova z I:iboslav~ ~ Jan z Vlkánova a u Záby,
spohllnest~né naŠI, podalI JSlí nim kšaftu někdy Anny
hospody ne z dom.u pán~. z Pernštejna J. Mti na papíl'~
sc~saného, ozrHímlde pn tom, že jest ta vuole její kon~,cná byla, cozkoli týz kšafth v sobě drZí a zavírá l<le~'}'zto kdyz .po její smrti podle práva města Pražskél;o byl
clen, toto Jest v sobě držel a zavíral, drží a zavírá slovo

od slo;a, takto: Já Anna hospodyně v páně z Pernštejna
dO.I~lll JSuc nemocna na těle, ale rozumu zdravého požívaJlC tuto po.s,le~ní vuoli svú jcst oznámila, žc z statečku
svél!o, ktvcraJz Jl pá;' Buoh dáti ráCi1, předkem porouCf
palll Anne Ila ~ra~cany, kteráž bydlí y páně z Rožmbergka
domu,
clyri postele šatuov ' DOl'e , ;své letev, tal
e'
v t v, 1 v
v
,C
c yr~ oze sa}uov a dvě konvě, tři mísy, pět taléřuov cÍnovrch, Líde podruhyni s jednu postel šatuov, Káča kuc~ark.a m.'í u mne s jcdno lože šatuov a truhlici s svými
vecnu a J?dnu 1~.oPu jsem jí dlužna, ta aby jí dána byla,
k . tomu davám Jl s postel šatuov; Mathoušovi Rukavicovi
s Jednu postel šatuov; paní Duol'e, která byla v Zateckém
domě dvě lož; ~atuov! Káci, Lídině dceři, s postel šatuov.
Dluhy, kteréz JSou Jí povinny tyto osoby: pan doktor
Kopp, l?u?1 šestý kopy vosmnádcte grošuov míš., pan
Jan ,~hky za stravu puol ctrnádctý kopy míšo Zlatníková
Jalo
J'I mu,ze
, za.b'l'
, C
I I, U S vatkuov sedm kop" míš., Sén,
Kr1.st.of dluze~ nu ?eset kop míš., varhaník, který v pokv0]l Jest, d~uzen nu dveset kop míšo Av sama že jest dlužna
temto oso bam : Marte za plátno v Zateckém domě dvě
kop~ ctyrmezdcítma grošuov míšenských a Aničce dvě
kope míšo a. ~uora ,ho~yně že má u ní třídceti strychuov
ovsa, POlOVICI po ctyrmezdcítma groších a polovici po
dva~le~dcítma vg.roších míšo A jiné dluhy, ktož sou jí popO,Vllllll a dluzlll, ty všecky všechněm odpouští. A porucníky n~de vším svajm tím statkem ustanovuji pana
B;~'kcí1,lO Reháka z Květnice a pana Petra soukenníka jim
v~~'eJ . ze komu~, ~uto co porouCí, že tomu všemu dosti
uC,lm Jako dobl'! hdé a ostalek cozkoli zuostane že chudrm roz~,a~í, ~by se pánu Bohu za mne mOdlil;. Tento
ksalth znehla Jest na Matku Boží postní při přítomnosti
p. v;' áclava z Liboslavě a p. Jana z Vlkánova a u Záby,
lll;,sť.anuov ~tar. J\L v~r., vlétha nc XXXIII. K jichžto před
n~l~lI nc pecet mensl mesta našeho nc přítiskmíti v pondell po sv. Stanislavu biskupu létha svrchu psaného.
. 18. 1534, 17. břczna zemřel nejv. hofmi,tr zem~ký
VOjtech z vPe~·n~tcjna. Dědic jeho byl Jan z Pernštejna a
na Helfenste]lIe.
19. 1548,v 8. září. zemřel Jan z Pernštejna. Dědic
domu byl po nem VratIslav z Pernštejna.
20. 1570, 9. břez.na. Desky zemské větší č. 16
f. O. 27. Vr~tIslav ~ Pernštei,na na Tovasově, J. Mti C.
~ada,v komormk ~,neJI" k~nclér království C~ského, pl-iznal
se, zc duom lezIcí mezI domy z jedné Celechovský a
z drr~hq slrany Pavla,. Mřeňka, s zahradou prodal HendryChOVI Sl;jnicovi z S~ejnic a na Romberce za 450 k.
Act. ve ctvrtek po Stredopostí.
21. 1~71...
Desky zemské vět~f č. 17.f. G.19.
Hen,dry.ch Sle]lI~C a na Tollenštejně a Sluknově pl'iznal
sc, ~e Jest n,a dedictví svém domu v Star. lvI. Pr. leŽÍcím
mezI domy Celechovským a Pavla Mřenka - paní Kyny-
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g~ndě, hraběnce z Posaunu a Lokte, m. své
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vCllóva1.
'
T
22. 1577. De~ky ~elllské včtší č. 19 f 1(. 8.
\ pátek po B. Vst\?upem M!lmláš Vratislav z Mitrovic
místokomorn!kv; k~· .. C .. o~hadal dum Hendrycha Šleinic~
--:- ArnoštOVI SleJlllcovI, JakoZto majícímu sobě právo od
S,lvestra Mlazovského z Těšnice dskami zem. postoupené
;:- v 769 k. 141/ 2 gr. č. sumy a v nákladích 67 k. 5 g/
C. (S:'OI'. DZ V. 89 f. B. 24.)
"' 1585. - Jana star. z Lobkovic a na Točníce.
23. ~?89, 27. října. Desky zemské větší č. 25.
C. 27. Vliuu Vostrovec z Královic a na Vlašimi prok'urator v království Ceskérn, pl-iznal se, že dědictví ~vé dum
v Stal'. M. Mr. Idící mezi domy z jedné Čelechovským
a z druhé Pavla Mřenka i se vším okršlkem téhož domu
i s zahrado" pří témž domu - dal jest Apoloně rozené
Brtnické. z "Valdštejna, manželce své milé. (V l;átek po
sv. Voršlle).
24. 1601, 29. května. Desky zemské větší 130
f. H. ,5., Vilím, Wolf llburgk, panna Lukrccia, Anna Bcnedova, Es~era Bryk;"arová, panna Lidmila, panna Marjana,
panna Sobma, bratrf a sestry vlastní VI'esovcové z VI'esovic, synové. a dcery vlastní nebozky Barbory VI'esovc?\'é z MalovIC a na Podsedicích, přiznali se, že sou dě
dICtví své po též nebožce Barbol'e matel'i J'ich 1·)I'I· x lé
t o t"IZ d·um IezVící na rynku v Stal'." M. Pro mezi domy
",
Adama R)'z~"berského z Janovic z jedné a Jana Hendrycha
z FranknšteJna z strany druhé - tak jakž jcst totéž nebožce ,Barboře. Vřesoycové z ~Ialoyi~ od Wolfa Berky
z Dube a. z ::-,p,~ho ': 100 k. C. dckami zcmskimi po·
stoupeno, ]Ukz tyz ZápIS y kvatcrnu menším zápisném brunat~~.m ~ét~, 1597 ve ~tl'1't;kv
sv. Voršile fol. T. 4.
plneJ~ svedcI prodalI Alzbete Kolovratové rozené Berkovne z Dubé za 8000 k. míšo a jedno sto dukát!lv
(V outerý po neděli Prosební.)
.
~~ .. 1606. Jana Novohradského z Kolovrat.
2~.
16,1O~ 5. lÍnora.
Desky zelJlské větší č. 135
f. A. 20. Alzbeta Kolovratová roz. Berková z Dubé a Lipého přiznala se, že jest dědictví své, dum mezi domy
Jana Boryně z Lhoty a Jana Hend~ycba z Franknštejna
- prodala Joachymovi Ondřejovi Slikovi z Holejče za
8000 .k .. m. (V pátek po Očisťování P. 1'11.)
Spojeno s kostelem sv. Salvatora (viz níže).

r

po

Číslo pop. 930 c.
(Dum na shodci.)

. :. . 1407. Rullop. č. 2099 {. 13. Reinhardus
de ~ellls, Hannus Ottlinger, Petrus de 'l\Iezerzicz Nicolaus
NerslChgern. Puschwiczer, Nicolaus Hochhut eť Nicolaus
?c . Ach fassl sun;, quod r~annlls Sachs institor persolvit
IpSlS CLV S. XLUI gr. m mercanciis item dedit in
presentibus XIX s., restant adhuc pe;solvende LIl s
XXVIII gr.
.
.';i
1~1~, 14. dubna. RlIlwp. č. 2099 f. 102.
Nos
maglstel: C1vlUm, con~ules el scabini Mai. Civ. Prag., rec~gn~sCl.mus, qnod mter abbatem monasterii
Brewnow.lensl~ I.~ pres,:ncia. Nicolai prioris, Philippi Clementis
plta~clarn .et. NlColm sacristani, fratrum conventus mona·
stern predlCtl, habentes ad hoc ab ipso conventu plenum
mandatum pa~·te ex una nec non Reinardllm de Renis,
~lostnlln
111
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lnat1nl, i talcé s Aničku, seslru svú, v domu
mém bydlil a hospodal-il, je jakož na ně slušie ve poctivosti maje, jim tcsknosti žádné nečinil ani zármutku kterého a pl'ichívám jim k radě a ku pomoci opatrné lidi
l\Iikulášc Pytlc a Mikulášc Sokola kramáře - přátely mé
milé - . Potom pak vuole má jest i tak leď témuž Janovi,
synu luénlu, porúčicln a rozkazuji, aby -- Aničce, dcei:j
mé a scstl'e, z statku po Illně zuoslalého vydal sto kop
gr. _. a panic Anně, matce své, také sto kop gr., ač by
stavu svého nepromčnila vdovského. Jestli pak že by se
vdala, tchdy tomu chci, aby jie padesáte k. gr. toliko
synem mým bylo dáno. Item nícho lor,nie i chodicic manžclky a dcery mé, pasy, prsteny mé, páteře i jiné klenotce, bucHe od sthebra neb od zlata, ty všechny porúčiem
a oll,azuji týmz manželce i dceH mé - . Dále porúciem
~. rozkazuji, aby - Bětce, druhé dceH mé, kterúž Mikuláš
Zalud má, XV k. gr. a Klimcntol'i, synu jejicmu a vnuku
mému, pčt kop gr. Syllem mim bylo vydáno - . Jiný pak
statck muoj všecken po mé smrti mocně otdávám
častopsanému Jankovi, synu mému - . Datum [er. lIla
ante Kathedram Petri anno ;JC LUlo.
6. 1454, 16. bl·ezna. RlIllOp. č. 2105 f· 12. JohanneJ Zajieczek emit pro se, Procopio, patre suo, Anna
luurUlll,
malre et Aniczlca, sorore ipsius, dúmum ad gradus clictam
;;; 1418, 10. května. Ruko)!. č. 992 f. 15. Nos mainter domos nobi'is domini Georgii de Cunstat ct
gister civiulll, consulcs et scabini lvIai. Civ. Prag. recogSlll'llikonis ad tlabclla crga Johannem Roczowsky pro
noscimus; quod constituti coram nobis in pleno noslro
LXXIIIl S.
Hac condicione adiecta, Cjuod Johannes
consilio viri discreti Rcinhardus dc Renis, Anthonills de
pretactus in dicla domo manere dcbet et habitare usque
M!lIlheim et Malhias de Ach de omnibus debitis, in qui[estum S. Galii proXilllC ventmi et habcrc estuarium supebus Nicolaus Genersichgern dc Olomucz cuilibet ipsorum
rius CUln tribus cameris. - Acl. sabbato ante dominicam
obligatur, talem inter se fecerunt unionem, quod omncm
Reminiscerc.
pecuniam vel alia bona, qualll V< 1 que ipsi aut aliquis ex
7. 1460, 1. cervence. RullOp. č. 2119 f. K. 12.
ipsis pcr se I'el per alium a dicto Nicolao haberc seu
Ve jméno bozie amCIl. Já Prokop Zajicček, Illěštěnín Stal'.
conquirerc potuerit, qliod omnia talia inter sc dividere
lvI. 1'1'., vyznávám, zc ačkoli z dopuštěnie bozieho
debent iuxta ratam pecunie, in qua cuivis ex ipsis dinosnemocen jselll a l1cdu)jv na lěle, však proto palučli dobré
citur esse obligatus, prout ccialll similem obligacionem
a svobody zdravého rozumu poHvaje, vuoli také toho
ibidem in Olomucz habere dinoscuntur, Cjne in libro addobrú a plné povolenie panic Ann)', manželky mé, maje,
yocati, yulgariter [ogt dicti, plenius continetur. Act. fer.
takze mi sti pl'edc dvěma pány konšely nížepsani mi k tolIl. dOlllinice Exaudi.
muto kšaflu mému z plné rady ku prosbě mé a žádosti vy1. 1437, 20. zál'í. RuliOp. č. 2102 f. 401. Wendanými dobrovolně phznal'ši slíbila jest tomu, coz bych a
jaldkoli týmž kšaft"11l a poslednfm mým poručenstvím
ceslaus, notarius pro tunc subcamerarii regni Boell1ie,
kšaftoval aneb kOlllu co dáti rozkázal, ncpl'ekážcti ani
cl Appollona cmerllnt domurn dictam ad gradllm, sitam
býti otporna olJyčejem iZáclným, toto mé posleclnie poruinter domos olím Johannis Stuk, 11llllC vel'O Mauricii de
čCllstvie a konečný llmysl vuolc tHé o VŠClll zboží a slatku
Lilhomierzicz ex ltlla ct domum marchionis parte ab
mém i-iedím a zp6sobuji obycejem takovýmto. Najprvé a
altera erga KatherinaJll, relictam J ohannis Czarcla, pro tripi:edc všemi věclni činÍIn a ustanovuji již psantl paní
ginla tribl!S s.
Annu, luanzclku nnl, pravtí. a lllocnú poručnici všeho zbozie
2. 1441.
Rllkop. č. 2099 f. 479. Kathcrina,
a statku mého - , věl-e jie jakožto manzclcc své milé,
rclicta J ohannis Carda de gradu.
ze to všccko tak naplní a skutccně yedle vuole a lím)'sla
S. 1451, 4. lÍnora. RlIlwp. č. 90 f. 199. Georgius
mého uciní, jakož sě tuto píše. Potom pak duom muoj
dc Przistupirn et Machna emerunt dOIllUIll, in 'lua s.
u schodcc, v němž bydlím, se vším a celým pnivem mým
Allcxius cst depiclus, sitam in circulo intcr domos ad tla·
smnému Janovi, ~ynu lnému, k věcnosti a k dědictví
bella ex una et d. Hanussii de Colowrat parte ex 'litera
otdáyám po mé smrti.
Dále z těch dVlí ,et kop a
erga \Venceslaum de Lamberk pro L s. Act. [er. V. post
dvadceti kop gr., ktcré" mi Jeronym postl'ihac, zci muoj,
Purif.
dlužen jest, odkazuji Aničce, dceh mé, sto kop a Regince,
4. 1452, 17. rlJna. Tml/též.f. 242. Johanncs Rovnučce tHé a dceři prvcr-saného Jeronylnu, otkazuji z léhal,
czovsky et Katherina emcrunt domum ad gradum dictam
dluh'l sto kop - . O tčch pak pcnězích, kteréz doma hoin tel' domos Hanussii de Colowrat ex una ct ad tlabclla
tové lnám, takto pon'íčietll a rozkazuji: aby manželka má
parte ab altera erga Georgium de Przistupin ct i\Iachnulll,
inhcd po mé smrti sobě C kop napl'ed v ezIlllíci Bětce,
eius conthoralern, pro scxaginta una s. gr. Act. fcr. III.
dceh mé, XX k. vydala. Item Klímovi, vnuku mému a
post Galii.
synu svrchupsal.lé Bětk)', otkazuji a chci, aby v)'dáno bylo
5. 1453, 20. línora. Rl/llOp. č. 2119 f. F. 4. Vc
XX k. Itcm pravlllíčatólll mým, s)'nóm Klímy sl'l'chupsajméno bozie amen. Já Prokop l'ečený Zajiečck -- vyzná\lého, otkazuji, to jest Václavovi V k., Uršule V k. a
VálU Ucmto listell1, že - uHnil seln a činÍnl i ustanovuji
Margrctě V kop. Item Dllchkovi z Cllval otkazuji II k.
Janka, syna mého, pravého a mocného. poručníka všeho
Naposledy pak častopsaué manze1ce mé porúčicm, aby šest
statku a zboZie mého - , tak aby týž Jan, syn muoj, po
postavuov sukna zjednajíc na oděv chudých ve jméno
tHé smrti ve všeckcrcn statek tUtloj sč uvieze se paní
44

situm existit ex opposilo mUlllclOnis predicte ex alia parte
a(lue Multavie sub monte, qui iacet sub hercditatc in
Przemysl, quod pratum se incipit ab insula ipsius Reinanli, que ecium situala exi,tit sub prefato montc, et
transit secundum longitudinelll suam usque ad foosatum
seli vallem, qui est inter curiam dictam Brnick dicti ubbatis et conventus sui, ubi uunc limite s positi sunt, et
eundelll montem, per quod fossatum seu vallem ril'ulus
mcatum seu transilum S'lUm ad dictam aqualll Mullavie
habcre dinoscitur, secundum vel'O latitudinem snam ipsul1l
pratum se incipit a liltore aquc Multavie prcdicte cl transit
usque ad pcdem montis predicti, ad quod pratum idem
abbas CUtll conventu suo predicto se prelendebant ius
habere et ad curiam ipsorum predictam in Brnick pertincre. Et quia dictus abbas CUtll conventu suo ad Ílll'isdiccionem et ad ius nostrum se benivole et voluntarie
submiserunt, quapropter in tel' ipsos talem tulimus sentcnciam: sic videlicct, quod ipsum pratum, prout existit limitalum modo, (lt premiltitur, de cetcro et in antea pcrpetuis temporibus ad dictum Rcinarclllm, heredcs suos et
eorumdcm bonorum ih Roztok possessoribus ac cetero
debet pertinere - . Act. fer. III. post dOlllinicam Pal-
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bOžie za nnl a mých předších duše rozkrájela a rozdala.
Act. in vig. Visitac. M. V.
8. 1460, 13. prosince. Tamtéž f. 128. Anna conthoraJis ~rocopii. d.icti Zajieczek,. et A:lIla, nata lpsius,
conthorahs Jerolllnu panllltonSOl'ls, reslgnaverunt mnne
et totalc ius suum, quod ipsis compatit ad domum ad
gradum nUllccupatam, sitam in circulo intcr domos illustris
principis ct domini Victorini ex una et Martini Smolik
a~ flabella parte ex allera, Johanni, nato et fratri Katherllle conthoraJi ipsius. Act sabbato ipso die Lu~ie virg.

9. 1477, 25. ledna. RIIltop. č. 2141 f. 425. Když
HavHková, z Senného trhu Nov. M. Pl'. měštka na
smrtedlné posteli ležéc Jana Zajiečka, měštěnína Sta~. M.
Pr., k sobě požádavši penieze některé v přítomnosti s 11s~duov. novo,I~]ěstskýcl~. temu dala, po jejiežto smrti pro
tJ p~llleze tyz Jan ZaJlecck od konšelu ov novoměstských
byl. Jat a do vazby vsazen z příčiny takové, že by. ty
pel~ez.~v I'za,: učinil p~oti práv6m města jich a proti kšaftu
m~ze J.IZ dotcen~ Havhkové. Potom z rozkázánie krále jeho
111l10slt vydán Jcst pán6m staroměstským jakžto súsed a
měštěnín jich, položiv rozkózáníni jeho milosti penieze Í1a
právě Ilovon:ěstském. A když jsa na rukojmiech hlásil se
ku právu, ac by Ido pro takovu věc jemu vinu dal že
chce o,dpoV,ě,diti 'p~ed pálly svými a práv každému býti.
A kdyz k zadostl Jeho dva pány z sebe k konšel6m novomě~tským jsú vyslali, letem by jich otázali, jest-li ze
by tíz kon~el,é. nov,o~něstší,.n~~ stará rada nebo obec jich
an~.b ,pOl:UCllICI meh co ClllllI nebo mhtviti proti Janovi
ZaJI~,~ko~l, a.by to ;cdli pl'ed radu pánuov staroměslských.
Ktellz nekohko dm k rozmyšlení sobě vzemše skrze dva
pány z našich pánuov, totiž Václava od žáby a Václava
Bn!ska, takovu JSI! odpověd dali: Což JSI! učinili páni slaré
:-ad y a Jana Zajiťčka vsadili, to jSlí z rozkázánie krále
J~I.lo. milosti,.ueinili. t:' když jest toho Jan Zajieček dosti
~c,ml, polozlv ty pemeze na právě, že páni ani obec viec
Jeho nemají z eeho viniti. Aetum sabbato in Conversionc
s. Pauli anno (lC LXXVII.
.

.. 'i' 1491, 15. bl'ezna. RlIlwp. Č. 94 J. J. 85. Joh.
Zaj1eczek a gradu cum Katherina, uxore sua, tulerunt X
s. pra~. Katherinam, alumpnam olim Dorothee virginis de
Gnowlze, concernenles a Johanne Zjcz, Johanne Humpolec et Gregorio tonsore, commissariis bonorum prefate
Dorothee, quam Katherinam circa se fovere debent. Act.
fer. III. post Gregorii.
10 .. 1501, 1~. zá~í. RI/lwp. C. 2107 f. 208. Johannes ZaglCczek reslgnavlt suam post mortem polenter domum. suam propriam sitam in circulo dictam ad gradum
Hennco, nepoti suo. Act. sabbato post Lamperli.
.11. ~503, 5. srpna. Tamtéž. Hendcus, nepos Jo!lanms Zagleczek, eo tempore magistri civium, resignavit
lUS suum ad domum ad gradum - in Johannem avum
suum. Act. die Oswaldi.
'
12. 1?03, 5. srpl'.q. RI/ko). č. 2107 j. 236. Johannes Zagleczek, eo tempore magister civium, resignavil
domum suam, quam inhabitat, dictam ad gradum, suam
dumtaxat post mortem, - Regine, filie sue. Aet. sabbato
die Oswaldi.
Ul. 1508, 5. srpna. RI/ltop. č. 94 II. f. 188. Slala
se smluv a skrze uroz. a stat. pána Oldřicha z Holedče a
Ondl'eje Sl:.al~kého z Ratiboře mezi vzáctné opatrnosti p.
Ja;,em ZaJlCckem. z Strašnic, toho času purgmistrem
z Jedné a paní Regmú, dcerú jeho, a Jindl'ichem vnuken~
téhož p. Jana Zajieeka, z strany druhé a to ~ zl-izenic
statku a všech svrchkuov i klenotum', kteréž udělala ne-

božka paní Kateřina, manželka nadepsaného p. Zajiečka
takováto: Takže p. Jan Zajieček s Jindřichem vnuken:
svým, na všech klenotiech i svrchciech i 'také dluziech
praní polovici má mieti a tiem se rovně rozděliti a že
zuostává dlužen p. Jan Z. Jindřichovi CCCCX k. míš. a
t~ sumu ,má j?~u ujistiti týžp. Jan Z. na svých třech
dlelecl~ domu r~ceném Cukmanský ležící na Dlázení. A kdyz by kolt pan Jan Z. jistotu Jindřichovi - udělal
tehdy týž Jindřich p. Janovi Z. dckami má děkováni~
u?!n!ti, že j~st jemu v tom pornčenství věrně a právě
uClml, a "Z~pIS, který má týž Jindl'ich na domu téhož p.
Tana Z. receném u schodce, ten má propustiti - . Item
což se lázně \l erbuov; domu proti též lázni vinice a
chn~elnic~ na Spi5~lském I~Zíc!?h d~týče,' na to' p. Jan Z.
pam .Reg~ně, dcen své, a Jmdnchovl, vnuku svému, nemá
s~l~ali am, ~teré pře~ážky čin!ti nynie i v časy budúcie
vecně.
~ez z toho casto do.tcená Regina s JindHchem,
synem svym, dobrovolně svohvše se slíbili Sll vedle zřie·
zenie nebožky p"nie Kateřiny Albrechtovi a Maximile
dětem p. Jana Vojíl'e a panf Reginy, dvě stě kop gr:
míšo vydati na rovný diel, Káči pak a Estéře též také
d~.tem ji?h, po L k. míš., když by k let6m ,~ozun1llim
pnš~y,v téz t~!(é aby vydali. On pak p. Jan Z. paní
R?gl~l~, ,dee:1 své, duom. s~u~j v kterémž bydlí, na rynku
lezíCl.receny u. schodce 1 Jmy vešken statek svuoj - má
vzdátI a zapsali - . ,.A ~ož se domu Cukmanského dotičc
P: Jan Z. m'l tu tn dlely a vnuk jeho Jindřich jeden
dlel. A tato smlúva oznámena jest v plné radě v sobotu
den sv. Osvalda.
. 14. 1?11, 21. ledna. Rl/kop. č. 2108 f. 22. GeorglUS lvIrzelllek et Dorothea emerunt domum in eirculo
u.,scho.dce ," Hen.ri~o z Stavu pro cxxvn 1/2k. gr. JU'íkoVI MrenkoVI Jest dopuštieno, aby ten duom ]nípil
n~ž v něm . a?y řemesla bečvářského nedělal. Pakli b;
delal, aby Jej prodal. A také toho nádobie dřevěného
tll aby nevystavo~al :ni aby tu je choval. Act. die Agnetis.
- 1501, Jíra, 1vIrenkuv syn, beevář měštěnín Větčího M
Pr., ktípil sobě, l\Iargetě, máteři S\:é a Martinovi, bratr~
svému, ruktí společnu 1'/2 k. gr. vinici proti Spálené věži
od Jakuba Nech:,ile za XX?C1 k. (Rl/kop. č. 2005 f. G.
11.). :- 15?? Jlrík a, M:rtm" ~b." bratřie vlastní, synové
neboztíka l\Irenka becváre, kUplh sobě rukú spoleení též
máteři své, a Dorotě, manželce Jiříkol'ě, pole u VtŠovic
od Ondrácka, syna Tuo:~y hunléře! za LIlI k. (Tamté.!':
f. K. 19.) 1ó04. Jmk a Martm, oba bratřie vlastní
kupili sú sobě, Jiřík sobě a Dorotě, m. své zahrád~
s kusem pole mezi cestami jdúce k Strašni~uom od
Duchka Holuba za LXXXXVII k. (Tamtéž f. M. 13.)
., 15~ 1539, ,,20. ledna. Rulwp. č. 2142
kl. 18. Já
Jlrík Mrenek becvář, měštěnín Města Stal'. Pl'. že ačkoli
z dopuštěnie božieho nemocen jsem a neduziv na těle
avšak proto paměti dobré a rozumu zdravého požívaje'
nechtě tomu, by o statek po mně zuostalý z daru božské
milosti mně maje puojčený jací svárové a nesnáze hyly
ze manželce své a šesterým dětem na rovný diel porou~
?lm. a ~ávám. N ež ~o se d.otýče dcery Barbory vy bylé,
ze Ješte V k. ~tkazuJI, aby Jí dali. - Dán v středu den
sv. Fabiana a Sebestiána.
16. 1ó39, 14 března. Rl/kop. č. 2134f. 319. Jakož
je~t du0;'l' vinice i jiný statek pozuostal po Ji l-íkovi
Mrenkovl a Dorota, m. j. a sirotci Pavel Viktorín Jakub
a Jan, i p.ošacován jest statek v DCCCC mfň X
m. a
Pavel nejstarší ujal sobě a Kateřině, m. své, duom
v CCCCL k. m. Act. fer. VI. post Gregorium.
17. 1569, 17. cen'ence. Rltltop. č. 2120 f. 82.
(Kš aft Pavla Mřenka.) Já Pavel Mřenek, měštěnín Stal'.

r

k.

Ildměsti.

M. Pr., známo činím tímto mým kš aftem vuobec přede
všemi, kdež čten nebo etlící slyMn bude, že jsa v dlouhém BOžském lrestání a v těžké nemoci, však užívaje
ještě rozumu zdravého a paměti dobré takto jsem o statku
svém nal'ídil a tfmto kš aftem svou konečnou a poslední
Vllolí nařizuji a utvrzuji:
Předkem a nejprve Kateřině, manželce
mé milé
odkazuji a mo~ně poroučím duom svuoj, 'v kterémž by~
dlím, se všemI svrchky a nábytky i jinými věcmi, což
v témž domě jest a čímž nás Pán Buoh všemohoucí
z svého Božského požehnání naděliti ráčil, na takový však
z~u6sob, ab)' jmenovaná Katel'ina, manželka má, byla povmna z toho všeho statku mého synu6m mým vydati Václavovi, Jil'ikovi, Adamovi, Pavlovi po Lti kopách' míšo
Však kdyby dotčená a častojmenovaná Kateřina, manželka
lná milá a matka jejich, toho potřebu uznala aby jim vydala. A jestli že by pak pán Buoh s~rti kderého
z synu6v mých pl'edjmenovaných uchovati ncráeil a z tohoto
světa povolati ráčil, tehdy tomu chci, aby nápad z jednoho na druhého živa pozuostalého na rovný mezi ně
podíl šel. Item Jakubovi, bratru svému,· odkazuji dvě kopě
míšo a Janovi, též bratru svému, kderej v Klomíně bytem
jest, dvě kopě míšo a takový peníze manželka má aby
povinna byla, když Haft po smrti mé od pana purgkmistra pánu6v stvrzen bude, vydati. A nad tfm nade vším
činím a ustanovuji Kateřinu, manželku mou milou mocnou
a otcovskou poručnici a jí se toho duověřuJ'i ' že dítek
,
' jejich
mých v nicemž
neopustí, nébrž jakožto věrná matka
ochraňovati bude. Však pl'itom sobě toto vymieňuji a
v moci své pozuostavuji: jestliže bych kdy tento kšaft a
vuoli svou změniti chtěl a jiný kšaft udělal, tehdy tento
proti poslednímu žádné moci své míti nemá. Toho na
potvrzení a lepší jistotu i lm právu duověrnost svou
vlastní rukou v tomto mém kšaftu a poslední vuoli mé
jsem se podepsal. Stalo se y neděli po Rozeslání sv. ap.
1. MDLXIX. Pavel Mřeněk .

18. 1585, 25. března (?) Rttkop. č. 2112 f. 208.
Uroz. pan Albrecht Knneš z Lukovec a na Borči a Marketa koupili duom v rynku mezi domy p. Jana st. z Lobkovio a na Točníce a Nové Bystřici a u voháněk řečeným
ob"ostranně Icžící, od" Václava a Jiříka, vlastních bratří
Mrenkuov za 550 k. c. A pan purgkmistr a páni tohoto
,trhu p. Albrechtovi dopustili, že on listem pod pečetí svú
pl-ipověděl jest z takového domu všecky povinnosti k osadám i obci vykonávati, běrně z něho dávati, šenkuv nedopouštěti. A.ct. Pridie Processionis i'vIarie.
19. 1585, 25. čC!'vna. Desky zem. větší 23 f. B.
16. (Kšaft Albrechta Kunše z Lukavce). Předkem a nejprvé ~lávám Janovi a· Albrechtovi, synum svým, tvrz Borč
téz tvrz v Luhavcích - , však s touto znamenitou vejminkou, pakli by mne v tom času P. B. smrti uchovati
neráčil tak to chci a poroučím, aby paní Markéta ze
Sulevic, manželka má milá, do let synuv mých podle zří
zení zemského nad tím nade vším statkem mocnou
otcovskou porlj.čnicí byla
počtem žádným aby jim povinna nebyla. A taky ten dum, slove Mřenkovski,
který sem v Stal'. M. Pl'. koupil, a dVIll' ve Vysočanech
od p. Bartoloměje Ropála, zahradu u Libně, Her ou sem
od p. Albrechta Bryknara koupil, též vinici, kterou sem
koupil od Vondřeje Drábka, v to ve všechno aby synové
mojí paní Marky tě, manželce mý, nic nesahali. A když
by pak P. B. prostl'edkem smrti manželku mou z tohoto
světa povolati ráčil, tehdy aby to zase, dum, dvur zahrady
vinice na syny mý již dotčený, Jana a Albrechta; přišlo ~
taky aby paní Marky ta, m. má, toho nic uprodati nemohla,
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leč by synové moji k tomu svou vuli dali.
Právo
v outerý po sv. Janu Kř.
20. 1587,,9. září. Rl/llO}. č. 1054 j. 335. (Svě
domí mezi p. Sebestianem Agrikolou z Horšova, J. Mti
C. i'ychtářem na místě a k ruce J. Mti C., též pány
ouředníky ouřadu šesti panského v Star. M. Pr. na místě a
k ruce .obce téhož Stal'. M. Pr. z jedné a paní Markétou
z SulevlC, p. Adama z Ryzmbergského z Janovic 'manželkou, z strany druhé fer. 4. postridic Nativ. lvIariae a.
87.) Kašpar Kořenský, krejčí u pana purkmistra a pánu,
svědeil: Nepamatuji dne, než bylo ph sv. Vítě, v paměli
mi dobrý zuoslává, když sme hyli z poručení pana purkmistra vysláni s panem Janem Holcem a s písařem· z kanceláře dolejší k Lídě hokyni, kderá byla v domě, jenž
sloulo u Mřenku, že sme jí mluvili dosti obšírně, poně
vadž v trestání pána Boha všemohoucí jest, aby duši svou
pánu Bohu poručila a což má' z požehnání Božího statečku
svýho ahy pořízení udělala, přitom má-li jaký přátely a
nebo komu se jí dobře líbí, a Olia k naší l'eči dosti
dlouho nic neodpověděla, až potom 's vokřiknutíÍn l'6kla,
že má přátely a te zej tra k1:aft udělá; a bylo jí rnluvcno
i od služebníka pana purkmistra, abychom ji s pokojem
nechali, že zej tra udě!á. Tu jsme porozUl'něli, že při paměti zdravý nepříliš byla, a to jesti bylo okolo hodiny
mezi patnáctou a šestnáctou ft potom toho dne o Nešpořích jest umřela. Nic víc. Pan Jakub Me1carna tu
povinnost, kterúž učinil k tířadu konšelskýmu, svědčil:
Když sem drZel lířad purkmistrský, přišel ke mně p. Adam
z Ryzmbergka na den sv. Víta, žádal mne, abych k němu
do domu jeho k Lidmile podruhyni na kšaft vyslal, jakž
pořád toho ukazuje dokládaje, že v těžký nemoci jest,
ucinil sem k žádosti pánč, Víta služebníka od Madn sem
vyslal a aby někoho z souseduov obeslal s pís~řclÍ1 z kancelál'e
poručil sem, navrátiv se Vít oznámil, že jest tak učinil a
sám s obeslanými tam byl, pravě že zdravýho rozumu neměla, že jest sobě kšaftování odloZi1ado zej tří, v tom
umřela. Vít Bydžovski, služebník pana purgri1istra pánuv, svědčil: jakož sem obeslán od J. Mti C. pana rychtáře a pánuv ouředníkuov šestipanských i toho sem povědom a v paměti své snáším, že v pondělí na den sv.
Víta přišel pan Adam z Sulevic k panu Jakubovi Melearovi, tehdáž ouřad purlnnistrský J. Mti C. držící, žádal
jest pána, že u něho v domě, jenž slove u Mřenku, v nemoci těžký leží Lidmila hokyně a že by chtěla kšaft uči
niti, aby pan purkmistr k tomu dovolení své dal, aby
mohli sousedi dva s písařem obesláni bejti. Což jest mi
poručeno od pana purkmistra té hodiny obeslal sem pana
Jana Kuk!u, hejt.mana čtvrtního a Kašpara Kol'enskýho,
též Blažeje, písal'e z dolejší kanceláře, a s nimi sem šel
do domu Mřenkovic, kdež ležela Lidmila táž jistá nemocná.
Tu pan Jan a pan Kašpar pozdravíce ji, kderak by se
měla ptajíc se jí a ona oznámila, že dobře. I oznámili,
že jsou od pana purkmistra obesláni, žc chce jim o slateeku svým CO pověditi a, má-li jaké přátely, jim odkázati
a neb komu jinému. A ona oznámila po dlouhé cllVíli
mlčíce, já nevím, a po tý oznámila, až dá-li pán Buoh
zejlra, že chce kšaft uciniti. A tak oni obeslaní sousedé
vidouce ji, jako by pH rozumu zdravým nebyla, odešli
zase od ní, a já Ilavrátíce se iase ku panu purkmistru,
učinil sem relaci, že sem dva pány sousedy obeslal, a
táž Lidmila nemocná že toho kšaftu do zítra odkládá.
Potom též Lidmila toho dne umřela k vyčerou a zítra
nedočkala. Blažej Krasavský, písal' I<ancelál'e dolejší Pražské u p. purkmislra a pánu, svědčil,' Toho sem povědom,
že lélha tohoto 87. v pondělí den sv. Víta přišel ke mně
do kancelál'e J. Mti p. purknlistra a pánuv služebník,
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en
vncl gegeben auf eyne gewallthtltten, dy ge1eg
ist by
VI.
1402. Andreae Stule, civ i Prag ensi , ct cillS uxori
dez Bllclken htlUen, vnd auf vier hofstete, die gelegen sint
eoneeditur absolucio plena in Inortis articul0 per papam
sunt Valentins gazse e!czwen gegen clez Gilken haus,
ubel' in unter stat c"e prag odcl' waz claz erbe odel' dy
Clementem V.
<;'4. 1352,
Ruko}>. č. 987 f· 2. Enderlinus
hofstete gegelten mogen vnel dozezu hahenl cly vorgenanten
Stuk
publieavit,
quod
emit I maream censuS super maeAlbrecht vnd Johel daz selgerete ocler claz erbe egegeben
eellum earnilllll Wenceslai, filii Pesol cli carniticis.
vml bescheiden, daz is eyn prister im czll nucz vncl ze
f. 9. ldem emit lllI S. census super clomo Nosseinel' nanmg haben vnd besiezen schol die weil vncl
e
conis, _
Tit/ltléž f. 10, Oteziko Stuk resignavit Wencr lebe! vnd got ezU lobe vml den selen eZll troste
in
cler
er
es
en
eesl , filio Stachoni, Vl s. census super vineam Tavclrun
kirchen czu sant Nyc1aus auf des heylig
crue
all e,
ao
den sic gepauwet haben, dyne Hl' e tag e mit eyner mess
super montem Petrcich.
<;'5, 1352,
Tamtéž f· 31. Jochlinus Slule. ah in crhaft not nieht hindert wen do ir vnd andir irr
frnnt beigraft ist. vVer obcl' daz der pfarrer cler genanten
Tallltéž f. 46. UX01' Peslini Stukonis,
*6, 1353,
Tam/éž f. 27. Enderlinus Stuk est
chirc\!cn dos selgeretcs lehenherren uclir irn prister
vnen
wil\en an dem dinst bewisen wolte, so mog
sie iH
duetus super dom Ulll Hennunni TuHeri cle Aula Regin pro
dinst keren odir wenclen in cyll anclir kirehen ocler wO
II S. census,
sie woll , Und der benante ezins schol halp geval1en clem
':;'7. 1353,
Ta/lltéž f. 29. Enderlinus S, cxhiselbcn en
priesler alle iar auf sent }tll'gen tag "nd halp auf
buil litteram, quam obtinuit pel' puero s Ule Ekel pueris
sent Gall
tag an alle hinderno zze vncl czu we1chem
Fancze el pueris Meynlisko nis in XL sexag. Ta/I/též
selbe czins dem prister nicht gogeben wurde, so
tuge der en
f.
62. :Mixo Sluk obtinuit super OUam Stuk VI/2 S.
mag er vncl schol pfenden mit eles riehters vnd dcr
<;'8, 1354.
Tallll éž f. 76, Elblinus, lilius Alraethern hulfe cler stat czu prag auf clem vorgenanten
erbe vor seinen cúus an aHe hindernuss e vnd der selb
berti
Stllleonis,
c
<;'Il. 1354.
Ruh.op. č. 987 f. ll. Andreas Sluk
pTiesl
schol eyne czimleiche wonung
haben noch
emit climidiam clolllum erg a Scydlinnm instilorom quonscinerer leehen en willen, Czn dem selgc1'ete vncl czU clem
dam Orlinisse. _ IdclIl emit I s, gr. censUS ta/II též
peicle
ezins haben die vorgenunten Albrecht vnd
e priester erwell ynd er!corn hern Heynriehe, daz sie
f. 12, Ocko Stuk publicavit, quod habel 111 S. censUS
eyncn
super clomum quonclam Jeseonis Mcclviecl, - Tall/též f· U,
den woll
vnd schuUcn haben die IVoil vnd cr lebet
en aus geleget ist, daz oberhaben die yorgenante
A nclreas Stul, publicavit, quoel cmit cmialll quonclam Choluud alz VOl'
konis erga Stephannlll, terre notarium et canoniClll11 PraAlbrecht vnd Johel sich des berichtet mit ires gutcn
gens . _ Tamtéž
37. Janko Stuk. - Tamtéž f. 75.
willen, daz der genant Albrecht hat gegeben clem
genane
em
lelll Joheln nflIlezehen sehok gl'oszel' pfcning vor daz
.Iacobus Stuk.
recht ezu vorliehcn vncl czU kysen eyncn priester czu clem
<;'10. 1355.
TOII/též f· 18. Anclreas Stuk puselgerete, also daz clcr Albrecht vnd seine erbcn vml
blicavit, quod emit II s, censUS cl U1lum leporem erga
nicht der Johel vnd seine orben ewiclichen sehuHen hapaul
super clomo sua, Tall/ tež f. 19. ldem publindam
ben czU vorliehen vncl czu kisen e)'ncn pricster czu dem
cavit,um'luod elllil II s, gr. super clomo quo
Hermann
éž
sclgorcte noeh irm willen all aUe hinclcrnusse vucl
wachsg
. _
7i!1l1léž
38. Otto Sluk.
Tall/l
cr alz
iser
oft 'der prister, dez vorgenanten selgeTctes vOI'IVeS , abef. 39, Frana Pesoldi obtinnit ius super Enclerlinum Sluk
stirbet, so schull en cly lehenherren mit llize vml vnuOI'en
TOJIIléž {. 235. Anelrea; Stuko
pro XXX s.
czogcn cynen andern prister al1 des slat erwel
vnd lcysen
<;'11, 1357,
census erga Oezikonem Slukonem
vncl in gewe1clik des selgeretes vncl des erbes auz is unz
en
emit 111 s, gl', annui eodem iure, sicut Alberlus Cameragclcget ist. Geschee abir claz c1az clie lehenherr
des ge'
er
in vi1la dieta Drzyna
nanle1l selgcTetes in vier maeneclen e)'l1en anclern prisl
leclna. Deshy dvorshé Č, 1, f. 114.
Tius habuit.
nicht erIVelten noeh erkul'n, ah I'orgcsehrebyn stet, so
<"12. 1358, 13, Ne facta hOlllinulll firmitalis robore
mug
vnd schnllen clie vorgenunlen rathenen der stat zu
In dei nomine amen.
elleyne1l andern pristcr kysen czu dem selgerete vncl
weHen ezu dem male oder czU cler ezdt all aUe hincler-

č.

i~,

Ta.ml

Číslo pop. 929.

.de .Eg;'a· et/~~~~ie:/~e1~tl/ D~'~Zd:
n~ ,~nventování Ii\le)'nhm:d~ls~sfil~~~r~uIs,
ecognoscimus teuo'o I anll, elves iurati civitat'IS leoeb ICI el

~ěkderil;l ~~~:I1~~; ~:evím

pečelí

]1T. Na. Velkém lIáměs/Í.

IV. Na Velke'llt Ila'lll es t'I.

abych sel
kovic
že Ihned na Maft k Lidmile hol
'
ze se;n tan an, sšouscdé dva také bud
do domu i\H-cn,1
cl
a
v
'
"
on
I
tak s
",
, I
ze a, sem ceJd I
"
svetl11C1, kde neb 'J
cm II Cllll I,
kšaft
a ca,
Já k ní promluvil c
Lidmila lev tom p":I' ona I ckla, ze chci zn 'v 'I' oz Id milo chcetc
lIs 1 pan K"
'.. ' as- 1 11l11e a '"
,
z Taurnpergku
aspar KOl enský a
]a znam; a
Haft ciniti a áa
k ní mluvili a j'" pan
Kukla
..
' 1\1,-1 jaké
'át I
I se táz'lh
I
JI mnohstvílcrát
cr, a ona I' II , ' , c ,ce-I,
v
cllc e oeelldznapomll1ali
a
?
c
a,
ze
má,
Tak
t' ,
e prcdklád !'
hrubou chvili ml" I,a I, ,ze toho má vuoli 1\ ít' ' a I, komu
, '(
ce a az se 1 \"1 I
1 1, a ona n Vl I
,es' , e ce r
zOJ ra ráno, a tak"
v o Cll c a a já chci d
kterejž nyní kl d šJá pocav zacútek to]
I:
mc az
to' I
a u, II sme d '
10 csaftu p 'ť
'a a, Pak sem 'á
o III pryc kd , v ,
sa I,
nošel, an
J' tam k ní na druh.'J
) z mc nckšafmi, zeetaní
Ryzmbergskej pl'ed e d dcn na ten Hafl
a odkázala' m~nzelce jcho a jemu l'ed ome,m oznamoval
..rdI VIC nevím, - Linhart Vo dobreJmi lidmi dala
safskéh~ II 10 sem povědom, ze z roz ves, ;'Ychtál' mčstsk ;
abych š I Pd' purkmistra, toho ca kázúl11 p, rychtál'e
I
.e
o domu
VI d
su pana Jakuba M I
v cderým nebozka t
c y Václava
e cara,
a Jistá Lída byla al ] c,a, a sklep,
a ona jesti z t I
o 10 sklep b l ' )yc I JeJ s 't'l
sem lam pl-išel
, } y a vynct,ena
pece I ,
' v S plsarem s panem J' potom podruhý
s Blazejem
I
' plsarem z d I 'š'
anem Hol
na loru a vzali
OJ I kancelál e. P
cem a
bytem b I
sme khcky od t I
otom sme šli
L
y a, a pau Ad
I
o 10 sklepu
Id'
jinak K kl
all1,
toho d omu,v c erým
i1ákej šourek SU a
hledali. Potom
, a pan Jan
hým stupni ne PI?n?zl, když sme zase n 1 našel pan Jan
,
s I Jel
.
a lOru šl'
stole, a kdyz jich d
do sl,,,tnice a á I
druŠUOV, bylo
o tudCít, kop odsáze!' ,s, zel,l Je na
Ic na
" IC)'mu
'
v
Illne
posl'
,
I
ceskejcl
varl'
ano, abych v l '
I grop?
co jich yŠ'eech
clsaIskejm a s. p,ányo oII 'sem
Potom
d 'Jtam zase s panem) o,
1')' I tá
oe emk aby l
v'
Ul e I1l cy
abycl "
CI, lem
I
n eyím
' I d ! veC! nosili naho;'u t
I JIm odpecetil a
,.
a!ll z tol
I
,
' < e JSou'
Halácek
,Je noslh, v tom sem
s depll; to
sem n i ' ouradu rychtál-skél
"odesel pryc, a (Cll sv. Víta "v
10 plsar sve{f·'l
s pan em J anem
pnsel
CI: kdyz
H Ido domu M'len' Icovskýl
P? zemi peníze' ," o cem nesli z toh
10, pan
d tam je .,:
l11ce,
thckách,
o sklepu v síni
kopa ty J'so lOzeeth, bylo jich sed Jel n,ahoru do svelo'
II poznume /
' Inc csatc
'1
a Já je svejm I ll'
nanl v inyentáli d 1"
a ne cderá
21.
specetil, paní je' k
..pytlíku
paní Markéta R' " uno)'a. Rl/kop
pl'lJala,
yzmbersl á
S
."
~?112 f. e336
U'
p.
Ibrechta K š
<, ze nleVIC nekd I
,IOZ,
A
Ryzmbel'sl
éÍ
un e z Lukovce a' .. ,
y e obré
,
c 10 z Janovic
'
'JIZ uroz pAl
ze dUOlU
lir
manzelka, stojé ' V ' "
e ama
Vostrovce z Y :1 1
I ecený II; CZCI,1 d rade oznámila,
omy p V'I'
, t
\.I'a OVlC a V 1 Ú' I
JCs, však tep'
, o I n wvic obo.t.
v
•
I ema
panu mall' 1" va po smrti své p A I
s
Idící, dala
( ze 1 své
.
, . (amOVl R
I
drati, (Zl' v
mu nlllému, Act
I 'd' )zm Jerskému
use no r. 1606)
, pas l'l le Pet '
'
22. 1606
,,' ,
n catheAnd,,1 z En I ' 6. dJna. Rukop č 2113
Stejna, jehof sdPetl'ku listem od
Jb:1411. Abraham
. a um v p l VI'
. u I <a z K)'
I
, ' eplembl')
, Oll( e I po po,;\'
nyg-e(18 S dum ViS., zll10cnený oznámil' 'd')
Slubík
sv, lG íze
Jana
Ml'enkovský
Jest t);Ž Jil'ík
paní Markét' s 10 z Kolovrat a Vol I II1:ZI domy p,
koupil ze J' Yt
yzmberské ze Sul .'an COVIC Idící oe.1
es zase tél v d
evle za 1785 1
'
e epsané ,Marl 't v
10Z omll v též
V
{, C,
I
post
e Ryzmberské ze
postoupil na23. 1607 1
'
Acl. fer" V.
mel' z C astolovic 3. unora
I ',' ~al/I f'"
cz f. 427
T
,.'
paní JiIarket R' perg "mstI' hor vin', ' 1 •
omás Slejejí .JI )'zmbel'ské ze Sulc .. 'Cll1? I, a plnomocník
, Je IOz datum v Stal'. M. '~C.' JSllC listem pod
I, v pondělí po sv.

349

II

čž

J~he1

r.

r.

Pra~

350

IV. Na Velkěm lIdlJlěsli.

IV, Na Velkém 1láll/ěstí.

IV. Na Velkém ttdměstí.

desylula . il~ ~ichilu~ll redigantur aut ex antiquitale tem*14. 1359.
Tal/ltéŽ. Kacza, Uxor Wenceslai
pOI.IS.obhvlOllJ tradlta evanescant, nccesse est, ut scripti
Sta~IIOnis, interdixit supcr hereditatibus et bonis in
r.ec.lpla~t firmame~lt~m. Binc est, quod ego Otyko Stuk,
Drzlenow VI s. census, quas tenet Albertus Camerarii
Mal. CIV. ~rag. CI VIS, nolum fore cupio tam presentibus
quam futuns, quod volens prccavere sollicite, ne sex sexag. . cFlas ci ?t)'k~, fl:ater ipsiu~, d~legavit in agone, et here~
dlbus SUlS. 1,t SI dccessent Sllle heredibus tunc 'Yeng~. prag. den .. census perpelui, quem olim fratcr meus
ce~lau.s, filius B)'nconis Slukonis, habere debet hcrcdiNlcolaus Stuk III sue et suorum succcssorum animarum satano llIre.
lub~c rcn~edillm pro missa perpetue cottidie habenda leg~Vlt et dlsposuit, al.iqualiter dep.eriret, eundcm sex sexag.
ii' J5.
1359.
Rl/kop. č. 981 f 183. Kacza
gl. . censun~ super Vlila mea Drzlenow et super totam heuxor 'Yeneeslai Stachonis interdixit super' bonis in Drzie~
rcdllalem III eadem viIla me ex succesione prima continnow VI s. c., quas tenet Alberlus Camerer quas ei
gente. cx n~nc deputo ct assigno, ita guod d. Nicolao
Ot)'I~o, frater .ipsius, delegavit in agone et her~dibus suis
presbltero dlCtO Skala, cui pretacti sex s. gr. census peret S.I decessennt, tunc 'Yence,laus, filius Hynconis Stukoms habere debet hereditario iure.
P,:tuus. propter .deum c~ll~tu~ est, ut ipse per se vel per
ah um III ecclesla s. Egldn III Praga missam coltidie ce. 'i'~6; 1359..
Tal/ltéž j. 231. Andreas Stuk
lebret et ~ost ~ortem ipsius domini Nicolai alteri prese~lllt X~ S. annuI. census erga Oczikonem Stukonis sUjlor
b)'tero, CUl de IpSO censu provisllm fuerit, medietas eiusvllIarn dlCtam Drzmaw.
de.n~ census, puta lI·.es s. gr. in festo s. Georii et medietas,
'i'17. 1360.
Tamtéž f. 194. Andreas Stuk emit
scdlCet tres s. gr. m festo s. Galii, ex nunc annis singulis
mediam hereditatem in Ugest erga Cunczonem cum ruffo
per me et successores meos, diote ville et hereditalis in
cano.
?rzy~now pos~essores, persolvatur. Quandocungue autem
'i'18. J 3?0.
.
Rl/kop. č. 981 J. 251. Anna
I~ ahquo .predlCtorum terminorum termino et infra octo
Stukkoni~ (fena terCla post s. Crucis). - Tal/ltéž f. 252.
d.les cOntmuos memorato d. Nicolao vel suis successoAnna rehcta Stuckonis (feria V. ante Penth). _ l'amtéž
nbus, capellauis, qui fuerint, debitus census non fuerit
~55. Ja,:l~o. ~tukkonis non stetit Bcnedicto pro XVI
pe.rsol~tus, .ex tunc prefatus d. Nicolaus vel successores f·
stnchones slhglllIS.
SUl, qUl f~ermt, cap.elIani, poterint in predicta villa Drzye. 'i'19. Rukop. č. 981 j. 212. Enderlinus Sluk
now et elUs heredltate me, ut premittitur contingente
enut X marcas gravi po~deris erga Franeiscum Pa)'r super
pro censu non persoluto et infra pro dirr:idia sexagen~
bona ~rzebo.tha et Roblll1. Tal/ltéž f. 214. Andreas
gI." pl'. pena a?ctoritate pr~pria i.npognorare. Cumgue
SlukoIlls ell1It II /2 s. gr. perpetui census erg a Franciseum
pleltbatus ~. NlColaus presblter nllgraverit ab hac luce,
Hop/ner super domum Frenczlini Korpill circa s. Nie~ tunc stabm. ego Olyko antedictus vel Sllccessores mei
colaum.
c!JscretOI:um vlrorum Enderlini et Myxonis Stuk consilio
?e p~'edl?lo cens~I .!doneo presbitero, qui eciam cotlidie
*20. 1366.
Rl/kop. č. 981 f. 290. Enderlinus
III ecclesla s Egldn per se vcl per alium missam celeStu!conis .dti.cl~s e.st su~cr domum Pauli Milscher circa
brare debebit, teneor ac suecessores mei tenebuntur ct
cunam eplscopl MllldeIlSIS pro VIII brasia.
debent p.ure propter deum providere, eo declarato eviSIUk."'21. 1367.
Rl/kop. č. 981 j: 299. Wenceslaus
dentcr,. Sl c:. ~lebanus ecclesie s. Egidii, gui nunc est
vel qUI f?cnt III posterum, prefato d. Nicolao vel suo
'i'22. 1377.
Tadra, SOl/duí akta I. str. 231.
s~c~esson seu s~ceessoribus aut mihi vel ei, qui prius
'Venceslaus et Jacobus Stukones.
cheb census ~rOVIsor seu collator fuerit, aliguam difficul. 'i'23 .. 13.77, 27. záři. Libri erect. III. j. 32. No~atem, . moleslIam scu gravamen evidens, quod non credo
vermt ulllversl~! quod no~ 'Venceslaus et Jacobus, fratrcs
mt.ulent,. ex. tunc licitum est milá aut successoribus meis'
quondam En~rlIlU Stuk, Clves Pragenses, _ ordinamus
q~l. p~'.ehbalJ ce:,"su~, ut predicitur, provisor seu provisore~
unam elemo~lllam seu capellanum, qui qualluor missas sine
e~tlt~llt vcl ext.lterlllt, memoratam missalll cUln suo censu
~ota pr? ammab.us .parentum et predecessorum nostrorum
plecheto ad a!Jam transferre . eeclesiam ubi nobis 1
. I b'
' p us
es e d 'fi
III altan ~. Cruc~s III eccl~si.a s. Nicolai in foro pullorum
s
eI cum VIC o ltur et hOllestulll. Hoc cciam evidenter
- dedeblt ofliclare. CUl III do~em octo s. gr. pl'.
cxpresso, quod quandocungue alium sex sexag. gr. den
census a?llui. ql~e per gellltorem llostruln dudulll
prag. censum annuum, quem dd. eOllsules iurati Pra:
pre.sbytens dletas mIs sas ofliciantibus manualiter date et
genses, tunc constiluti corlum et bonJm dixcrint
asslgnate fuel'l~n.t, videlicet in et super ~uria arature et
loeo c~nsus istius in civilate Pragellsi vel in tcrr;
super sex honllmbus censualibus in villa Krzibenicz quos
a~ spaclUm lIlI miliarium dumtaxat a civitate Pragensi prefatus
noster genitor circa Smilonen dc lIInicho,,: emit
Pl, ed~ct~, ~m:ro au.t su.cces~ores mei emerint ct emptum
Zdislai in villa Li~
tl:es S. gr. pl'. et super hereditate plechctI flatns ~nel Nleolal testamento appropriando illble.chow gualtuor s. gr. nc super curia in Kostomlat _
corporave:'o vellllcorporaverillt, ex tunc villa mca Drz)'e~ssl~n~I~lus. Datum et actum Pragae a. cl. MCCCLXXVIl
now prodlc,ta et eiusdcm ville hereditates a predicti census
III vIgIlla s. 'Venco
SO!UClOl:C hbera mallebit decetero ot solu ta. ln cuius rci
Post quarum ytterm:um. pel:cepcionem pecieruut, ut
.
~vlden~lalU . et robur perpetuo I'aliturum sigillum meulU
ů?m e~nsus. ~redICtus SIt III tnbus locis et in magna
III teslJlIlo~llU~. autem sigilla prudentum virorum Nicolai
chstancla a clvltate Pragensi constitutus prefatusque vVenRem bote I.udICIS et Franc J ohallnis ac Leonis sartorum
cesl~us S~uk patronus pamtus essct in longe minori disc~nsulu~n lUratorum eivium Pragensium, ad preces mea~
tancla et III uno loco - videlicet in villa Przedborz in
pleselllJbus SUllt appensa. Datum in octava Epiph
MCCCL VIII.
. a.
qua ipse octo in?olas et ccnsitas duodecim s. gr. annu~tim
censuantes ct eCI~m cer~as silvas obtinet, super universi'i'13. 1359..
Rl/kop. Č. 981 f. 194. Merldinus
Sb~c~1 ,super bOl1ls et heredilatibus in Drzienow interdixit tate bonorul~l hU!~SI~lOdI octo s. census annui in vicem
ce~sus in tnbus vllhs supradictis pro dicto a!tal'io
CXXX s. gr. ex parte Ot)'konis, de guibus intromisit se
se Albertus Camerarii.
asslgnare, ut translacionem - admittere _ digllaremur _.
Datum Prage a. MCCCLXXXIX, die XVII mensis Maii.
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*24. 1378, ll. bl'ezna. Tadra, SOl/dllí akta I. str.
Die Xl. m. Marcii in curia archiepiscopali consti-

tutus coram

lllUg.

Cunssone vicario -

Joh~nnes,

decanus

s. Appollinaris Prag., dixit, quod vcllet se cum bonis suis
cum Bartholomeo Stuk de Praga unire. Ubi dictus Bartholomeus promisit bona fide, quod si umqual1l vellet
idem d. J ohannes decanus bona sua ab ipso separare,
huiusmodi separacioncm bonorum non impediet per se
Hec per interpositam personam, scd eidem acquiscet.
'i'25. 1385, 3. července. Tadra, SOl/dl/í akta ll.
str. 336. Wenceslaus Sluk promisit solvere lIlI s. gr. racione census retenti mag .. Stephano, a!taristc aHaris s.
Crucis in eccIesia s. Nicolai.
*26. 1398, 22. října. Libri erect. V. f. 3. Constituta - honesta domina Aniczka, conthoralis 'Yenceslai
Stuk, civis Mai. Civ. Prag., pro remedio et salute
anime sue, SUOl'llm progenitorum - agros prope villam
Hobssowicz, quos olim Thomas laicus ibidem excoluit et
tenuit, una eum quadam are a et prato ad eosdem agros
spectantes, qui agri iacent inter vias, ubi itur in Nabdin
et in Bratrkowiez et in adiaceutibus hereditatibus Otradonis
de '\Tsskur domino Bartholomeo, plebano ecclesie in Hobssowiez, ibidem presenti, ccclesie sue - , dedit. Acta .die XXII mensis Octobris.
*27. 1401, 24. srpna. Rl/kop. č. 2099 f. 2. Anna,
VV cnceslai Stuk dc Cholpicz filia, faciendo SUUln testamentum coram Kotkone ct Czenkone pannicida, consulibus, inter cetera legavit, quod idem 'Ycnceslaus debet
cxequias pagarc et omnia debita pro ea pcrsolvere et
notanter domine Anne, relicte Frolbini, pro panno III s.
gr., item pro expensis aput ipsam habitis per unum
annum per VI s. ln die s. Bartholomei oc CCCCI.
*28. 1402.
Tadra, SOlldlli a7da IV, str. 142.
Ulricus, diclus Scala, miles de Lilcz Olomucensis dioc.,
Ludmilla, conthoralis ipsius legiltima, nata Wenceslai
Stuk, residentis in Cholpic.
'i'29. 1407, 3. března. Rllkop. č. 2099 f. 19. Mixico, nlius olim Andree Treuslini, - resignavit d. Katherine, couthorali 'Ycnceslai Stuk in Cholpicz, de huiusmodi
VI s. gr. census, quas in domo Krcznakonis sutoris habere dinoscitur, et omnia aIia bona sua - eidem d.
Katherine. Aet. fer. V. post Mathei.
'i'30. 1412, 22. Njna. Tamtéž f. 63. Johanco, filius
oIim Bartholomei Stuk, recognovit, se percepisse a Jacobo
Beneschawer, iudice in Slana, socero suo, XXX s. gr. in
littera sua, quam habet ab ipso Jacobo sonante super LX
s. gr. dotalicii post uxorem suam. Act. sabbato post
XI nI. virg.

)

'i'31. 1414. - Rl/kop. č. 2099 f. 19. Jeh Kalherina,
des vVenczlaw Stucken, gesessen czu Colpicz, mitburgers
der Grossern Stat czu Prage, eeliche hausfrawe, bekellnen
offenIichcn und lun kunt mit disen briefe allen den, die
in sehen oder horcn lesen, das mir der Slep han Leutmericzer, burger der egenahnten stat czu Prage, mein
bruder, uml Elzbeth, sein hausfrawe, uff iren gut und
erbe zu Litosnicz, das leh von in gemitet habe, als das
in dem brieffe, den sie von mil' doruber haben, lauter
ist begriffen, an pferdell, ah vych und 'ln andern gerete,
als das hernach geschribell stet, uff demselben erben gelosscn haben': Von erslen so haben sie mil' aldo gelassen
an pferden, die gesaczt sein werden, vor X s. gr., ilem
fumf alde kwe, die do melck sein, item ein kalp von der
vasten, item sechs 'lIde schaff, drei junge lemmer, item
vier 'lIde sew, die do im junge ferclein gehabt haben,
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item fumf swein jerig, item sechs junge fercklein von
Ostem, item aber czwei alde swein und cin vrper vierjerig, item fumf uml achczig alder MUler, item nein gens,
drei enten, ilem czwen alde wagen, ein pflug, itcm czbw
eiden, item czwen m)'stkorb .und dorumbe. So gelobe
ich egenante Katherina fur mi ch und mein nachkomen,
wenn dieselb sechs jare der mitung ausgangen wer, das ich
iIl denne dieselben X s. gl'. fur die pferde riehten sal
und beczalen und auch sulchcs egenant vich mit anderm
gerete wider aldo lassen in der masse, ~ls sie mil' das
aldo gelasscn haben. an alle hindemusse und widerrede.
Item von dem grllmat als ich das iczunt von der ",izen,
die gele gen ist bei dem velde des richters, aldo mil' czu
meillen nucze genummen haben, daselbe grllmat, wenn
die czeit der m)'tung ausg.et, das sal ich aldo uff der
wizen wider lassen.
"'32. 1418.
Rl/llOp. č. 992 f. 62. Domini
consules de a. XVIII requisiti, quid eis constaret de quibusdall1 centum s. gr. repositis Katherine de Cholpic per
Stephanum de Lithoznic nec nOIl de quibusdam bonis
orphanorum Swachonis de Minori Dubec, pro temporc
in Lithoznic coloni, deposuerunt eis constare, quod inter
dictam Katherinam et Stephanum se ferre sentenciam
pretextu porcionis hereditarie diclam Katherinam in Lithoznic concernente, ubi mandaverunt Stephano, prcdicte
Katherine dare C S.
'i'33. 1418, 27. hjna. Tamtéž f. 27. Domini consules in pleno consilio inter dominam Machnam, olim
Francisd Rokczaneri relictam, nunc J ohannis Kunigssee
conthoralem, pro parte J anconis, dieti Francisci lilii, ex
una et dominam Annam, olim vVeneeslai Enderlini Sluek,
parte ex a!tera radone hospitalis S. Ambrosii in Nova
Civ. Pr. et pauperum in dictum hospitalem recipiencium
tulerunt sentenciam, I'idelieet quod dieta domina Anna et
sui heredes duas personas, cum locus vacabit, in dictum
hospitale presentare debet, post hoc vero, quando locus
vacabit, prefata domina Machna vel fiilius ipsius, CUln ad
annos legittime etatis sue pervenerit, ullam personam ad
ipsum hospitale presentabit, et sic vicissim inter ipsas
parles se1'l'ari dcdebit in prcsentacione pauperum eviterne.
Quia dieta domina Anna in duplo plUl'es census ad dictum
hospitale pro sustentacione pauperum ipsorum dat quam
domina Machna aut lilius ipsius supradiclus. Act. fer. V.
ante Simo et Jude. - Istos census dat Anna, olim vVenceslai Enderlini relicla, ad hospitale prope s Ambrosium:
primo in Kaczkowie II /2 s., item in Czelechowic XXIII
s., in Kunic octoaginla gr. vel circa.
'i'34. 1418, 10. listopadu. Ta/llté.1i f. 28. Johanco
Stuk de Pitkovic et S)'mon pannicida benivole se coram
dominis in consilio submiserunt racione piscille Johanconis
prcdicti, que per ipsum Johallconcm in dampnum eiusdem
Symonis, nt ipse S)'mon asserebat, exstructa cst, sic, quod
post revolucionem unius anni arb; tri elecli conspicere
debent, ut si quid piscina Johanconis Symoni nocebit,
tunc J ohaneo debet hoc emendare iuxta ipsorum decretum.
- Act. in vig. S. lvlartini.
*35. 1419.
RI/liop. č. 2019 f 211. Petrus,
procurator domine Katherine, relictc Stukonis de Cholpic.
'i'36. 1419, 25. ledna. RlIllOp. č. 9.92 f. 36. Nos
magister civium, consules et scabini Mai. Civ. Prag. l'ecognoscimus, nos in lel' Peczmannum de Swo)'kow, rcsiden tem in Babic, ct Franciscum de Buben cx unu et
Katherinam, olim vVenccslai Colpicky relictam, parte ex
altera ill causa impeticionum, quibus ipse Peczmannus et
Fl'anciscus dictam domillam Kc(horinam inquietaverullt ra-
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;;'43. 1428, 23. února. RltliOp. Č. 2099 f. 208. Já
Mikeš z Vranieho řečený Rys vyznávám přede všemi, což
mi svědomo jest o té při mezi Janem z Hobšovic u meú
synem jeho Pro~opem z jedné strany a z druhé strany
mezi Ondřejem Stukem z Kamenice, že byla dva bratra
Bencšovská v Praze, jednomu řiekali Nic1as a druhému
Hanza, i rozdělila sě o všecko zbožie, což sta měla. Dostaly se Niclasovi Vi'ápice a což k tomu slušie a Hanzovi
Hobšovice a což k tomu slušie. Tu Nic1as odčetl sě od
města i ostal svobodným v zemském právě a Hanza ostal
měšlěnínem až do smrli. I umřel a dětí ncmaje i vyslúženy ty dědiny v Hobšovicích i což k tomu slušala na
králi a Niklas úffaje tomu, že je bratr jeho, i sáhl v ty
dědiny i odslÍzen pány zemskými těch dědin, že nemá
žádného práva k HobšovicÓJp. Tehda sestra jich paní
Anicka, měštka Václavova Stukova, sáhla v ty dědiny
městským právem, neb jest byl Hanza meštčnín, i přislÍ
zena k těm dědinám svrchupsaným v Hobšovicích i k tomu,
což k tomu slušie, i uvedena na ty dědiny i na to vše,
což k tomu slušie. I 'učinila zvláštní lásku dobrovolně
k svému bratru Niklasovi z Vrápic i dala jemu těch dědin
polovici v Hobšovicích v té vsi, ale druhtí polovici sobě
zuostavila a zvláště t", což jesti ve Skuřiech a na té po·
lovici, což jesti dala Niklasovi, zuostavila sobě čtyl-i kopy
gr. platu komornieho vedle zemského práva, jSlÍcÍ v držení
viece nežli třidceti let i šla ke dskám s synem svým
s Ondráckem Štukem seděním v Kamenici i uložila jemu
ve dsky ten plat v Skuřiech dědicky plat svój i ty čtyři
kopy, ježlo sobě zuostavila na té polovici v Hobšovicích
na Niklasovi neb na jeho dětech a to jemu sllípila dckami.
A viece, což jie kdekoli jme/a sl,ého dědictvic, to jemu
\'šecko ve dcky vložila. A to mně jesti všecko dobře
svědomo neb sem sám při tom byl a sám sem rozkazoval,
ježto ona jesti jemu to kladla ve dsky, A na lepší jistotu
svtí jscm peceť k tomu přitiskl a tak jemu to i z úst seznám, kolikrát by jemu toho potřebie bylo.
Ohrad ze Skul' řečený KuHe stoje osobně v radě Velikého i\I. Pl'. bez přinucenie, ale dobrovolně vyznal jesti,
žc v té pH svrchnpsané mezi Janem z Hobšovic a mezi
Prokopem, s)~nern jeho, z jedné a z druhé strany mezi
Ondráckem Stukem z Kamenice a tak dále jest jemu to
tak dobl'e, lÍplně a cele svědomo ve všech věcech bez
umenšenie a proměněnie, jakožto Mikšovi z Vranieho
svrchu jmenovanému a nic jinak, který/.to jest své svě
domie slovo od slova svrchu popsal. Act. a. d. XXVIII
fer, II. post Katedram Petri.
;;'44. 1428, 4, března. Rukop. Č, 2099 f. 209.
Magister civium et domini consules j\,fai. Civ. Prag. considerantes et perpendentes non paricioncm J ohankonis de
Kolodiej iuri eorurn ex frequentibus ac iteratis ammnonicionibus litteratoriis a ch,itate predicta Pragensi mis sis
ad decidendull1 causall1 inter ipsum et Katherinam Cholpicka pretextu dotalicii XX s, census ahnui et perpetui,
pro quibus dicta Katherinu eundem Johankonel11 impetit,
ex tunc' prefati domini dederunt iam dicte Katherine
consenSUll1 - ad arestacionem. Act. die Trans!. s. vVenc,

Rl/hop. Č. 2099 f. 273. Kathe*'45. 1429.
rina Cholpicka recognovit, se peroepisse XVllII s. gr. a
famOso Kerunkone de Lom tamquam a fideiussore pro
Sigislllundo de Nedwice, prout proscripcio in tabuli s terre
hoc idem lucidius declarat.
;*46. 1430, 16. cervna. Tamtéz J. 302. My purgmistr a konšelé Velikého M. Pl', tiemto zápisem obecně
vyznáváme všem, ktož jej uzřie nebo ctúce slyšeti budtí.
že vstlípiv pi:ed nás do plné rady našie slovutný Aleš
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z Chobolic, vyznal jesti svobodně a dobrovolně, jakožto
najvyšší ubrman od slovutného J ohánka z Koloděj z jedné
a ode paní Kateřiny z Cholpic z strany druhé, mocně a
obapolně vydaný a vyvolený a pod pěti sty kop gr. naň
i na jeho všelikteraké vyrcenie a rozkázánie zarucených,
kterak když jest stranám nahol:epsaným k konání té pře,
klerá'. mezi nimi jest o plat věnný též panie [(ateHny,
rozkázal, aby obě straně nadepsané v urcený čas na jisté
miesto práva položile svá popsaná s listy i Pl'e také
všechny své, kteréž proti sobě kterakkoli mají, tu nadepsaná paní Katei'ina Cholpická s Václavem, syncm svým,
práva svá všechna, listy i pře popsané vedle rozkázánie
svrchu jmenovaného Alše na to miesto jim rozkázané a
k tomu dni položila jest. Ale druhá strana, totižto Johánck
z Koloděj s synem svým, práv svých, list ilO\' a pře popsané po prvniem, po druhém i po třetiem napomenutí
položiti nedbal. Act. fer. VI. post Corp. Chl'.
*47. 1432, 5, dubna. Tamtéz f. 326. D. Katherina
Cholpicka dicta - recognovit, guod dum existit in possessione actuali bonorum Litoznic cmll Stephano, fratre
suo, exinde Thcodericus de Ach circa prefatum Stcphanum emit - X s, census super bonis predictis - pro
C S. - Qllelnquidem ccnsum idell1 Stephanus - quolibet
unno - censuabat, eo autem sic stante ct utroe]lle,
Stephano el Theoderico, decedente, prcdicta Katherina in
bona prcclicta succedens censum Martino, nato ipsius
Theoderici, - censuando explebat. Cumque autem autedicta bona Frenczlino ,'o Buben et Peczmanno dc Babic
eadell1 Katherina vendidit, ex tunc suq eodem iure, prout
sola habuit, eadem bona - rcsignavit et notanter CUl1l
X s, gr. censu, quell1 prelacto Martino ccnsuare sunt
astricli. Act. sabbato unte Judica,
;;'48, lt!32,
Ta//ltéz f. 351. Já Chval z Chotče,
purkrabie na Kostelci, vyznávám liemlo listem všem, I~toz
jej Císti nebo čttíce slyšeti budlí, jiez paní Katci-ina, Stukova manželka, v tylo války pevně, jakož V tejto zemi
běžie, přivezla ke mně na Kostelec truhlu zamcenú pro'
sécí mně, abych ji v svém pokoji schoval a pravieci, že
jest III mé všechno dobré. A ta truhla stála je několiko
let v mém pokoji. A kvdyž buoh nesnázi někaké mezi
nimi neuchoval, tehdy Stuk pl-ijev ke mně i kázal sobě
tu truhlu vydati i pobral z té truhli, což v ní bylo, i
pei'iny, I takéť sem slyšel, byť on pravi1, že by ho slísedé
toho kraje zpravovali, že by ona někak nci'ádně bydlela.
Ractc); tomu nevěřiti, nebe jest ona v těch ve všech
letech poclivě bydlila a já i s slísedy nic sme na ni neřádného neslyšeli ani na ni co nepoctivého věděli. Toho
na svědomí pečeť sní k tomuto listu sem pl-iliskl
"'49, 143:3, 15, ledna. Rulwp. Č, 2099 f. 340.
Stará rada, kteráž jesti seděla leta - sedmmczcictmého
otázána jsúci pány purgmistrem a konšely rady nynějšiei
co by jim bylo svědomo o té při, kteráž jesti mezi paní
Kalei'intí StukOVlí z Cholpic a Vaňkem, synem jejím,
z jcdné a Johánkem z Koloděj z strany druhé o plat
věnný, kterýz táž paní Kateřina na již jmenovaném Johánkovi a na jeho zboH má, tu ta rada slará s dobrým
rozmyslem a pamětí vyznala jest l'ktíci, že v jedny časy
byl jcst přednč do rady vstúpil svrcl.upsaný Johánek
s urozen)~m panem IIynk m Colštejnským dobré paměti,
tiežÍcc sě jich, proc by jeho lidé z Libně byli stavěni.
A tak jstí na to povolali rychtáře svého, tiežíce sě, proc
by byli stal,ěni, a on odpověděl jest l'ka, žc rada dřevnie
byla jcsti jie stavila a na postavenie propustila. Tehda
týž pan Hynck s Johánkem prosili jSlí jich, aby jim ty
lidi z Libně propustili, slíbuiíce pode ctí a pod vierú svtí,
45
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že sě chtie s svrchupsanú paní Kateřinú o tu při konečně
s!n!uviti ,do ~neděli. Pakli by toho neučinili, že slibují ty
hdl z Llbně zase pod (tíž ctí a viení postaviti, Act. fer.
V. ante Prisce.
" 1. 14B7. 29. ledna, Rl/llOP. č. 2099 f. 436. V té
ph a ruoz~lici, kt~ráž jest byla mezi Janem z Kopaniny
Jm~nem slrotka Stukova z Jedné a Matějem l'ečeným
ZeJdlík z strany druhé o dUOln a o jiný statek a míbytek
po Janovi Stukovi, někdy mčštěnína Star. l\L PI'. poostavený a zuostalý Vaněk od pěti korun a Frána z Zejšil'ie
z strany Jana Kopanského, Jan Kravka a Zajieček mečí!'
z strany Matěje Zejdlíka jménem jeho ženy, ubrmané a
př~telští sm!tlvce ~ takovéto jsú vyrčcnie učinili:
NaJprvé ten duom. Stuka svrchupsaného, kterýž leZl proti
dO~l.U ,u slona meZI domy u vzchodce z jedné a Zajiečka
meClere z strany druhé, aby lak stál až do středopostie
nynie na;prv přištieho a v té miei'e aby obě straně svrchups.a~é ptali k~tpce na ten. duom. A jestli ze by jej v té
nuere . prodali, t:hd.a mají sě o to rozděliti, zač by jej
prodali, na rovny dleL Pakli by sě nemohl do té chvíle
anebo v tom času prodati, tehda inhed aby o sti'edopostí
ten. duom ~ejdlík šacoval a dělil a Jan Kopanský aby
voliL. Také hstové, kteHz by byli, aby jie položili u pana
Matěje Smolai'e, a což by sě obě straně doupomínali na
rovný diel na to nakládajíce, 10 aby také mezi sč rozdělili rovn~. na póli, Pak, ty nábytky, jestliže by kteří
byly, aby Jle pan Jan Reeek a Matěj Drdák ohledali a
ohledajíc mezi obě slraně rovnč rozdělili. Pakli by čeho
z těc.h ~ábytkóv nebylo, ježto by ó tom panu Reekovi a
M~tě}oVI Drdákovi. bylo svěd~mo, tehda vedle jich seznaJ1Je a rozkázáJ1Je aby, ZeJdlík opravil druhé slraně.
A j~l~ož jest měl svrchupsaný Štuk pět kop platu v Byzl$o:lclech, toho platu Jan Kopanský aby bral polovici a
ZeJdlí~ druhú polovici. Dále o t~,n dluh, kterýžto J akúbek,
rychtá; z Slaného, ,?yl dluzen Stukovi, jestli že by Zejd1íkoVI ten dluh na]lnu té rychty v Slaném byl srazen
o ty. aby sě Jano:i Kopanskému od Zejdlíl,a stalo spra:
vedhvé, tak aby Jemu toho dluhu polovice byla vydána.
Act. fer. III. ante PuriL
~'~O.
14B7, 20. června. Rl/kop. č. 2102 f. 401.
Mauncms sutor de Lithomierzicz et Barbara elllerunt don~um olim Johannis Stuk sitam inler domos ad gradum
dlCtam ex una et Mathie dicti Zagieczek gladiatoris parte
ex altera erga Johannem de Copanina et Mathiam dictum
Zeidlik cum scitu el voluntate Aune, relicte J ohannis
Stuk, et Jankone, nato ipsius, pro XXXIX s.
<;'51: 1450.
Rukop. č. 2103 f 27. Mauricius
a fiab;l~ls et Kac~ka, soror ipsi~s, cmerunt duas sexag.
cum XXUI grossls census annm erga \Venceslaum ab
~Iephante et Nietam, relictam Krczkonis, pro XV super
:11lea eorum Starka dicta, que sita est ante villam Michel
111ter agros eiusdem ville ex una et agros ville Vlrssowic
parte ex altera.
~.
1~51, 4. února. Rl/kop. č. 90 f. 200. Martinus
S~nohk elmt domum ad fiabella erga Mauricium a pecti-

mbus"pro CUl s. Act. fer. V. post Purif.
'''~2. 1455, 26. bl'ezna. Rl/kop. č. 2099 f. 1054.
Antomš od osluov, Mikeš kozišník a Prokop krajeí od
Brunc~fk~, }<onš~lé yl'ísežnf ~tar. M. Pr., vyznali stí v plné
radě, ze. JSU b~!J pn tom, Jezto slovutný Vriclav Cholpický
z CholplC dal Jest Levovi z Buřcnic kázáním Micanovým
~edn~ ~ p.adcsát. k. gr. bez X gr. jisliny svého dielu.
Jak.oz Jesll 7~uk,oJmí za. D,C a L?,- ~~L zl. za pana Menhm ta vedle J111ych ruko]1111 témuz Mlcanovi. Act. fer. lIlI.
post Annullc. M. V.
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3. 1455, 9. záK Rl/kop. č. 2105 f. 46. Martinus
Smolik resignavit suam post mortem domum suam ad flabella Dorothee, cOllthorali sue dilecte. Acl. fer. III. post
Nativ. M. V.
4. 1468, 25. srpna. Ta III též f. 270. Strenuus miles
d. r-:icolaus, iunior ~orzicky, cl, Georgii, regis Boem.,
magIster ml!Jtum, emlt domum ad fiabella aput MartinutJ1
Smolik pro ducenlis s. Act. fer. V. post Barthololl1.
5. 1472, 4. srpna. Tallltéž f. 321. FamOsus d.
Ulricus [Bradacz] de Tussien emiť domum ad flabella
apu~ strenuu",l lllilitem d. Nicúlaulll de Horzic pro ducelltJs septuaglllta flor. ungar. Act. fer. III. post Petri.
6. 1475, 8. května. Ta III též f. 353. vVenceslaus
Zdimir, officialis ungelti, et Dorothea emerl1nt domu1l1 ad
flabella aput d. Ulricu1l1 [Bradncz] de Tussen pro CXXVIII s.
boern. Act. fer. II. post Ascens. cl.
7. 1475, B. srpna. Tallltéž f. 357. Wenceslaus
Rorler mercator et Anna elllerunt domum ad fiabella aput
Wenc. Zdimir pro CXXVIlI s. boem. Act. die Invenc. s.
Stephani.
8. 1480, 1. června. Rl/llOp. Č. 94 I. f. 22. Václav
Roller od voháněk, 1l1ěštěnín Stal'. M. Pl'. s Annu m. S\'Jí sezn.ali jsú, že jsú dluzni pravého a spravedli;'ého dl~llU tisíc'zlateJch rynských poctivim a opatrnýmmužóm Hanušovi a Mar~il~o.,:i \V.ognyarovi bralřím, měšťanóm Normberským, kterýchz
)s.u JIm Je~te pozuo~tali za zbožie kupecké, kteréž jstí od
mch brah. A v tech tisíci zl. rýn. zapisují a zastavují
výšpraveným vVognaróll1 slalek svuoj vcšken jmenovitě
dva ,domy svá leZící v Stal'. M., jeden jtnž 'slove u 1'0hánek a druhý podle puol kola proti zahradě kláštera SI'.
Klimenta jdtíc k mostu, ktcrýž mají od Duska zámečníka
a sklep stíkenný v kotcích u sv. Havla v Star. M. a dě:
dinu, kteráž leZ! na ostrově za Oboní královslní kdež se
zvěř ~hO,~:á, a to s jich všelikými příslušnostmi.' A to za
plná ctyn leta pořad po tomto zápisu zběhlá. Tak však
a sy~akovúto výmienktí, že obývání a přebývání těch i také
poz:vání statku tol:o "za ty nadepsaná čtyry leta výšpravem yWogn~ro,:é am JlCh ~ědicové ani Ido jiný od nich
nahore dotcenyrn VáclaVOVI a Anně m. j. ani jich dědicóm
nemají pl'ekážeti obyeejem ižádným, Také častopsaný
~~~c!av se sytí manzellní i se svými dědici nemají toho
JIZ Jmenovaného statku žádnému jinému cloveku zavazozovati ani také prodávati bel jich vuole a vědomie ncb
toho, k?llluŽ ~y ~o yoni neb jeden z nic]t poručili neb
moc dah. A Jesth ze by pak len slatck vešken anebo
v jeho !<terém dielu v tom času, než by ta clyři leta vyšla
prodal~. s n,a~ep~aných věl'iteluov neb jednoho z nicl:
nebo, JJCh, dedlCuo,: nebo }oho, komuž by 10 oni poručili,
dobru ,:?li, a pemeze zan vzeli a vyzdvihmíti chtěli pro
své lepšle, tehdy mají jim za ty penieze, za ně, by ten
st;,tek prodán byl, dobré lidi movité a usedlé měšfany
vyš .psaného Stm:: M. Pl'. zastaviti v rukojemství a ty zapsatI dátJ vedle rádu a práva téhož města Pražského lak
aby oni vždy svým mohli jisti býti. Act. in offici~ sex
domino rum in vig. Corp: Christi.
9. 1481, 12. prosince. Rl/kop. Č. 94 I. j. 36. IIanuss'. V\T ognar , ~e N ormberga suo et Martini, fratris sui,
nomme comnuttlt omne debitulll simul et omne ius suum
quod habet in Wenceslao Roller a flabeUis videlicet
mille fior. ren., Erasimo cl Bel'1lhardo fratribds de Ponte
Ssepl dietis - . Act. fer. III. ante Lu~ie.
,
.10. f48B, 15. dubna. Rl/llOp. č. 94 I. f. 46. Jakoz
EraSl1nus Sepl s Hernartem, bratrem svým, měli stí a Illaj í
od Hanuše a Martina vVognaruov, měštčnínuov Norlllber-
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ských, právo vzdané k upomínání dluhtt jich na Václavovi
Rollarovi, to oni své právo vzdali stí opat1'1lému muzi
Simkovi z Mostu k vyupomínání i s tiem sc vším k uéinční, jakož se jemu líbiti bude.
Act. fer. III. post
Tiburcii.
11. 1488, 12. ledna. RllliOp. č. 2106 f. 219. Hanus
vVognar, civis Normbergensis, resignat domum flabellis
dccoratam, item testudinem in minori parte pannilobiorum
olim \Venceslai Rollal' - Georgio, olim Ulrici de Tussen
filio. Act. sabbato ante Felicis.
12. 1488, 14. ledna. Rl/liOp. č. 1128 I. f. 7. V té
pl'i, když Hanuš \Vognar, měštěnín Normberský, vinil
jest Annu, vdovu po Václavovi Rollarovi, kterak by týž
Rollar s ní jemu dva domy v Star. M. ležící, jeden u 1'0háněk a druhý vedle u puol kola jdúce k mostu, sklep
v kotcích a vostrov za oború v tisíci zl. rýn. zapsali, ale
ze týž Václav Rollar s Annu duom jeden vedle puol kola
a ostrov prodali jsú li peněz za to neujistili, ježto jsú to
vedle téhož zápisu, jestli že by cO prodali, dobrými lidmi
ujistiti měli, žádajíc pánuov, aby jeho při tom zápisu rácili zuostaviti. Proti tomu Anna odpověděla jest, že tomu
žádné překážky nedělám a také že já za ten duom ani
za ostrov peněz sem žádných nebrala, žádajíc pánuov, aby
ji v tom rádii opatl'iti. Páni purgmistr a rada - ráčili
stí vypověděti: Nejprvé aby Anna domu u voháněk, sklepu
v Kotcích hned - postúpila. - Než co se pak ostrovu
dotýče, že ten ostrov k tomuto právu nepřileZí, ncž jestli
že by Wognar poti-eboval, že páni chlie jemu svěclomie
vydati, že ten ostrov s jinými věcmi svrchup,anými jest
jemu také zapsán. Act. die Felicis.
lB. 1488, 10. března. Tamtéž f. 231. Anna, i'elicta
olim 'vVenceslai Rollar, emit domum ad ftabella pro centum quinquaginta S. prag. erga Georgium, filium Ulrici
de Tusscn. Act. fer. II. ante Georgii.
14. 1494, 12. července. Rl/kop. č. 1128 f. II. 18.
V té při kdyz TiHk od oháněk vinil jest FryckR, že by
jemu CCCXXX zl. rýnských na wexl dal a že se jemu
od Frycka dosti neděje potud, pokudz od něho wexlem
vzal a skrze to že by se jemu dály škody veliké a znamcnilé, žádaje v tom pánuov za opatřenie. Proti tom\\
Frycek odpor udělal pravě, když jest přišel k Jiříkovi od
oháněk a mluvil k němu, že má zlaté v Normberce u Pezlara a mezi řezníky, chtěl-li by s ním wexl udělati a dáti
jemu zde zlaté a sobě zase v Normberce vzieli a že by
JiHk jemu řekl, já s l'ezníky nechci mieti nic činiti, než
jestli že mu Pezlar za to die, abych já tu sumu, kteníž
bych tobě dal, u něho v Normberce nalezl, že bych chtěl
s tebtí wexl udělati. A potom Jiřík, když jest s Pezlarem
rozmlúvil a učinil s ním počet a jsa od téhož Pezlara
ubezpeeen, že by tepruv Fryckovi CCCXXX flor. ren.
dal a tak že by Jiřík o tu sumu přestal na Pezlarovi a
Frycek hned že by se té věci zbavil a viece Pezlara ani
i'ezníkuo'v z ničehehoz nenapomínal. Proti tomu Jiřík od
oháněk pověděl, ze by na Pezlarovi nepřestal, než toliko
zvěděv od něho, že by tu sumu zlatých u něho v Normberce měl najíti, Fryckovi by penieze dal. A potom, když
jest služebníka svého k Pezlarovi do Normberka poslal,
že by služebník jcho sumy v cele u Pezlara nenanezl,
tak jakož jest byl od Frycka i od Pezlara ubezpečen, a
že jedněch peněz bez druhých vzieti se jemu nezdálo a
potom, když jest služebník jeho z Normberka přijel, že
by hned Fryckovi pověděl pl'ed panem purgmistrem, aby
se Frycek v té věci opalřil a sumu jeho jemu zase navrátil a wexli dosti učinil. Proti té řeči Frycek odpor
jest u1:inil pravě, že Jil'ík jest přestalo tu věc konečně
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na Pczlarovi a Fryckovi že jest věřiti nechtěl, odvolávaje
se na téhož Pczlara, dovozuje toho také listem Jiřikovým,
kterýžto Pezlarovi pod svým sekretem psal, že by jemu
Pezlar ruktí dáním pr'ed dobrými lidmi slíbil těch CCC
zL, kteréž je Fryckovi dal, beze všie nesnáze dáti a zpraviti, napomínaje ho tiem listem, aby své řeči Pezlar dosti
udělal. A pakli by toho Pezlar neudělal, že by to jinak
chtěl opatřiti a lěch škod, kteréž by sl<rze to vzal, že by
jich Pezlarovi nechtěl šenkovati. Pan purgmistr se pány
_ ortelem - vyřiekajf, aby Jiřík k Pezlarovi o tu sumu
zřenie měl a jeho z nie upomínal. Aet. sabbato ante
Margarcte.
15. 1497.
Rl/kop. č. 2107 f.136. Margareta,
filia 'Venceslai RollaL - 1498. Tamtéž. Margarcta, conthoralis Georgii Wohanka.
16. 1497, 16. října. Ta 1/1 též f. 133. Dorothea de
Lansstejn, conthoralis generosi d. Johannis de Ssumburk,
emit domum ad fiabella a Margaretha, conthorali Georgii
Foyta, pro CCL S. prag. Act. die S. Galli.
17. 1501, 1. prosince. Rl/hop. č. 1128 ll. f. 34.
V té pH když po smrti nebožky panie Doroty z Lanštajna pan Vilém Zub z Lanštýna táhl se jest na duom
její u voháněk tak pravě, poněvadž jest toho domu,
kterýž toliko jí samé svědčí, žádnému nevzdala, ani kšaftem
podle práva města odkázala, že on k}omu domu najlepšie
právo má jakožto najbliZší přietel. Zádaje ypH právu měs
ckém zachován býti. Proti tomu pan Jan z Sumburka skrze
Bohuslava z Ertína tomu odpieraje tak jest pověděl, že
on jest bližší pr'ietel její ndli pan Vilém z té příčiny:
najprvé že jest se, paní Dorota spolčila s ním tělem a
potom statkem dovozuje toho statkem spolčenie listy na
to z obú stran pod pečetmi dobrých urozených pánuov
a vladyk udělanými a že by táž paní Dorota ten duom
tak dobr-e za jeho jako za své penieze koupila. Tuypan
purgmislr se pány - vyHekají: Poněvadž pan Jan Sumburk s nebožlní paní Dorotú, manželkú svtí, spolčili se
statkem vším, podle toho spolčenie že ten duom jest jej
tak dobře páně Janovými penězy y jako svými zaplatila,
páni pH tom spolčení pana Jana Sumburka zuostavují a
ten duom jemu pHhekají. Act. fer. Ull. post Andree.
18. 1528, 16, července. RI/lwp. č. 2110 f. 270.
Blažek Kollar z Chomútova a paní Kateřina z Vícova, m.
j., koupili dtlOm u voháněk mezi domy Jil'íka Mřenka a
Voříška kl'ajčího obostranně od p, JindHcha Berky z Dubé
a na Tuří za CCL k. praž. Act. fer. V. post Division. ap.
19. 1552,17. března. HI/lwp. č. 2117 f. 259. Blažej
Kolar od voháněk vzdal duom KateHně z Vícova, m. své,
a zase tál: paní vzdala jest ten tajž duom manželu svému.
Act. fer. V. post Gregorium.
20. 1558, 15. listopadu. Tamtéž f. 422. Vojtěch
Krása koupil dUOll1 řečený u voháněk od p. Blažeje Kolara a paní KateHny z Vícova Ill. j. za puol páta sta k. č.
Act. fer. ln. post BlÍcciulll.
21. 1559, 24, října, Tallltéž
441. Jiřík Mon a
Voršila koupili duolll u voháněk od Vojtěcha Krásy za
DXXXVIIIII/~ k. č. Act. fer. III. post Ursulam.
\l2. 1567, 5. č,~rvna. RI!'wp. č. 2118 t. 161. Zmocněn jest Kryšpín Sultys z Cimic domu Jii'íka Mona a
Uršily m. j. u voháněk řečeného pro 150 k. gr. č. Act.
die Bonifacii.
2B. ,1576, ,21. listopadu. Tamtéž f. 446. Zmocněn
jest Jan Skréta Sotnovský .t Závořic domu v rynku ležícího u voháněk řeeeného I jiného všeho statku někdy Jiříka Mona a Voršily m. j. vedle odevzdání jemu na tom

r

45*

356

IV. Na VelkéJJ/

1ta1llěslí.

n~

spravedlnosti na Lorence Herchle z Vratislavě
svědčicí pro sumu 833 k. 37 gr. 3 p. ceské. Act. postridie Present. M. V.
domu

24.

1577., - , Rl/kop.

č.

1051

f 53.

(Svědomí

mezi p. Janem Skl'. S. z Z. z jedné a Martou hadackou,
jinak Rícanskou, z strany druhé. Act. fer. VI. post Aegidii.)
Jali IGesadlo vačkář svědčil: Kdyz sem přišel do komory
Marty hadacky, že u mne ta kOIl.ora jest, našel sem pět
spratku, trestal sem jí, kde jest je vzala. Ona povědela,
~e jest je baba od p. Jana Skrety přinesla, kulhavá baba.
Rekl sem, pan Jan to veze z Polsky, já vím, že to musí
býti kradený, budeš tak dělati, že na tebe zvědí. A potom pl:inesla týž ta baba knlhavá 4 1/ 2 k. peněz. Žádala
hadacka manzelky IlIÝ, aby jim je přečtla, ono nebylo
než 01/2 k. tři bílýeh míně. Poznala mi ~e hadacka, že
je baba vzala v nějak)im stolecku u p. Skréty, vrchem
že jich tam nechal šenkýř a ze se měli o nč rozdělili
s kuchal'kou a korbelu (sic) soudek od p. Jana Škl'.
byl. A tak lidi šálila, děvečkám kol'ení na hrdla vázala,
že na ně lidi laskaví budou, rozličný čáry v domě mým
provozovala. Jedna má šenkýl:ka dala jí za ty čáry 1 1/ 2 1<.
25. 1578. Rl/kop. č. 1051 f 87. a 100. (Svě
domí mezi Joachymem Haunšiltem, bardejnem v minci
J. :Mti C. v Stal'. M. Pr., z jedné a p. Janem Škrétou Š.
z Z. z slrauy druhý.) Martin Košnál' šenkýl' svědcil,
Seděl, sem pl'ed domem, když sem n Holcll víno dával,
a p. Sluéta šel sám tl'elí s rychtářem k domu u voháněk.
Jednu chvíli zvonili, jednu tloukli, stáli dobrou chvíli, pak
sou tam vešli, nevím, otevřel-Ii jest jim kdo. Aby měli
s sebou zámečníka jmíti, já sem toho neviděl a odcšel
sem do sklepu k vínu. - P. Jakub Granovský z Granova,
J ..Mti C. Medník v Ungeltě, a p. Filip Redlvesler z Wildrštorfu zprávu tuto jSlí ucinili: L. 1572 okolo sv. Katel:iny
byli jsme dožádáni k smlúvám svadebním od Hanušc
Hemrštorfer'a a manzelky jeho z strany panny Anny, pastorkyně jeho Hanuše a manželky jeho dcery s ncboztíkem
Jiříkem l'donem, pl:edešlým manzelem, zplozené, kteníž
Joachym Honšilt bordon k stavu manzclskému pojímal.
My sme po straně nevěsty byly s nebožtíkem Jakubem
Frajlichem. Tu jest po ní věnováno 100 zl. rejn. aneb
sto tolaruov. Z strany domu aby tu nějaká důminka uciněna byla, I' tom se nepamatujeme. Hanuš HcrmMorfer: L. 1572 některého dne při času sv. Kateřiny,
kdyz jest byla nebozka Anna, dcera nebožtíka Jiříka Mona,
jemu p. Joachymovi Houšiltovi jinak bordejnovi k stavu
manželskému smlúvána, při tom sem byl a p. Jakub Frelich z Frednfelsu a p. Jan Hardr, J. Mti C. mincmcstr
v Praze, byli na bordejnovy straně. Tu bylo mluveno,
aby se on Haunšilt na tom nczastavoval, že Anna bohatá není
a ten duom že jest zavázaný a zapsaný Lorencovi Herchlov i do Vratislavě, neZ toliko že se po též Anně věnnje
to, což jí v Norberce její spravedlností náleží 100 zl. a
bortajn dal to za odpověd, ze o bohatství nestojí než
o pannu. Hanuš Perger (?) šnitmistr v minci v Stal'.
JH. Pr.: Joachym H. do šnitny do mince přišel, žádajíc
nás, abychom s ním šli ke d:em voháňkám. Tu chtěl
klícem odmýkati, ale klíč odmýkati nechtěl i dal zámečníku
zámek olevříti. I když zámečník zámek otevl:el, tovaryš
muj Petr Goldman rozmlouval se zálllecníkcm, ze by
kroužek mulick)7 vpiti: v zámku vězel. ~ Hanuš HenllMorfer: Když J all Skréta jest právem zmocněn v ten duom
u tl'í voháněk, tehdy po nčkterem dni slěhoval se Joachym
v noci do 10lJo domu a dal zámky odlámali v tom domě
a ne p. Jan Skréta, a dal je přcdělati i nové klíče k těm
zámkuom. Valentin Zelenohorský zámcčník: L. 1576
pl'ed Vánoci některého lýdne na žádost Joachyma sem
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domu u voháňku v rynku klíč udělal k znmku v svět
nici podle pavlače nahoře na dvur. PH tom zavěsil sem
vokenice ke dvou voknám u tý světnice. Tu sem vzal
velký líraz od pádu. (Některé vedlejší věci čtou se v ruk.
1058 f. 285 a 286.)
,
26., 1578, 7. března. Rl/kop. č. 1134 f. 183. (Jan
Sln·éta Sotnovský' z Zayol:ic s Joachýmem Honšoltem.)
Jakož jest Jan Skréta Sotnovský z Zavol'ic obeslal' ku
právu Joachýma Honšolta pl:ipomenutí učinil, kterak jest
pl'edešle za živnosti Anny, manželky jeho, majíc zvod a
zmocnění na dllm u tří voháněk řečený do J oachyma a
Anny manželuo sobě stěžoval, že jsou mu v ten dum
u tl'í voháněk nenáležitě pod soudem vkročili, zámky odloupali, na kteroužto stíznosl jeho oni za odpověd dali,
že jsou to dobře učiniti mohli, a tak až posavad ten dum
v své moci drží a do něho sázejí, kdo se jim líbí. Anna
pak tehdáž vymlouvala nemocí Joachýma, manžela svého,
a tu jí od práva bylo oznámeno, že Joachym má nál'íditi
plnomocníka, čehož se, nestalo, a v tom Anna nmřela.
Poněvadž pak on Jan SI,réta pol'adem práva toho domu
zveden a zmocnčn jest, žádá aby mu se Joachym z něho
pohnul, i s těmi, které tam uvedl; neb bude-Ii jemu
Joachymovi po rozsudku ten dum phsouzen, chce mu ho
postoupiti, a pro tož jest tý naděje, že Joachymovi to
z práva nalezeno bude, aby se tak zachoval.
Proti lomu od Joachyma Honšolta po vzatém hojemství za odpověd dáno: Utekl se mu Jan s žalobou,
neb on na něho raději by žalovati a viniti jeho měl,
protože v témž domu u tří voháněk nenáležitě zámky dal
odmýkati a jiný spřibíjeti, a když Joachym pl:išcl, odrneknouti domu nemohl. I nevěda, co se stalo, musel zámeč
J,lí1m dáti odmoknouti jako dum svuj, do kterýhoz Janovi
Skrétovi nic není, a nebyl jeho nikda. A poněvadž se
takový nenálcžitý věci dopustil, nedosoudil' se na něm
V

nic, v dl'un cizí se uvazuje,

yěří

ze

lnu tou žalůbou po-

vinen nebude. Na to Jan Skréta mluviti poručil, aby
J oachym jaké právo a spravedlnost k tomu domu míti
mčl, toho jest ničímž netlkázal, a Jan chtěl-li jest domem
tím vládnouti, vyžádal sobě na něj od práva zvodu a
zmocnění; zámky aby měl dáti předělávali patrně odpírá,
ač to uciniti mohl 1ípe než on Joachym, neb tam právem
uveden není, ale mimo pol'ad práva do toho domu se
vslěhoval smějp naříkati zvod a zmocnění pořádné jeho.
A protož poněvadž se k tomu hlásí, že zvod a zmocnění
pořádný má na ten dum, vždy žádá, aby mu se pohnul; ncb
jestliže nkáže Joachym, že k němu lepší právo a spravedlnost
má, chce mu se pohnouti, pokudi. neukáže, pohnouti mu
se nemllže. - Opět Joachym od sebe mluviti dal: praví
Jan, ze to neukáže, aby ten dum u tH voháněk jeh" a
Anny, manželky jeho, b)iti měl, on to chco ukázali, že
dum jich manzclů byl a ne Jana, jcžto jeho nebyl nikda
a nebude. Praví, ze Iml zmocnění i ví se, že takové
zmocnění jest narčeno od nebožky Anny, manzelky jeho,
jakožto nepol:ádné, an se ho nikdy nedosoudil. A aby on
Joachym na prostou žádost Jana měl z toho domu vystoupiti, toho on neuciní, leč pořadem práva vyveden
bude.
Tu kdyz obě strany na pruvody se volajíc ~ou k nim
od práva podány, a na dcn určitý stojíce, Jan Skréta jakozto pllvod podal ku přectení zvodu a zmocnení domu
vohánkovskýho, též svědků rejstry zavedcných mluvě,
že by nepotÍ'eba bylo svědkll vísli, poněvadž Joaeh)'m
dávaje odpoyed na zalobu sám se k tomu pl-iznává, že
zámky od domu odloupal a odházel, do něho nenálditě
se vClIel ne ve dne, ale času nočního do něho se stě
hoval bez povolení práva, zvodem a zmocněním toho
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nčiniti nemaje. Prolož žádá, aby se z té!lOž ?omu vystě
hoval a jeho prázon byl a v tOlll podll sveho zvodu a
zmocnění prosí za opatl'ení. Proti tomu JoachY;I1, HOI;ŠOlt
příteli svémll mluyiti poručil, ze to~to ~omnely p~'ov~d
Janovi postačiti nebude moci, neb ack~1I se honos~ z\~
dem a zmocněním, však to mu platnosll nenese, p10loz e
Anna manželka jeho, na onen cas lomu zvodu a zmocnění 'odpor učinila, Uerýžto odpor ještě rozs~uze~ I~en!,
a tak nevešd v svou moc právní, o alc na, ve?,Po,vech ~.u:
sláyá. Že jest pak obvinčn,. z záml(\~ 10~pá~.1 a p~yc~1 k:lcu
spravení k tomu se jest pnZl:al a, ješte pnzn~va, ~e Jest
lo dobře učiniti mohl y dome svym, neb ho zádneJ toho
neodsoudil, ale on podle dědičky Anny, m;nželky své,
mocným držitelem a hospodái:e~1 ,toho dom:l zu;lává, ton~u
pak zjevně odpírá, aby se nocne do dědICtvl svél;o st;:
hovati měl mu toho polřeba nebylo, souc tam prvy nezh
Jan. A on' jest mčl Jana nyní viniti,. ~e p~d ~d~orem:
ncvyčkav rozsudku, zámky dal odloupl~l. a zJl\layCltJ, a.b}
Joachym nemohl do domu svého chodIti, tak zc po zameční1<a poslati musil. ,A tu při otevl:ení !~st shl:,d~no,
žc na cívce nějaký kroužek byl, pro kteryz ode:'rítl se
nemohlo. Že pak to učinili ~ohl, ~ude ukaz~~atI prose,
aby se četl odpor Anny, manzelky jeho, kteryz ona tomu
zvodu a Zlllocnění JaDa vložila,
,
(Fol. 38. in meo manuali.) Dál~. 1 smlouvy svadební
mezi ním Joachymcm a Annou Jlrlka Mo~a učiněné,
,
. I"
t
ÚpISU hlavního
J. emuž ten dum náleiel, JatOZ se d () z z oy
nejde, fol 402, že Jil-ík ]\{on len . u.m so.: a dědiclllll
T.'
,
J'est ]'oupil potom po smrtI Jeho Jmka 'Olšll a ,
svym
'"
, d'd"l
manželka jeho, s Annou, dcerou, jako prayy
e IC <y a
nápadnice měly k tomu ?Ol~lU pr~vo a sp~'avedln~st, potom smlouvami svadebnYlllI, kdyz J oach) m so~e Annd~:
dceru její, pojímal, zadala je~t mu V~ršila leny~um, p? 1
Vorslla, po.om
I(. t er.'
ye IlZy se tak
fstalo
' ze nejprv umrela
, o
1'
to že samýmu živýmu pozusta
' přišlo
. . na
.,
v
1 ymu
Anna, a lal.
u

dědici

Joachymovi

dům Zllstávn,

ten

a

O~l,,~ n~nl

lOSpO-

dářem jest, činí, co chce, Jan pak ne,1lI zadnym hospodái:cm ani nápadníkem. Dále ukázáno, ze A.,~na takovému
zvodu a zmocnění nepoi:ádlléulll Jana, an Jl k tOlllU nc:
obeslal, odpor učinila a Jana k tOll~U obeslala, prve ne~

pl'išel k rozsouzení ten odpor, IImrela a tak len odpo~
na sondu zustává a on Joachym Jana obeslal, aby t,akovy
ortel slyšel cehoz se Jan bránil uciniti. A poněvadz prokázal doslatečně, že on pánem toho domu Vol,l~nk()vsk?ho
jost, kteréhož odsouzen není., ~~~n~.mu, klí~n o~ n~ho
nesložil ani nepostoupil, protoz ven, ze pn nem ,. zns~a, en
a žádnému ho postoupiti povinen nelmde. ,~cl<ol~ ~~~
dosti pr6vodu jeho slyšáno, však pro ukázam .hojnejšI
spravedlnosti prosí za přečtení svědků svých reJ~try z~
vedených k nim mluvě, kterak jest provedl, ze mel
k tomu domu klíč Anny, manzelky své, ~ len :""~I.odmek
nouti nemohl, což sobě dobrými lidmI osvedCll, a t,~
kázal zámck odníti, v němž nalezen krouže:<, hde, .s~ .Idlc
ystrká; a to mohl slušně ucinit~ ano !. dvére obonll Ja;<~
v svým. Pro tož praví, že J anOVl tou zalobou podle pral a
povinen není.

v

,

?

Zase pHtel Jana Skréty mluvil, ze Joac1,ym ~uto s~m
proti sobě mluví pravě, že o ten OdpOlJ ~<lery. vlozlla
soudu s Janem z\lstavá, 1 tehdyť
A nna, manželka jeho'nav
b v ' v 1
or'adu
jcst spravedlivě neměl se nocně a neo 'yC~JllC .Jez p
práva stěhovati do toho domu, ale mel cekat\ by p,ak
odpor vložil, rozsudku spravedlivého a t~ t~ko,yyho, ma-Ir
p:H SVélll zvodu a zrnocnění zůstati Jan clh lllC; rtle nesvědku 1 nocně v do tuho
domu sev
v)'c"1{av,Šl' podle seznání
,
'
stěhoval, kterýchžto svěclkll Joachym narkn~.utl n:,sml, I~ez
pravf, že tomu odpírá, a tak jest svědky premoz en . Dale
f

?
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praví, že nikda z toho dOll\u nevycházel, ale dědi.cky je!
drZel; odkudž jest se tehdy tam stčll<lval v nOCI, k<1<z
. t tam vZdycky byl. Smlouvy svaelební dal ven 7\~ prc
~~sl'
tl"
J'ie , (ano narčen)'
ty. smlouvy,
a Jan
Skréta
CIS 1, na a lU)lC
(
o
lOt?
se svolil, jiný smlouvy ukázati, col, na pr;l\·o<;ee I ZIlS ay,~'
Pro tož žádá, aby podle těch smluv narccnych ,tato 1?1~
". a net)·la kdož ho také nemálo osobu rachu dotcJka
vazen"
. od' I "
.
na cti, ze by nenálditě zámky loupal, k ~ku v CI 10 10\ na!c,
neukázal toho ani jedním tyt\íkcm, nýbrz ·p.remohl se v S
?

sv ~m vlastnínl próvodem;

';I;"

nch

svědkové J?ho ~C~V~dCl,

aJy Jan zámky loupati mM; ale sám protI s~bc ,vcc!ky
aby mu loupal. Dokláda o krouzku
d že vzal zámečníka
vcc,
,
V't'
b'pří
"
J' ci to<
j' eJ' sám
na cívku vstrcI
I mo II
1, a)
na CI\ cc,
.
. .
1
\lť··t sc
cinu vzal k olvírání. NcmohlI Jest oc cvntI! me Je;
pra vn opovecl'1 ti , že tanl v nemiH,e ' • Av vprotozv sálU zamek
<
t
odloupati dal a ne Jan Skréta, a Jesle neprcslav .'}'I ~m
zámku u domu, v jiných ypokojích též ?al 101lpa~1 a prca klícc • Senk)ii' u Holeu nesvedcí
el cVI'uva tl' za'Illk)'
<'1 " v o lou,.. le žo tam do domu Vohankoyskeho na cZlte s plapam, a ,
,
'I
dl
'
b ,1),
vem vešel. Také když sezna1, ze zam <y o O,upan y ) ,
dožádal so některých pánll radních, ~by s mm, šh ~\ na
tOI\1 pohleděli, což so i stalo. Irotoz ponevadz JoachYylll
.v,
7 110111'a'zal
mel.
lllClUlZ
. . , ( , ab)' se Jan do toho dotnll loupati
o t
jest té naděje, že při svém zvodu a zlnocnenl zns aven a
tím domem yládnouli bude.
.
,
Opět Joachym od sebe mluviti porucil: praví Jan, .';~
by se měl nocně do téhoz d~n:u stehoyall, an ta,n: pn),
byl, druhý ncmajíce na osobe leh? ~oaehyma dO~tl, . SIl~.1
naNkali pořádný yidimlls a speceteny od pana pu[g:m~tJ"
pánův smluv svaelebních nechtíc, aby léto .pře 'p?d;l ne ho
praví 20 1 onglllal .toho
souzena b y'l'1 Illovla( , I l)oněvadž~,
á
. t nepo1':a'dny'
tehd)' talo pee nehudc mocI
Vl'd'Imus Jes
"
N b V,,zcna b y'tO1, lec' l)l'\'e o ten originál konec budc. I e. . se
ál
naděje, že Jan nikterakž t ,ho neprovedc, ya?y ongm,
těch smluv byl sformovaný a rád by to ved~l) ]';Id)' a
jak to chce Jan ukázali, že ten originál ~~pornd;:y Je~t.
Naposled)' Jan příteli svému oZOClnlltl p~rucll: Nemluvil toho, aby lato pl'c vážena nobyla, az .~Y ~,ten
originál koncc byl, než ze ty sml,o,uv)' ~1emaJI ya~eny
býli k lélo pl:i. lvlluví se, jakob)' nankal ':1 dllllUS , , c~,; ~d
něho slyšáno není; neb od pana purgnllstra 'p~nll\ se
nesvědčí, aby to, což se vidimuje, bylo spravcdlIv! a, p~:
'ád'
le z' e v těch slovích v punktích a klauz\lhch slOJI
I, ny, a
' . ,
I t"
,I ,_
v originalu, jako vidimus ukawJe. Protoz ne;: J ?Je z)~
teenou řečí dále zaměstnávati, porouéí sc s te IJ1l 10 "provody svými k nálditému ol'ati:ení. Tím spor zavnn a
právu k uvážení podán.
.
yt
' Tll pan pUJ'gmistr a rada slyší~~ ,ža;ob~,. odpove~:
zvod, zmocnění, odpor tomu zvodu UClneny, zal~~,s, s:nlou\)
svadební svědomí a té pi:e s oboll stran hC?!lI, toh~
všeho b~dlivě a s pilností pol'ázivše" taklo IIlCZI strana;:J1
.
.
P oneva
,. d z J an S~I<'e'la
SotlJo\'sky', z Zavorlc
y)'povídají,
1,
'
podlc žaloby své, to jesl svědomím po<lle pra:a vedcnym
provedl a ukázal, zo Joachym Hanšolt bord';?1 pomltluv
pol'adu práva do domu řecenillO u Vohall;(\\ n~ 1 )'nku
ležíclho nocllě se jest vstehoval a v něnl nel~tere zmnk):
otvírati 7.1ámali a pi:edělati dal, věu,l O tom, ~c nadeps,~tn~
Jan Šlu:éta téhož domu poi:údně p.r~y,em zmoc;Jen a .~ ,ch'~cn~
jest toho lak tý7, Joachym protI radu a pravu o.
I:jm~
Cini'ti nen1aje, Z těch pi-iCin dává se jcmn)anovl Skret()v~
Šotnovskému z ZavaNe ptlVodu, proti nen1u Joach?,Ill,OVl
Haušiltovi bordcj"ovi obžalované, 1\1 za právo tak, ze);st
jenlu Janovi tan za'obou a z téhoí, dotnu ve dvo:1 net~\~hch
pOI'ád zběhlých yystěhováním povI1lcn,'p(~dle prav~., Ze se
jest se pak on Joachym takového pl'ecmenl pod. rnelem a
právem nen.nežitě dopuslil, i v dotejkání osoby JellO Jana
y,.
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vzdati své právo komu chce, tak i Marta Šnyttcrová jsa
dědička Lorence Herchle se zachovala,
Sou také na to
nálezové, co se dluhu dotýče, by se h6 pak nedosoudil,
že věl'iteli pl'edce má jíti, Nadto vejše jest I' zápisu doloženo, že Ji:Hlc :lVIon s Voršilou, manželkou svou, žádll)'ch
forteli'1 proti věl'iteli'ul1 svým užíti nemají a tak oni ouřed
nici toho nepozijou, Opět ouřeclníci od sebc mluviti dali,
že tomu odporují, aby jakejch fortelu užívati chtěli, také
že na to nenaslupují, co jest bylo Jiříka Mona a Vor~ily,
manželky jeho, ale na to, co jest náleželo Anně H, ,ušiltový, táhnouce se při tom na arty kul z sněmn, podle
kteréhož zachováni bÝ,ti žádaí!,
Naposledy Jan Skréta Sotnovský z Zavořic doložil,
že jest již ne jednou oznámil, kterak Anna Houši1tol'Ú
zádnou dědičkou toho domu jest nebyla a oni také toho
neukázali a neukáží. Tím spor zavi'Ín a právu k uvážení
podán,
Tu pan purgmistr a rada slyšíce žalobu, odpověď,
koupení domu, pHciny k odportl od někdy Anny Houšiltové na onen čas předložené, zmocněni domu Vohankovského, pojištění dluhu na něm, nálezy, arty kul z sněmu
o nápadích a odúl11rtech, svědomí listovní, též rejstry
zavedená, smlOtl\'u o statek Petronelly I-Iedlovy, mocnost
Balcarovi Rar~elovi danou, rejstHk dluhi'l a i postoupcní
dluhu Janovi SIn'élovi, seznání a zprávu, úředníkův Tejnských, přípovědi, actum odpovědi Jana Skrély na žalobu
dané, eonfinllaci nálezu, zápis, práva obecní, zNzenÍ 7.cmská,
práva městská, listy poselad, plnomocenstvi, připstlní
z komory učiněné a té pře líčení a toho všcho s pilností povár.ivše takto o tom vypovídají: Poněvadž oul'cdníci ouřadu šesti panského pl'edlt~živše pěkteré příciny,
k odporu zmocnění, kteréž Jan Skréta Sotnovský z Zavoric na dum u tN voháněk řečený od práva sobě vyžádal,
takových pHčin podle práva sou neprovedli a neukázali,
nýbrž z act a pruvodi'lv této pl'e to se jest vyhledalo a našlo,
že někdy JiHl< Mon, měštěnín města tohoto, s Voršiloll,
manželkou svou, někdy Lorencovi Hcrchlovi, meštěnínu
města Vratislavě, dluhu pravého a spravedlivého sečteného
8 1/ 2 sta, 8 1/ 2 kop 7 gr. vše českých povinovati souce,
takový dluh na dotčeném domu svém u tří voháněk Imihami měs:a tohoto sou pojistili na jistej spůsob, jakZ
zápis to v sobě šíl'e obsahuje a zavírá, Ač pak koli nemálo terminuv týmž zápisem obsažených nezaplacených
prve, nežli Jan Skréta toho domu sc jest právem zmocn.l,
prošlo jest, však poněvadž od porucníki'lv l< vyupomínání
tech zadržalejch termíni'lv po smrti Lorence Herchle od
Petronelly, manželky jeho nal'ízených po smrli Jiříka Mona
Voršilc, manzelce jeho, dle dobrého pl'átelství strpení a
shovívání se jest dálo a nicméně pq,c neZli všiclmi termínové placení jsou prošli, Marta Snytterová, Lorence
Herchlc a Petronelly, manželky jeho, vnucka, na jejížto
clíl takový dluh po smrti nadepsaných včlitcli'lv jest dě
dick)'m právem phpa,dl skrze J~altazara Rafaele, naNzellého
plnomocníka Janovi Skrétovi Sotnovskému z Zavořic knihami měsla tohoto postoupila jest, moci Zádné práva a
spravedlnosti k též summě nedoplacený oel castopsaných
Jil'íka Mona a Voršily manželův povinné so~ě llepozustavivši, podle kteréhoZto postoupení on Jan Skréta na takový dum zmocnění od práva sobě jest vyžádal n v držení
jeho vešel, žádného se při tOIl1 nepořadu proti p;.áyU ne~opustiv, Z těch pl'ícin dává se jemu Janovi Skrétovi
Sotnovskému z Zavořic obeslanému proti oul'edníki'un
ouřadu šestipanského pi'tvodi'tln za právo tak, ze &C při
svém zll10cnění toho domu II tU voháněk: i:eccného zl'lstavuje na ten spi'tsob, že všeliké závady, kteréž by se na
témž domu nacljíti mohli a nacházeli, svésti a zapraviti
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povinen bude, škody z hodných příčin se zdvihají. Actum
in consilio feria quarta postridie Nativitatis Mariae 1579,
Consule dOlllino Thoma Grafio a Greifenberg,
28, 1580, 14, bl'ezna, Rulwp, Č, 1028 f. 159, My
Rndolf druhý DC oznamujem tímto listem, že rady naše
k appellacím zřízené v té při mezi rychtál'elll naším na mÍslě
našem z j~dné, 01,ll'edníky oul'adu šestipanského z d, uhé
a Janem Skrétou Sotnol'ským z Závořic z strany třetí, co
se zmocnčnÍ na duoU1 li t1~f volláněk i'cčeného vyzádaného
odporlt uciněného a v něnl spravedlnosti nápadnl míli
pokládání dotýče, zanechávají toho ortele ph své v váze,
~. tím doložením: Poněvadž jest nadepsan)' Jan Skréta
S, z Z, to od sebe několikráte, když jelllu summa ta,
kl,erúž on na ténlž domu má, zase dána a navnlcclla bude,
že od téhol;' domu upustili chce, promluviti dal, pro tož
poznal-li by rychtář náš I' tOJn naše,dobré býti, tehdy se
jemu toho podání od Jana Skréty S, na Jl1ístč našem a
nám k ruce dostati má, taId" jeho Jana Skrétu ssouti a
tu summu jcmu proti postoupení toho domu dáti Illoci
bude, Dán na hradě etc, v pondělí po Letare 1580,

29, 1581,1, prosince, Ta 111 též f. 174, Rudolf druh)'
QC, Poctiví věrní naši milí, Jakož jsou akta s I'ejpoyědí té
rozepl'e, kteráž jest byla při právě l~ u nás y Stal', M,
Pr. mezi rychtál'em naším a Janem Skrétou S, z Z, 1'0
dUOlU u tN voháněk z poručení našcho dsal'ského k rcvisi
podána, i pončvadž slovutn)' Kašpar Pernaur QC, služebník
náš komorní, věrný milý, kterémuž jsme všecko prá\'o
naše v jiz dotčené rozepl'i z lnilosti naši císarské a za
j,eho věrné služby darovati rácili, s nadepsan)'m Janem
Skrétou yO to vo všecko phltelským zpuosobcm smluven
a srovnán jest, takže proti němu 1'0 nic toho již nastu'
povati nechce a nebude, Protoz my toho vseho pJi též
,:cjpovědi naši zuostavovati ráCíme, tak aby on Jan Skréta
S, i s dědici a budoucími svými podlc též vejpovědi toho
domu bez pl'ekázky všelijaké jednoho kaZdého člověka
užíti mohL Dán atd, v pátek po sv, Vondřeji 1581,
30, 1598, 22, ledna." Rulwp, Č, 2113 J, 88, Uroz,
paní Dorota Trčková z Slernberka a na Lišnč kSlUpila
dum v rynku v osadě sv, Mikuláše od Kundráta Skréty
ze Závořic za 2325 k, gr. Č, AcL die Vincencii,
31. 1604, 5, října, Rukop, Č, 2206 f. 181. Ve jméuo
svaté a nerozdíl"é Trojice p, B. n~šeho amen, Já Dorota
hrabinka z Firštenberka, rozená zc Sternberka a na Leštně,
zn:-Hllcnaje běh zívota lidského na tOll1tO světě vehni
krátk)' II vědouce dobi:e, co se na svět narodí, že l.lmN.ti
lnusÍ, ač jsouce od P. B. nemocí navštívena, však ľOZllIllU
dobrého užívaje, nerada tomu chtěeí, kdyby mne p, B,
všemohoucí prostl'edkcm smrti této časné z tohoto světa
povolali ráčil, aby dům mi'lj I' Stal', M, Pr,,.li třech 1'0háněk, který' jsem koupila od p, Kundráta Skréty z Z"
kterýzto di'm1 dávám a odkazuji uroz, panu Kryštofovi
Eusebiusovi hr. z Firštenberku a na LeStně, panu manželu
mému nejmilejšímu, Jemuž datum I' LeStně v outerý
po sv, Franlišku 1. 1604, (Publikován 14, pros, 1637,)
Viz též nÍŽe o kostele SI', Salvatora Paulállském,

32, 1616, 15, dubna, Rl/kop, Č, 1029 f 174, My
Mathyáš s, -;:- y té při mezi Dorotou hrabinkou ~ Firštenbcrka
rozenou z Sternberka, z jedné a Jobstem Smellerem zlÍmecníkem z strany druhé co se z obořcní a snížení, stavení zadního s domem jejím , rynku Starom, Idícím se
stejkajícího a tudy vzaté škody obvinění elotýče, jakž žaloba a ncta lé pl'e to y sobě šířeji obsahují a zavírají.
Pováživše toho všeho s pilností podle práva, takto ten
ortel na témz právě feria 3, post S, Leonhardi 1o, Novembris létha 1615 již jminulého mezi dotcenými stra-
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n~n1i. učiněn?: napravují.
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Poněvadž jest ul'<?,zená DOl'otha

Inablllka z Iqrštnbergku, rozená Holická z Sternbergka a
na Lištně to,.ze jestJobst ~mellcr zámečník zeď v do;ně
urozeného Joachyma Ondl:eje "Iika z Holejče hraběte
z P~sounu a z Lokte vedle zdi domll dotčené hrabinky
z,.Flrštnbergku, najavše na to jisté nádennÍky a neopa:rIvše toho, aby se takovým bořením druhé zdi žádné
~Iw~y nestalo, zbořiti dal a poručil, kterýmžto obol'enÍm
ze < J~;t se ta zeď domll jmenované Doroty hrabinky
~ Fn,tnbergku ssoula a tudy ona k veliké škodě
"šl
I
I' .
pll a,
Ja; srovna yml svedky tak i relatí, šestipanských Medníkuv
y

téz

pří~ež\?)'řch

misln1v

ř-enlesla

zednického a

tesai:~ilcéh~

?ostateclle"provedla ,a prokázala. Z těch příčin povinen
Jest .se tyz Jobst Smeller s svrchujmenovanou Dorotou
~l,rab!nl:ou z yFir~tnbergku o takové škody, 'kteréž jsou se
Jl ty~~ oboremm ,tály, jako i na tuto ph vynaložené
smluvItI a porovnati, A to konečně od publikování ortele
~ohoto ve .dvou nedělíc~l porád ~běhlých, A pakli by se
10 IlJCZI sebou sanu SpOkOjItI a porovnati nemohli
tehdy" právo ~omácí 5., vejhrad?u práva vrchního, eo b;
ta!c, tyz Jobst. ~r~lel!er Jl y?.orot.~ hrabince z Firštnbergku
dali a zaplalItl Jlnel, vyncI a Jisté o tom vyměrenÍ učiniti
má., ::~al, ,b~c1c-1i on Jobst ~mcller k někomu jinému
o n:",lacem jemu zase toho, co tak jí Dorotě hrabince
z Fn'štnbcrgku dá a zaplatí, chlíti hledčti právo jemu se
v tom nczavírá, vše podle práva, A co k app~lIaci složeno to
a~y /'~sc navráceno bylo, Tomu na svědomí pečetí I;aši
C;5a! sl,u~ k tomu soudu obzvláštnč zřízenoll jcst zapečc
tl~lO, D~l~ na hradě "ašem PraZském v pátck dcn Svátosti
lil, AP:'lhs I. 1616 a lcrálovotvÍ našich bmského pátého
Uhcrskeho osmého a Ceslcého ~cslého,
'

Ph vchodu do Dlouhé Híd)',
Číslo pop, 928.
. I. 14?2, 22, srpna, Rl/kop, Č, 2099 t, 1085. Gre~Ol'l~s gla hato.r ~t Aniczka,. soror eius, rc'nuncciaverunt
'mr.l.l ct :\ltah lUr~, c~uo,d. CIS cOI~lpcciit posl obitum
patlls eOl um MatIe Zajlccz gladmtoris ad domum sitam
penes don~um ad tlabel1a et ad omnia bona derelicta
- Johalllll glachatori, fmtri ipsorum gcrmano hcreditarie
Act, [cr. III. post Assumpt. M. V,
'
.

2105

I

46, DOlllus olim

.
3, 14~8,
Rl/liOp. č. 2105
hete J uhanms gladiatoris,

I

270, Domus re-

2,

1455.

-

RI/ko}.

Č,

Johannis gladiatoris,

.4,

147-5,

Rl/kop,

Č,

2105

I

357, Domus Ni-

Rl/kop,

Č,

2106

J,

231, Domus Ni-

Rl/koj, C, 2107

f.

133, Domus Ni-

col aJ gla JJatoris,

5,

1488,

colai g:adiatoris.
(j,

1497,

colai gladiatoris.

7,

1508, 14, sq)tJa. RI/lwp,

2108f. 24. Georgius

dietus Mrzemck do/rator et Dorothea emerunt dOlllurn
domurn ad llabel1a ex uua et domum eiusdcm Geor~l: ,par:.c cx altcra sitam a Barthossio doliatore pro
LXX s. pug, Et quellladlllodurn ldem Gcorgius alias habet
duas dOl~lOS. et easque mox vcudere debet et in hac hoc
Id cm artIficlUm doleatoruCll laborarc uou debet. Act. in
VIg, Assumpt. M, V,
pen~s

8. 1510,..9. dubna, Tamtéž f. 55. Sigismundus
de domo dOlllllll Towaczowslcy et Katherina emerunt domUr~ penes domum ad tlabella ab Georgio Mrzeniek pro
LXXXV s, prag, Act. [er, III. antc Valeriani,
9, 1510, 30, července, Tamtéž J. 63. Andreas medicus et Anna e~erunt domum penes domulll ad tlabella
ex u:,a ct Georgll Mrzeniek parte ex altera a Sigismundo
hospltC dc domo olim domini Towaczowslcy, pro CV s:
gr. prag, Act. Cer. III. ante Petri ad vinc.
.
10~ 1525, ~ 7: října,v Rl/kop. č. 2110 J. 118, Katellll~,., nekdy ~ndreje lékare a nyní Bartoloměje Vol'íška
krajclho manzelka, vzdala jest duom sv6j manželu
svému, Act. fer, III. post GalIi,
y 1~, 1557, 2, zátí. RI/lwp, Č, 2117 J, 388, Zmocnena Je~,t Marketa .Sedivá domu Katel:iny Voříškové
po~l~ pl'lsudku J, MtI rad tlad apelacÍmi, Act. [er, V, post
EgldlUlll,
12. 1fl57, 23, listopadu, Tam/liž J, 402. Brikcí
z Krucburku a Anna koupili duom leŽÍcí mezi domy
a Janem Radou od Markety Sedivé za CLX
c, Act. Cer. III. post Elisabeth,

~oháněk

k~

1560,. 10, května. Tamtéž

J. 451. Jan Škréta a
dnom od Brikcího z Krucebnrku za
CLXXV k, c, Act. fer, VI. post Stanislai,
, . 13.

Mal~é;a

ko~plh

1563, 9, prosin~e, RI/kopv' C, 2118 f. 65, Frajs,tal se o dOJn)' meZI Janem Srnerhovským z Rosic
z Jedne a Jane?l Skr~t~u .z stran)' druhé a to takový, že
Jan .... n~e~hovs},~ P?stupII jS'st a zápisem tíllJtO postupuje
doml;. sveho receneho na Smerhově Janovi Skrétovi zase
Jan Skréta postlÍpil jest domu svého ležícího mezi 'do;ny
II voh~něk xa Radr ševce obostranně Janovi Štuerhovskému
z ROSIC, vsak pndal mu 272'/2 k, Č. Act, fer. V, post
Concept. M, V,
15, 1564, .6. listopadu. Tallltéž f. 86, Mikuláš Sulek
z Hrádku koupil duo~ mezi domy u voháněk a Jana
Rad~ ševce .od Jana Smerhovského z Rosic za ~75 k,
gl'. c, Act. dlC Leonardi.
,16, 1565, 7. září. Rl/kop. Č, 2120 f. 78, Ve jméno
svate, a nerozdílné Tlojice amen, Já Mikuláš Sulek
z H~a~k I oc známo činím tímlo listem všechněm vuobec
kd;z eten nebo čtlíCÍ slyšán bude, že znamenaje věk~
~veho sešlost. a ~echtÍce tomu, aby po mé smrti sválOvé povstati mely, o domu mém vlastním jenž slove
yol-iš~vský, ležící mczi domy Vohánkovským ~ Rady ševcc
J'~OUCl ,lla r)'l~k v Star. M, Pr, i což v něm jest dávam Vaclavovl He)'darovi z Vesce, ujci svému - , Stalo
se v pátek po SI', Jiljí leta - šedesátého pátého,
14,

m~rk

!:

. 17, 1?72,
listopadu, RttllOp, Č. 2118 f. 324,
UlOZ, p, Jost Tejrovský z Ensidle a na Tejřově koupil
~uom V?ríškovský n~ ,r)'nku od Evy Vršovy z Lažan za
270 k. c, Act. postnche Leonardí.
k.větua.
Ta III též f. 4D9, Uroz,
SV,llák z LantšleJna a na
koupil duom
Ilškovsk~~ ua rynkll od p. Jana Tejl'ovského z Ensidle za
300 k. c, Act. postridie Asc, d,
'

,., 18, . 1ó75, 21.

~,llrm

Krašovč

V~:

1575, 11, ~l:pna, Tamtéž, Jakub Velvarský soua Anna k~uplh duom Vol'íšlwvský od p. Vilíma
Sl'ltaka z LandštcJna za 250 k, Č. Act, postridie s, Laurencii.
20. 1581, 3, července, Rl/kop, Č, 2112 J, 102, Jan
House ko~plÍ duom ,:. rynku od Jakuba Velvarského a
Anny fil, J. za 385 k. c. Act. postridie Visit. Elisabethae
2J, 1581, 2Q.' října, T(fllllé,J: f. 109, Florian Got:
hart Zdárský ze Zdám na Cerveným Oujezdci a J enči
,19,

Č,
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jemná bez proměnění spravena a dávána byla, Item i tato
koupil duom v rynkll od Jana Housete za 440 k, Č, Act.
vůle má jest, aby páni oUI'cdníci špitálští pl'ijmouc od
postridie Crispini.
pana purkmistra pántlV z nadepsaného ouroku deset kop
22, 1588, 28, března, Tamtéž f. 285, Kříž Chvalský
míš" mezi chudý a nemocný lidi podle malosti a velia Lidmila koupili duom v osadě sv, Mikllláše mezi domy
kosti každého roku den Pov)fšenÍ SI', Kl'íže po 10, 12 i
u tří voháněk a Jana Rady ševce obostranně ležící od
15 gr, míš, pokudž by postačovalo na časy budoucí rozuroz, p, Floriana G, Ždárského ze Ždáru za 440 k, č.
dělovali, Naposled)' týmž pántllll oul:edníkům špitálu sv.
Act, fer, II. post Incarn, d,
Pavla každého roku, když v Křížové dny mezi chudé
23, 1608, 4, prosince, Rl/kop Č, 2205 f. 293,
k chválám Pána Boha a vzývání jména jeho svatého lidé
(Kšaft Kříže Chvalského z Jenštejna), Já KHž Chvalský
pobožní chodí a k milosrdným skutktun napomáhají, pro
z Jenštejna, měštěnín Star, M, Pr, známo činím tímto
uctění pántlV přátel tu tehdáž přítomných každého roku
listem, kdež čten neb.l čtoucí slyšán bude a zvláště, kdež
deset kop míš, na časy budoucí a věčné odkazuji, Pakli
náleŽÍ, že znamenaje běh života lidského věděti nemohu,
b)' svrchupsanÍ pan purkmistr a páni Stal', M, Pr. dědinu
v kterou chvíli můj Pán Bůh z tohoto bídného a zármlltku
a grunt ňáký, odkudž by ten plat a užitek těch 60 kop
plného světa mne povolati ráčí a rozvazuje to, že lidé
mÍš, v)'cházel, koupiti chtíti ráčili, k tomu se dovoluje,
z něho velmi rychle a jako y nenadálosti odcházejí, i necož aby knihami pánův oUI'cdníktlV pro budoucí pamět
chtěje tomu, aby po mé smrti o stateček můj, kteréhož
zapsáno bylo, služebně zádám, A jakož mám čtvery peníze
mi Pán Bůh z své Božské štědroty naděliti a požehnati
na vinici nčkdy dobré paměti pana mistra Jana Vocorina,
ráčil, wudové a nesnáze vzniknouti měli, Pro tož jsa ještě
každých po třidcíti kopách miš, jedno sto dvadceti kop
z daru Pána Boha v mírném zdraví postaven a paměti
míšo podle zápisu knihami pana pergkmistra zadržaný, ty
dobré požívaje, takto o témž statečku mém řídím a
odkazuji tolikéž k záduší sv. Mikulášc, aby páni ouřed
kšaftuji, Především jiným 'duši mou milou, kterouž jsem
níci je vyzdvihnouti a Je dobrému záduší obrátiti a na
od Pána Boha pHjal, tu zase v jeho svaté ruce jakožto
místě mém, jakožto z dluhu spravedlivého hotově náležeti
obraz jeho Božský navracujÍc poroučím pokorně prosíc,
bude, kvitovati mohli, Co se pak dotýče d'llllU mého,
aby ji zase y své svaté ruce pro své nevypravitedlné a
v kterémž bydlím, ležícího vedle domu tří voháněk a
pře hojné milosrdenství i pro hohou smrt a všecka zaMartina bradýře obostranně, ten se vším v něm příslu
sloužení Pána Jezu Krysta, syna svého milého, pl:ijíti a
šenstvím ouhrnkem, což by koliI' y něm se buďto na klípříbytek mezi volenými sl'atými v nebeské radosti dáti
notech, od svršku, nábytku všelijakého a jiných věcí, jakž
l'áčiJ. A tělo mé poroučím mým zvláště milým přátelům
by se koliI' jmenovati mohly, nic; ovšem nevypouštějíc,
k kl'esfanskému do země pochování v té neomylné naději,
našlo, Item vinici nay Srpových horách vedle vinice urože pH dni posledním soudným z země prachu mocí Božzeného pana Jil'ílca Svíka z Lukonos z jedné a vinice
skou vzkříšeno a spolu s du~í v počel volených svatých
někdy pana Jana Kukli z strany druhé leZící se vším
k zivotu věčnému pHpojeno. bude, Dále jakož jsem panu
oužitkem vinným. (A jestliže by kdy ta vinice na prodaj
purkmistru a radě i vší obci města Koul'íma tisíc kop
přišla a pl'átelé moji ji držeti nechtěli, tehdy nejprve
míš, zapůjčil, kteroužto summu listem pod pečetí jich
před jincjmi panu Vojtěchovi Kautskému, strejci mému
městskou, jehož datllm ve čtvrtek den památný sv, Havla
laskavému, dědicům a budoucím jeho, aby v mírnosti
létha tohoto 1608 ujištěnou mám, a takový peníze vo sv.
prodána byla.) Hem víno v sklepích nadepsaného domll
Havle v léthu příštím 1609 konečně složiti mají, jakž
všechno Lidmile Vlaverýnové, sestl'e mé nejmilejŠÍ, kteráž
jistota to sebou přináší, v tom taková vůle má jest, aby
spolu s panem lvI. Václavem, švagrem mým zvláště milým,
páni Kouřimští po mé smrti takové peníze těch tisíc kop
netoliko manzelku mou až do smrti, ale i mne po všecky
míš, i s ourokem jich milostem panu purkmistru pánům
časy a zvláště v nemoci mé ne jako sestra má, nýbrž
St. j\I. Pr, odvedli, kterážto Sllmma aby za pán)' na časy
jako malka věrně a upřímně opatrovali, odkazuji a dávám,
buduucí a věčné pod ourok obyčejný vedle ~ového nařízení
aby tím vším táž Lidmila, sestra m'l, spolu s panem manzůstávala a oni aby každého roku ten ourok vydávati poručili
želem svým jako svým vlastním vládnouti a toho užívati
ráčili, jak se dole pokládá, Předně dotčený pan purlcbez překMky každého člověka mohli. Však na ten a tamistr a páni nynější i budoucí ab)' ráčili poručiti odkový zptlsob a v té jisté nepochybné naději, co sem jim
vozovati pánům ouředníkům záduší sv. Mikuláše v St. M,
manželům s důvěrností na obzvláštním partykulál-i poznaPl'. každého roku dvadceti kop míš,; za polovici těch
menáno dal a komu co více, jako do Bethléma, též přá
peněz aby tíž páni ouředníci p,)vinni byli koupiti mentelům manželky mé i mcjm od zběH vojensl,é schuzen)fm
díčkům a žačkům chlldším, kte\-fž by se pilně učili. po
a jiným odkázal i dáti naHdil, tomu všemll dle přípovědi
páru střevíc, Jiným po jedný košili vezmouce po osmi
své že za dosti uči"í. A v čem by koliI' Lidmila, seslra
groších mÍš, loket plátna a lo před slavnosti Narození
má, s panem manželem svým pánův poručnÍki'lV potl'eboSyna Božího aby dáváno bylo, však na ten a takový
vali a k nim se utekli, že je radou svou upřímnou přátel
spůsob, kdož by tak z týchž rnendíčkův a žáčkův, ktel-ÍŽ
sky fedrovati budoll, se dtll'ěřuji a pro Boha z,ídám, Item
by dobrodiní toho účastni býti chtěli, pántlm ouředníkům
šaty chodicÍ mé všecky, též knihy panu 1\-1. Václavovi
rukojmě hodnověrné, že tu v škole na další časy zůstá
Vlaverýnovi poroučím. Item krám, na němž se matevati a pilně 'se učiti budou, postavili. Druhých deset kop
l)álnÍ a jiné věci prodávají v Konšovic ulici vedle Izaiáše
míš, na lílcařství nemocným žáčkům aneb pokrmy a náSolem a nebožky Marjany od smrti ležící se vším, col.
poje k pohodlí jejich aby bylo vynaloženo, Jestliže by
v něm jest, odkazuji a dávám též Lidmilc, sestře me, a
pak klerého roku toho potřeba nebyla aneb díl ňáký
Janovi Holyanovi, synu vlastnímu někdy Jakuba Holyana
těch peněz k potl:ebě svrchudotčené byl pronaložen, tehdy
a Lidmil)', sestry mé, jeh"ož sem sol-ě na starost pEjal
co by jich zbejvalo, na expensi žákovskou pomalu vydáno
a na tcn čas dotcený krám spravuje, aby ho s volí a do
býli má. Potom odkazuji a poroučím dvadceti !cop míš,
libosti paní matky své užívati a jej držeti mohl. A jakož
chudým lidem do špitálu sv, Pavla za PoHčskou branou
mám ,to kop míšo za p, Janem SmažÍkem v městě Měl
pro snadš'f jich vychování. A ty každého roku ab)' jim
níce pod ourok obyčejný ptljčených, z těch sto kop míš,
od jich milosti pana purgmistra pántw vydávány byly,
páni oUI'edníci SI', Mikuláše každého roku ab)' ourok přiA na t)' peníze každého pátku jedna ferkule chudině pří46
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jímali. A tomu každému, kdož by kul' český na místě
mém spravoval a regoval, těch šest kop míšo do roka aby
bez zadržování vycházelo. A pakli by Jan Smažík bez
nich bejti mohl a jich nepotřeboval, budou moci dotčení
ouřednící, je vyzdvihnouti, jeho kvitovati, peníze pak
k záduší obrátiti a z nich ou rok každého roku, jak se
nadpisuje, vydá,'ati. Item na vinici urozeného pana :Martina
Frubejna z Podolí, kterouž sem mu byl prodal, ještě dvoje
peníze gruntovní mám; (pakli jinač, t{) se z knieh pana
pergkmistra vyhledá) ty odkazuji pánum literátlllll kuru
sv. Jiljí, aby je k dobrému toho kuru obrátiti, ročně po
50 kopách vyzdvihovati a pána z nich kvitovati mohli.
Ce se pak dotýče handle solního, který mi od jich milosti pana purgkmistra pánuv poručený byl, pokudž by se
pE něm vždy jací nedostatkové buďto přehlídnutím nebo
nedohlídnutím našli, to pánu Bohu jako člověk padlý,
hříšný a nestateéný poroučím. A při Lidmile, sestře mé, a
manželu jejím aby to, což by se koli,' spravedlivého nedostalo a našlo, na snesitedlné terminy zapravili, nařizuji. Kteréžto všecky věci aby podstatně opatrovány býti mohly, dožádal jsem se urozených pana" Severina Rudnera z Rudnbergku radního, pana Havla Stýrského z Radotína, pana
Vojtěcha Kautského z Jenštejna, strejce mého laskavého,
pana Thomáše Varyna, že sou k sobě opatrování vule této
mé poslední přijali, tak aby se jí zadosti .státi mohlo, žádajíc poníženě Jich milost pana purgkmistra pánuv, aby
nad touto vuli mou poslední ráčili ruku ochrannou držeti
a ji k sobě poručenou míti pro hojnou odplatu věčného
a nesmrtedlného pána Boha Amen. Toho všeho na potvrzení i ku právu duvěrnost pečetí mou vlastní jistým mým
vědomím dal jsem tento list kšaftovní upečetiti, v němž
podpis ruky mé vlastní se spatřuje a nachází. Datum
v domě mém ve čtvrtek po památce sv.Ondl'eje ap. 1608.
24. 1613, 31. července. RI/lwp. č. 2114 r. 116.
Lidmila Cyryllová z Morchndorfu koupila dlun v osadě
sv. Mikuláše mezi domy u voháňkuv řečeným a Martina
Tektandera bradýře od M. Václava Vlaveryna a Lidmily
m, j. za 1000 k. č.
25. 1624, 4. prosince. Tamtéž. Lidmila Cyryllová
z Morchendorfu dala (však teprv a po smrti své), elttm svuj
Martinovi Smertošovi z Ryzentalu, Lidmile Smidové a
Katel'ině Anthoniové, synu a dcerám svým.

Číslo pop. 927.
(Dum Bradavičovský.)

1. 1461, 27. dubna. RttllOp, é. 992 f. 254. Ve
jméno božie amen. Já Jakub kolebecník, měštěnín Stal'.
M. Pr., vyznávám tiemto listem obecně pl'ede všemi, kdež
a před nimiž čten n"boli čttíce slyMn bude, že ačkoli
z dopuštěnie božieho nemocen jsem a neduziv na těle,
však proto paměti dobré a svobody zdravého rozumu požívaje, nechtě, což na mně jest, by o statek po mně zuostalý mezi příbuznými a přátely mými kteří svárové a
nesnáze po mé smrti se dáli, toto mé poslednie poručenstvie a konečný úmysl vuole mé o témž o všem statku
mém mně z daru božieho pájčeném zHedil sem a zpásobil i mocí tohoto kš aftu a poslednieho poručcnstvie mého
řiedím a zpásobuji obyčejem takovýmto: Takže dllOm
muoj, v němž bydlím, kterýž mezi domy Lekše ševce
z jedné a Jana mečieře z strany druhé proti domu u slona
leží, dal jsem dobrovolně a mocí toholO Haftu dědicky

1 V, Na Velkém

lIalllěsti.

1 V. Na Velkélll

a k věčnosti po smrti mé otkazuji a otdávíÍm panie Mal'gretě, manželce mé milé, a Jírovi, synu mému, ke jmění,
držení a společnému požívání i s ním, když a což sě jim
oběma ze spolka líbí nebo líbiti bude, jakožto s jich
vlastním k učinění bez jiných přátel mých i lidí všech
otporu a pl'ekážky. Tak aby manželka má nadep,aná komoře dvě sobě k bydlení vybrala, kteréž sě jie buchí
zdáti. Nádobie pak všecko k řemeslu mému pHsbšné a
k tomu dřievie polovici k témuž řemeslu nadepsanému
synn mému otkazuji a druhá polovice téhož dl'ievie manželce mé zuostal1- Než šaty mé chodicie všecky aby synu
mému vydány byly bez nesnází. Jestli pak že by manželka a syn spolu snad zbýti sě nemohli, tehdy duom
nadepsaný prodadtíc penieze mezi sě rotdělte rovným
di clem anebo chtěl-li by jeden druhému diel jeho splatiti,
Jenž jest dán 1.- šedesátého
to buď při jich vuoli. prvnieho ten pondělí po sv. Jiří.
2. 1461, 19. října. Rl/llOp. č. 2105 f. 153. Georgius, natus Jacobi kolebečník, et Ursula ell1erunt medietatem domus, cuius alia media pars ad ipsum Georgiulll
pertinere dinoscitnr - erga Margaretham, relictam Jacobi
prefati, pro XII'/2 S. Act. fer. ll. post Luoe ev.
3, 1466, 24. břewa. Ta1l/též f. 238. Duchko doliator et Margareta emerunt domum erga Georgium
kolebecznik pro XXVIII s. Act. fer. II. ante Annuncc.
M. V,

4.

1473.

Tamtéž

f. 339. DOIpus

Duchkonis

Mrzeniek.

5. 1510, 5. pro~ince. Rl/kop. č· 2108 f. 71. Leo"
nardus doliator et Marta emerunt domum prope circulum
inter domos Meczierzow,ky et Doubkonis sitam a Georgio
Mrzeniek pro XXX s. Act. fer. V, ante Nicolai.
6. 1óll, 13. září. Tamtéž f. 84. Georgius sartor
dietus Bradawiczka et i'l'lartha emerullt domum inter domos
Brozii sutoris et barbirasoris sitam a Leonardo doli"tore
pro XL S. prag. Act. sabbato in profesto Exalt. s. Crucis.
7. 1530, 9. března. Rl/kop. é. 2134 f 34. Po smrti
Jil'íka Bradavičky stal se jest podíl o vši ce k statek po
něm zuostalý mezi :Martou, manželkou dotčeného Bradayičky, a sirotky po něm zuostalými, že z toho statku všeho
Simunovi a Jeronymovi dostati se má 10 XII'/2 k. č.,
synuom, a Kateřině a Anně dcerám jeho po XV k. č. Act. fer. lIlI. ante Gregorii.

8. 1530, 2. srpna. Rukop. č. 2110 f. 322. Jan
Smietak a Lidmila koupili duom mezi domy Brože ševce
a Voříška krejčího od Marty Bradavičkové a Šimona,
syna jejího, za L k. č. Act. fer. nI. feriis Petri cathe·
drati.
9. 1535, 16. dubna. Rl/llOp. č. 2111 f. 101. Jan
Rada a Lidmila koupili duom Bradavicovskaj ležící mezI
krajčínl VoHškem a Brožem ševcem obostranně od Jana
Smietaka za LI S. Act. fer. VI. post Tiburcium.
10. 1579, 22. l'íjna. RlIlwp. é. 2120 f. 199. (Kšaft
Anny Radové). Ve jméno etc. Anna Radová, toho času
bytem jsouc u Jana Hada z Proseče v Caletné ulici
- učinila jest kšafl o statečku svém v sobotu den Na
nebe vzetí P. M. oznámivši: Jakož má spravedlnost svú
v Novém liL Pr. na domě, "kdež slove u Raduov, i z tl'
spravedlnosti odkazuje Václavovi, Bartošovic synu, v Brezanech, jemuž jest ona Radová teta, 40 k. m. a sestře
jeho Václava jménem Alžbětě 10 k. m.
Dáno ve
ctvrtek po sv. Havlu.
11. 1583, 8. června, RlIllOp. é. 2205 f. 34. Já
Jan Rada - statček muoj všecken na gruntech, na svrš-
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cích, nábytcích, summou mohovitý i nemohovitý - odkazuji Lidmile, manželce mé milé, protože jest mně po ta
všecka leta, kteráž sme spolu byli, s pilností k živnosti
naši společně nápomocna byla a mne také v času zdraví
i nemoci věrně a upřímně opatrovati nepřestávala. Z těch
příčin já dotčenou Lidmilu mocnou hospodyní a držitelkyní všeho st~tku mého činím, duověřujíc se jí, že vnukuom mým Janovi z Anny, dc\,ry mé, Lukášovi z Adama,
syna mého, a Anně, vnučce z Slastného, syna mého, zplozeným, jednomu každému z nich po XX k. m. vydá,
nevěstám pak mým Saloméně X k. m. a Markétě tolikéž X k. m. dáli bude povinna. - Stalo se v sobotu
den s,'. Medarda.
12. 1584, 29. ledna. Ta III též f. 45. Já Lidmila,
pozuostalá vdova po někdy Janovi Radovi, jsouc nemocí
od Pána Boha navštivena a věku již sešlého - o statečku
svém - takto
kšaftuji: Janovi, vnuku mému z Anny,
dcery mé, zplozenému duom tento, v němž bydlím, ležící
mezi domem paní Anny Komedkové z Dívčic a domem,
jcnž od starodávna sloul »Kostelákovský« - odlmzuji, a
to proto, že Anna, dcera má a mátie tohoto Jana, mne
vždycky v mých nedostatcích včrně a právě jest opatrovala a což jest kolivěk po svejch dvou manžeHch dostala,
toho všeho za mnou jest zanechala. Z té pl'íčiny já také
Janovi, vnuku svýmu, nemohu než dobl'e učiniti, kterejž
tady mne věrně a upřimně opatruje. Lukášovi, vnuku
mýmu yZ Adama, odkazuji duom druhý ležící mezi domem
Jiříka Samšy a domem Jakuba Velvarského - .
Stalo se
v outerej po neděli Devítník.
13. 1603, 2. května. Rukop. é. 2113 f.289. Martin
Tektander bradiř a Salomena kOJlpili dum mezi domy
Kříže Chvalského a někdy Jil'íka Samšy od Jana Slováka
a Salomeny m. j., poněvadž týž na velikém spuštění zustúval, za 400 k. č. S tím při tom doložením: Poněvadž
týž dum Lukášovi, po někdy Adamovi Radovi synu pozustalimu, a Jana Slováka pastorku, o němž se od drahných
času v, jakž do Uher proti Turku táhl, byl-Ii by živ, neví,
náležel, pokudž by se ještě našel a zase navrátil aby
svého dílu dosáhnouti mohl.
14. 1616, 14. listopadu. Rl/kop. č. 2114 ;: 211'.
Michal sutor bradý'· a Mandalenya koupili dl1l11 mezi domy
Lidmily Cyrylové a Václava Samšy od Salomeny, po
Martinovi Tektanderovi vdovy, i na místě dítek za 525 k. č.

Na Veseli.
Čislo pop. 926 a,

'*

1369, 24. března. RltllOp. č. 992 f. 189. Wir
Bcrnhard Seidl, Ula Thasner und ander gesworn purger
in der Grqssern Stat zn Prage, bekennen offenlich und
tun knut allen den, di disen brieff ansehent oder lesent,
das die erbern manne Mertein orloymeister uncI der junge
Lebe, unser mitpurger, ein teil kriges czwischen yl1 under
cin ander haben gchabt unb dy mauern und gerynne,
daz czwischeu yn beiden synt gelegen, darumb sey beide
ofte vor uus kuomen clagen. Do name wir dar czu erber
leut, rlp.ll von alder wis-entlich ist gewest umb dy mauern
und umb dl' gerynne, ulJ(l auch werckleut beide, steinmeczen und cymmerleut, dy das wol derkennen IUochtell,
wy dy mauern gchorten von den selben. V/ir wol noch
dem rechten sein nnderweist und gelart, darumb machen
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wir und schicken durch dempfung des kriges und durch irrern
beider bete willen und sunderlicher freuntscháft dl' sache:
Also von erst, das dy mauer, auf der des Leben turm
steht, sulle seyn irrer beider, also werre als sy czwischen
irn beiden heuscrn ist, gerechent vommarkte forn an von
des Leben hause uncz hyn hinder und dy tuer kegen
dem Merten orloymeister, da man yn des Leben gemacht
geht auf daz gewelbe. Abcr dy vier mauern, darynne eyn
gewelbe und dar auf eyn stuben ist, dy do treten yn des
orloymeisters hof hynden an seinem hause, dy selben alle
miteinander syn des Leben, Aber di mauer, dy furbas
von dem gewelbe czwischen beiden hofen und staUung
geht uncz an dy hynderst mauer, dy ist beyder gemeyn.
Auch dy traufe, dy do vellet von des orloymeisters stuben
hynden yn des Leben hof, dl' schol also furbas vaUen,
darumb das dy traufe, dy do vellet von des Leben gemach, das yn do vier mauern gemacht ist, auch vcllet yn
des orloymeislers hof und also an hyndernusse furbas
vaUen schol. Auch das gegen czwischen iren beiden heusern gelegen ist, wenne si ch daz ze bessern geburt, so
suUell sy das von beidem gelde besern und machen
und daz wasser, das von der selben rynnen geht,
das schol man leiten yn des orloymeisters hof auf ir
beider gelt, wo man daz allcrbest ze wege brengen mag.
Darumb schol dy rynne, dy do dorunder lcit und veUet
in des Leben hoff, also furbas bleiben und valIen ewickleich. Geschehe aber der ze czukunftigen czeiten, daz der
orleymeisters seynen turm hoer bawen wurde, so schol
er daz gerinne czwischen yn beiden vornemem und
machen auf sein eigen gelt. Und wenne das gerinne
denne nymmer wurde cligen, so sullen sy daz gerinne
beide lascn machen auf ir beider gelt czwischen iren
beiden heJsern. Der sache ze eyn urknnde so synt angehangen des vorgenanten jungen Leben insigel und ze
geczeuglluss durch irr beider bcte ville unser sigill Bernards Seidels und Ula Taschners an disen brief. Der geben ist noch Cristi geburt driczenhundert iar darnach yn
dem nevn und sechczigisten iare am nehisten sunabend
vor Palmen.
1. 1441, 14. října. RlIlwp. č. 90 f. 73. GaUus
sutor et Dorothea emerunt domum sitam in tel' domos
Duchkonis Pst ros dicti ex una et J acobi cunabalatoris
parte ex altera erga vVenceslaum pictorem pro duodecim
s. gr, Act. sabbato ante Galii.
2. 1472.
Rl/llOp. č. 2141 f. 106, Dorothea,
filia olim Lekssonis sutoris, uxor Laurencii carnificis de
Nova Civ. Prag., fassa est, quia omni porcione sua per
patrem derelicta tulit XX s. a Nicolao sutore vitrico et
Margareta, malre sua.
3. 1473, 12. ledna. Rl/kop. č. 2105 f. 339. Gregorius Doubek sutor et Elizabeth emerunt domum na
'Veseli inter domos Duchkonis Mrzeniek et Johannis Stros
doleatoris circa Nicolaum Lekssonem sutorem pro XLVI s.
Act. fer. III. post Epiph. (V kvitanci GeorgiI/s Doubek.)
..' 1477. - Rl/llOp. č. 94 J. j.12. Nicolaus dictus Lekess sutor. Mathias Knieze braseator, Lukess sartor et Broz
sutor fass; sunt, quia sunt fideiussores ',I L s. gr. pro
Johanne Hoblik sutme et Margaretha, uxore eius, quas
Stephanus Krkavecz eis concessit. Quas obligant super
domo sua in acie sita penes domum Blasii doliatoris.
4. 1499, 1. dubna. Rl/kop. č. 210? f. 164. Ambrosius sutor et Hedwika emernnt domum inter domos
Duchkonis Mrz':lIiek ct Tohannis Sstros erga Elisabeth,
relictam olim Georgii Doubek, pro XLV s. prag. Act.
fer. II. post Conductum Pasche.
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1505.
1510.

Tamtéž. Domus Ambrosii sutods.
Rllkop. Č. 2108 f. 58. Domus Brosii

1530.

Rlllwp. Č. 2110 j. 322. DlUH Brože

1535.

RllllOp. Č. 2111

sutoris.
~i:

ševce.
;;,

f.

101.

Dům Brože

ševce.

Rl/kop. Č. 2008 f. 79. Zikmund
a Lidmila koupili vinici 2 str. na Kapitolách nad :Michli ocl Jakuba Plekno za 50 k. m.
'i' 1537.
Tallltéž j. 209. TýŽ koupi! vinici 2
str. na Kapitolách vedle své od Jabuba Plekny ševce za
XL k. m.
5. 1538, 4. Njna. Rl/kop. č. 2111 f. 232. Zikmund
Knoflíček a Lidmila koupili duom ležící mezi clomy někdy
Pavla bečváře a Jana Racly od Hedviky Brožovy a Pavla,'
syna jejího, za LXV k. č. Act. fer. VI. post J eronymi.
6. 1546, 24. července. Rl/kop. č. 2142 f. Y. 10.
(Kšaft Zygmunda Knoflíčka ševce). l'l'eclkem Lidmile, manželce své, cluom i se všemi svrchky, klenoty
a nábytky i s vinici, kteníž jest prodal za 106 k. m., poroučí. Z toho má vyclati sirotkuom - 1l'Ialoušovi 30
k. m., Danielovi též třicet a Kateřině dceH 30 k. m. Stalo se v sobotu u vigiljí sv. Jakuba. (Publikováno den
sv. Řehoře pap. 1548.)

".

1535.

Knoflíček švec

7. 1557, 31. srpna., Tamtéž f. C. C. 20. (Kšaft
Lidmily Knoflíčkové). Ze cluom svuoj, v němž bydlí,
- odkazuje - Matoušovi, synu svému, a KateHně, clcel'i
své, na rovný mezi ně podíl - . Stalo se v títerý pl'ecl
sv. Jiljím. (Publikováno v títerý den sv. Klimenta 1557.)
8. 1559, 14. března. 2117 f. 429. Regina Zvoníčková
koupila duom Icžící mezi clomy Radovirn a Jana Komedky
od Matouše Knoflíeka a Katel'iny, sestry jeho, za 100 k.
e. Act. fer. lIL post Gregorium.
9. 1568, 29. bl'ezna. Rllkop. č. 2118 f. 190. Regina Zvoníčko1;á pl'iznala se, že duom v němž bydlí _
dala Jil'íkovi [Sarnšovi I], synu svému. - Act. fel'. II. post
donl. Letare.

IQ. 1571, 26. července. Rllkop. č. 2118 j. 284.
Jihk Samša vzdal jest všeliký statek svůj l\Jarjaně, m.
své, zase ona - manželu svému. Act. dic Anne.
';' 1572.
Rl/llOp. C. 2122 f 13. Stala se
smlouva dobrovolná mezi Jil'íkem a Janem, bratry pozuostalimi po Regině Zvoníckové, že on JiHk Janovi' za dí!
jeho má dáti XXX k. m. (Kviluje Jan Zoubek, někdy
Reginy Zvoníčkový syn, r. 1575.)
11. 1610, 11. listopaclu. RttllO}'. č. 2233 f. 4.
Den sv ...Martina stalo se porovnání mezi námi Václavem,
Jil'íkem S~Il1ŠOU a Salom\mou Branickou dcerou po někdy
Matjaně Samšový pozllstalými, že Václav, starší bratr,
cllun ujímá y sumě v 608 k. míš., z níl. na jednoho
každého po dvou stech kopách míšo přijde. Druhé, z vinice, ktcráž pl'cdešle za dvě st;' k. míšo proclána, z ty se
jim ještě po 20 k. m. bráti dostane. Z vinice druhé,
kteráž nyní prodána jest za 350 k. m, - po 30 kopách
bníti mají.
12. 1614, 1. červenc~. Rl/llOp. č. 475 J: 171.
(Vejchoz k ž,ídosti Václava Samši a Salomeny Tcktanclerové v příčině stavění Lidmily Cyryllové.) Vác1av Šamša
a Salomena Tektanderová ukázali stavení nové I' domě
Lidmily C)'ryllové od kamene vyzdvižené proti clvěma
oknlult z komory do domu LiclmilyCyryllové obrácen)lrn.
Tu Salomena zprávu učinila, že pod těmi okny zlab spo-
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lečný býval, do kteréhož voda s střech i od lepenice p.
Lidmily nad tímto novým stavením šla a do domu pí.
Lidmily vypadala, kdež také uHeka úzká, kudy se skrze
kychyni na sekret chodilo, bývala a žádného stavení
takového se tu nikdy nespatřovalo. Václav Šamša také
oznámil, že proti oknu jeho zaml'ížovanému žádné zfdky
na ujetí světla nebylo vzděláno, ale toliko prostě prkny
oh raženo a žlab společným nákladem položen, na nějž i
pan otec jeho nakládal a do něho s střechy hned od
hranice lepené voda spád svůj měla. Protož toho stavení
trpěti nemohou. Od pí. Lidmily: Kde nenfčko na gruntu
svém něco od kamene staví, tu předešle prkny ohraženo
bylo a nic šíře neb vejše, ale jakž předešle tak nyní i
střecha šourem položena bude. Neb spatřuje se, odkud
stl'echa šla. Pro tož jim na ublížení nic nestaví, že jest
něco volnější uličku pH okních udeJati dala. Jestliže Salomena T. bude chtíti, ty dvě okna její na svtlj groš jí
povejšiti chce. ~akli nic, tu uličku na předešlý způsob
zouží. Václavovi S. nic na skrácení nedělá, proč by sobě
tu proti oknu jeho, poněvadž prkny prvé oh raženo bylo,
zídky vyhnati a domu svého, když se dále nevydává, zlepšiti neměla, toho jí on hájiti nemuže. A sumou nic vejše,
než jak předešle bylo od dřeva, to nyní pro bezpečnost od
kamene, nic sousedům svým na ublížení, stavěti chce
i žlab společným nákladem položiti. Od Václava Š.:
Poněvadž se tak, jak prve bylo, stavěti i žlab položiti
uvoluje, jináče nic, když se to stane, dobře s ní spokojeni budou. Pakli nic, žádají, že v tom ochráněni budou.

Číslo pop. 926 b.

';' 1394, 18. října. Rl/kop. Č. 986 f. 137 .. lch
Hensil Eybaw schuster, burger der Grossern Stat czu
Prage, bekenne offenlichen und tun kunt mit disem
brieffe aUen den, clie yn sehen odel' horen lesen: also
als Peter Knyber pin tel', auch burger cler egenanten stat
czu Prage, mein nachpawer, ein mawer czwischen meinem
hause, das gelegen ist kegen dem hawse des Franzces
Rockczaner ubil', von einem teil unci dem hawse des obgenanten Peter von dem andern tcile, die sich forn an
del' gasse anhebt unci get dUl'ich und durich bis an das
hindere newes gemach clesselben Peters von grund auff
bis under die r)'nnen, mit seinem eigen gelde und kos ten
auffgetriben und gemachet hat unci die ecke vil auff mein
hoffstat gesaczt ist worden mil meinem guten wil1en und
gunste. Und dorumb so sal clie mawer mitsampt cler hinclern newen mawren, die der obgenante Peter auffgebawet, noch a\len iren ausmessungen su\len furbasmer ewiclichen halbenweg nach lenge und der hohe bis an clen
hindern stock des Hensil Leutmischer czu dem hawse des
obgenanten Peters, seinen erben und nachkomcn a ich
sei';"es hawses besiczern unci halbenweg czu meinem hawse,
melllen erben und nachkomen, auch meines hauses besiczer, mit voUem rechte gehoren. Auch gelobe ich vorgenanter Hcnsil Eybaw vor mich, mein erben und nachkomen, auch meines hawses besiczcr, clas ieh das licht
cler fenster, die aus dem hindern newen gemaehe des
obgenanten Peter in meinen hoff gecn, furbasmer mit keinem gepewde, weleherley das sein wurde, nieht vorpawen,
vormachen, noch beschettigen sal in cheinerlcy weise.
Des czu einem geczeugnusse so haben clie weisen manne
lessco Oczas richter, Johannes Egrel' und Com'ad von
Margpurg, gesworne burger und schepffen der obgenanten
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stat czu Prage, ire sigele dUl'ich meiner fleisse bete willen
gehangen an den brieff, der geben ist czu Prage do man
czalte nach Cristi gepurte XIIlo iar und dornach in dem
XCIIII iare an sante Lucastage des hdl. ewang.
';' 1399, 23. září. Tallltéž f. 138. Wir bUl'germeister und der rute der Grossern Stat Clit Prage bekennen offenlichen und lun kunt mit diesem briffe, das
wir in der sache und czweytrachte, die clo gewesen ist
czwischen dem Peter pin tel' von einem teil und dem
Peter pechrer und Margareth, seiner hausfrawen, von dem
anderntcile von einer maucr wegen, die do hinclen
czwischen il'en hewsern ist gemachet worclen und hebt
sich an bey dem brunnen desselben Peter pechrers bei
seinem swybogen und get bis in die mawr cles Hensil
Leuthmissl, cin sulches urteil czwyschen yn gesprochen
haben, als hernach geschriben stet: Von ersten das dieselb mawr von grund auff bis in die hoche, auch noch
der lenge und nach der twyrche sal furbasmer ewiclichen
halbenweg czu clem h.awse des egenanten Peler pinters,
seinen erben und nachkomen, seines hauses besiczer und
halbenweg czu dem hawse des vorgenanten Peter pechrers,
Margreth, seiner hausfrawen, iren erben und nachkomen,
ires hawses besiczer, mit vo\len rechten gehoren. AIso
clas iczlichs teil in sein halbteil derselben mawr lreme
legen mag und dorauff bawen, was jedem teile not sein
wir!. Auch so sal alles das wasser, das in dem hoffe
desselben Peter pechrers und Margarethen, seiner hausfrawen kumpt und dOl'ein velt, unden an der erden in
eyn loch durch dieselb mawr geen und flissen in den
hoff des obgenanten Peter pinters. Doch das der vorgenante Peter pech rel', Margareth, sein hausfraw, ir erben
und ires hawses besicler, dasselbe loch mit einem gelocherten pleche also bewaren unci vormachen su\len, als
offte des not geschiet, das demselben Peter pinter und
sein erben, auch seines hawses besiczern, durch dasselbe
loch in sein hoffe kein unflat nicht fliessen, noch gcen
mflge in keiner weise. Auch so haben wir gesprochen,
das die stuben des egenanten Peter pinters auff derselben
mawrn, als sie iczunt dorauff steet, furbasmer bleiben sal
und also steen, doch in sulcher masse, wer sache, das
dieselb stube in czukunfftigen czeiten von fewers wegen
abprente oder erfaulte, oder das dersclb Peter pin tel' und
sein nachkomen ein andere newe stuben an derselben sluben
stat dohin seczen wolden, denne so su\len sie dieselben
sluben auff sein halbteil der mawr seczen und nicht
ferrer. AIso das clem vorgenanten Peter pechrer, Margarethen, seiner hausfrawen, ur,cI iren nachkomen ir halbteil der mawr ledig bleiben sal. Des czu einem geczeugnusse so haben wir unser obgenanten stat czu Prage
heimleich insigele an diesen briff gehangen, der gcben
ist czu Prage, do man czalt noch Cristi gepurt dreyczenhundert iar und in clem newn und newnczigisten
iare, am nesteh dinstage vor send vVenczlaws tage.
* 1401, 3. tlnúra. Ta/lltéž f. 138. Wir burgermeister uud cler rate der Grosscr'n Stat czu Prage bekennen offenlichen und tun hunt mit diesem briffe a\len
den, die yn sehen oder horen leseo, clas a\le clweytrachte
unci wiclerwertikeit. die do gcwesen scin czwischen dem
Peter pinder von einem teil und Peter pechrer, seinem
nachpawer, von clem andern teile vondes prywecz wegen,
das czwischen iren hewsern legl und ir peyder ist, von
clen erbern mannen J ohannes lvIeisner, J ohannes Piesker
und l\Iáthes Starober, als geweldige ubermanne von peyclen teilen gekoren, verricht sein worden unci cin sulchen
auspruch vor uns in unserm rate cwischen yn getan haben
unci ausgesprochen: also das a\lc clie stule, die cler ege-
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nante Peter pinder aus seinem haws auff dasselbe privet
Itat, das clie also pleiben suUen ewiclichen ungehindert
und das er unde sein naehkomen dieselben stule bessern
magn, als offte in des not geschicht in czukunftigen czeiten.
Auch so sal der obgenante Peter pechrer und sein oachkomen dasselb privet und die grub sel bel' lassen ausfuren
mit seinem eigen gelt durch sein haws und auch die
gruben bessern mit scinem eigen gclde und kosten als
offle des not sein wirt, do ch an schaden des egenanten
Peter pinders unci seiner nachkomen. Und ab das derselb
Peter pechrer oder sein nachkomen nicht teten, was
denne der egenante Peter pinder odel' sein nachkomen
des schaden nemen wurden, den sie mit czweyen genanten
bewcisen werden, clenselben schaden sal yn derselb
Peter pech rel' und sein nachkomen genczlichen ausrichten
an a\le widerrecle. Dorumb so sal auch der egenannte
Peter pinder und sein nachkomen demselben PelcI'
pech rel' und sein nachkomen alle iare czu stewer geben
vierundczweinczig gros prager muncze, halb auff scnd
lurgcn tag, der schirst kumpt, anczuhebcn und das ander halbteil uff senci Ga\lentage dornach nu unci ewiclichen
a\le iare geben sullen an alle widderrede und an hindernusse. Des czu einem urkunde und czu geczeugnusse so
haben wir unser obgenanlen stat heimlich insigel an
diesen briff gehangen, der geben ist czu Prage, clo man
czalt nach Cristi gepurt vierczehenhundert iar und dornach in dem ersten iare am nes ten donnerstage no ch
Unser Frauen tag cler lichtmesse.
1. 1448, 17. července. Rukop. é. 90 f. 166. Procopius sartor et Katherina ernerunt clomum inter domos
Pauli cirothecarii ex una et Galli sutoris parte ex altera
erga Kalherinam, relictam Pstros doliatoris, pro XXXII s.
Ac!, die Alexii. (Zrušeno téhož roku.)
2. 1448.
Ta/lltéž f. 167. Wenceslaus doliator
et Margarela emerunt domum erga Katherinam, relictam
Pstros dolialoris pro XXX S.
3. 1451.
Tamtéž. Margareta, relicta Wenceslai
doliatoris.
4. 1466.
Orphanorum Wenceslai doliatoris.
5. 1468, 12. prosince. Ruko}'. č. 2141 f. 35.
Když Jan řečený Pštros, syn někdy Vauka Zlého beeváře,
obeslav Brože, strýce svého, žádal jest na něm, aby jemu
s statkem předepsaného otce jeho věrně a právě Jakožto
poručník a pl'íbuzllý přítel učinil, kterýž když řekl, že to
chce před phítely učiniti, několikrát o to sč s povolením
pallskim pokusivšie a nesmluvivšie, prosili jsú Fánuov,
aby duovody i odpory stran rácili milostivě vyslyšeti.
Ale páni chtiece radiejšie j iem j elikožlo přáteluom přiro
~eným smltívy pl'átelské přietí k rozdělení up. M,rtlíšie
Serlillka rok jsú jiem v určený den položili, tak aby sě pHzni
jich i spravedlnosti dosti stalo; při kterémžto rokování
opatrní Prokop od poclkovy a Prokop Kulhánek ubrmané
jich obojicll žaloby úl'áži"še - vypověděli: Aby Brož
svrchupravený Janovi, bratranu SVéIl111 již jmenovanélllu,
za diel pravý po jeho otci - najprvé domu mezi domy
Hoblíka ševce z jedné a Blažka bečváře z strany druhé
ležícího skutecně postlípě, jakož již i tak učinil jcst,
Také má
k tomu jemu pl-idal 36 k. hotových peněz. jemu vydali peřině II, polštář jeden kožený, druhý s cernim plátncm, podušku jednu, prostěradla III, ubrusy II
větší a menší, konvice cínové II, mísy cínové tH, hrnec
měděný, l,abát, pás, lebkn, pavezu a nádobic všecka k l-emeslu becvál'skému příslušná .. Act. fer. II. anle Lucie.
6. 1490, 7. března. RllliOp.
2106 f. 273. Agnes,
olim Johannis Pstros, lIltllC vel'O Johannis doliatoris con-

c.
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thoralis, resignat domum suam, quam inhabitat, in tel' domos Gregorii sutoris Douhek dicti et Johannis Przihoda
situatam marito suo. Act. fer. III. post Invocavit.
7. 1496.
Rl/kop. Č. 94 I. f. 131. Domus Johannis doliatoris.

8.

1502, 17. ledna. Rl/llOp. Č. 2107 f. 212. J\Jathias

doliator dictus Trnka et Katherina emerunt domum sitam
inter domos Brosii sutoris et Johannis doliatoris I'rzihoda
Ac!. die Anthonii.

9.

1510, 27. dubna. Rl/kop. Č. 2108 f. 58. Kathe-

rina, olim Mathie Trnka, nunc vel'O Pauli doliatoris Conthoralis, resignat duas domus, que domu s site sunt penes
domum Brosii sutoris <x una et domum Mathic sutoris
Sowa - Paulo, marito suo. Act. sabbato post J\farci.
10. 1510.
Pauli doliatoris (viz plcdešlý dum).
ll. 1ó30.
Pavel Iwčvál'.
12. 1536, 4. března. Rl/koj. Č. 2142 f. R. 3.
(Kšaft Pad a Trnky bet,váře.) My purkmistr a rada Stal'.
M. Pl'. známo činíme - , kterak Pavel Trnka bečvá,',
soused Jláš, učinil jest kšnft v sobolu den Pi'enesení SI'.
Václava 1. 1536 - takže on Pavel ustHnovuje nad
Anlllí devečktí, schovanici sVlí a k tomu domu svého,
v němž bydlí - i všeho a všelijakého hospodál'ství __
otcovské poručníky slovutného p. Zikmunda Freiskuta od
zlaté trouby a opatrného Jana Roudnického bečváře, pl'átely své zvláště milé. Kteréžto Anně děvečce, schovaniei své, duom svuoj - odkázal
Pakli by jí P. B. do
let rozumných od smrti neuchoval, tehdy ten duom
"-by připadl na Majdalenu, někdy Jiříka vinal'e _
na
Ujezdě ohývající manželku, a na děti její jmenovitě na
Adama, Lidmilu a Evu na rovný díl. Dále oznámil, že
jest prodal Jakubovi Farál'i kožišníku zahradu u Košíř ležící, i jakžkoli peněz na ní zuostává, ty všecky porucil
výš psaným Majdaleně a dětem jejím. Též oznámil, že
má na domu v Platllél-ské ulici, v kterémž nyní jest kartéř,
LXX k. m., i z těch penez též odkázal Majdaleně a dětem
LX k. m., do Templu v Star. M. Pl'. vedle Tatrmanuov
proti Dvoru králové X k. m., a za X k. m. ostatních
aby oni porucníci sukna nalnípíce mezi chudé rozdali.
PH tom též oznámil : Jakož má domek vedle Pernicka,
kteriž od něho i s zahrádktí pl'i něm leMcí koupil a jej
již zaplatil, ze ten dOlllek i s touž zahrádkou odkázal _
k záduší do špitála sv. Padu. (Vyhlášeno v stredu pl'ed
sv. Vítem 1536.)

13. 1536.
Rl/kop. Č. 2008 f. 152. Porucníci
statku po Pavlovi Trnkovi vzdali XIX Je m. na Jakubovi
Op:,vském kožišníkovi - Majdaleně, manzelce Jíry, vinaře
z Vjezda.
14.

1537, 1.,1.. srpna. Rt/kop. Č. 2008 f

192. My
purgmistr a rada Stal'. M. Pr. 7I1ámo činíme tímto naším
listem všem vuobec a zvláště pak tu, kdd náleží, ,.le
předstúpili pl'ed nás do rady Bartoš bečvál' a Václav Setelka sladovník, spolustísedé naši, a nám oznámili, ze jsú
byli dužádáni od Majdaleny rychtál'ky staré z Újezda shze
manžela jejího Václava, aby k ní pl'išli\,' že chce pl'ed
nimi svuoí
statek pořediti, poněvHdž) by v nemoci
ležala těžké. A že Slí k ní pHšli a ona že je-t o svém
statku tu pl'ed nimi zlízení a Haft poslední vtlOle své
ucinil.\ zpuosobcm takovýmto, jak jest nám to také od
nich sepsané podáno a od nás )' tomto listu našem zavHeJlO. Bartoš becvál: a Václav Setelka sladovník. starší
pl'íseZní a měšťané Stal'. M. Pr., oznámili oba dva' jednostajně fl seznali, že jsú byli požádáni dnes týden od
Majdaleny z Újezda, staré rychtál'ky, skrze Václava, manzela jejího, kteráž jest lezela ncmocná v domu někdy
Pavla Trnky bečváŽ'e v Stal'. M. Pr., aby k ní přišli;

kterážto ležécí v nemoci oznámila jest vuli svtí pl'ed nimi
takovtíto, &ádající najprvé, ahy clítky její opatl'ili. A tíž
Bartoš fl Setelka tomu odepl'eli a toho k sobě pl'ijieti
nechtěli. A potom se jest dožádala pana Jana zlatníka,
kmotra a stíseda svého odtudž z Újezdu, kterýž tu osobně
přítomen byl a on k sobě to pi'ijal. Též oznámila, což se
Václava, mužc jejího, Heriž se k ní nedávno přiženil,
dot)f če , t01ll1l aby dáno bylo z statku jejího X k. m. a
ty šaty, kteréž jemu lnípila, aby pl'i něm zuostaly. Naposledy oznámila, co se domu jejího na Újezdě leZícího a
vinice její dotiče, to obé aby tiž pan Jan zlatník _
prodal a na to dítky její choval a je opatroval _. Stalo
se toto vysvědcení v títeri u vigiljí Na nebe vzetí P. M.

15.

1539, 10. září. Rl/kop. Č. 2111 f. 267. Jindřich

Krkavec vzdal statek svuoj - Anně 111. své a zase taž
Anna vzdala duom svuoj manželu svému. Act. [er. lIU.
post Nativ. Marie V.

16. 1540, 11. záH. Rl/kop. Č. 2111 f. 296. Václav
Kroslík a Eva koupili duom ležící mezi domy SmolnicovÝIll a Knoflíčka ševce od Jindřicha Krkavce a Anny
m. j. za CXX kop. Act. sabbato post Nativ. M.
17. 1544, 11. srpna. Rl/llOj. Č. 2117 f. 41. Václav
Kroslík a Eva koupili duom mezi domy Smolnicovým a
Jil'íka Knoflíčka obostranně od Michala Prunara fl Wolfa
Fryšajsnara ze Ch ba za CXXlII k.
Act. fer. II. post
Laurentium.

c.

18. )545, 19. srpna. Rl/llOp. Č. 2117 f. ?1. Zmocjest Sebestián Prunar ze Chba domu Václava Kroslíka
pro gruntovní peníze XXXIX k. č. Act. fer. lIlI. post
Agapitum.

něn

19. 1446, 17. června. Rl/koj. Č. 2117 f. 71. Hanuš,
zeť p. Michala Prunara - postoupil duom _ p. Jindři
chOl'i Planskému z Ziberka. Act. fer. V. post Vitum.
20. J5J7, 6. srpna. Rl/kop. č. 2117 f. 112. Jakož
uroz. p. Jindl'ich Planský z Ziberka má duom někdy Václava Kroslíl<a sobě odevzdaný od Hanuše, zetě Michala
Prunara, kterýžto duom leM mezi domy Smolnicovim a
Jil'íka Knoflíčlm, vzdal jest t"jž duom _ Janovi Bohmickému z Bohmic. Ac!. die Transfiguracionis Christi.
21. 1548, 22. Njna. Rl/kop. č. 2117 f. 152. Jan
z Násilí koupil duorn leZfcí mezi domy Srnolnicovým a
JiNka Knoflíčka od Jana Bollluického z Bohmic za CXV
k. č. Act. fer. II. post Ursulam.

22. 1554, 7. čerma. Tamtéž J. 314. Jan Bikanecký
z Bikaně a Anna koupili duorn od Václava z Násilí
za ce k. - Ac!. fer. V. post Bonifacium.
23. 1560, 13. tínora. Ta III též f. 445. Adam Hruška
z Března koupil duom mezi domy někdy Knoflíčkový a
Petra od tI'í mozdíHl od Jaoa Komedky z Rovin a Anny
m. j. za CCCL k. č. A týž p. Adam H. listem pod pečetí sní jest připověděl všecky pol'ádky a povinnosti
k obci a k osadě činiti. Act. [er. III. Scholasticarn.
24. 1630, 24. zál'í. Rl/llOp. Č. 2114 f. 455. J. Mti
C. rychtál'i v Stal'. M. Pl'. jménem a na místě J. Mti C.
krále a pána pána nás všech nejrnilostivějšího poroučí se,
poněvadl. se na domě p. Jana Adama Hrušky z Bl'czna
v Stal' M. Pl'. leUcího zádné. interes se J. Mti C. nenachází aniž proto, že téhož domu otec jeho nikdy y Imihách městských zapsaného neměl, on tu práva svého dě
dického netratí, nebo jedenkazdý má vuli kazdého času
do kněh městských sobě dum koupeni vložiti dlÍti a pro
ncvlozcní aby ~um propadnouti měl, o tom práva královstl'f tohoto Ceského nevyměl'ují, pročež aby on cís.
rychtál: témuž p. Janovi Adamovi Hruškovi v držení a
a užívání svobodném žádný další překážky nečinil

ua/llěstí.
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Číslo pop. 925 a.

1437 2J dubna. Rl/kop. č. 90 f. 2. ?orothe~!
1. Niclassii
,.
. .lam velo.
, Pauli Clrothecarn
relicta
mensatoJ'ls,
\ t d'
.
. b ona sua - manlo . hC. le S.
conthoralis, reslgnQ
VIt
Georgii.
1466 9. červlla. Rl/llOp. č. 2105 f 240. Bllasit~s

2

.
doliator
et ,
Johanna emerun t d omull1 inter domos
. JoI',"nJlls
'is
. l' t' Hoblik et orphani olim Wenceslal do JatOl
sutons CIC t
H
tantcr aderga Valentinum doliatorcll1 pro XL s.
oc .no ,
,
t
quod idem Valentinus in carnera, lJl qu~ nunc
·
lJlnc
maneto, ad tempora vite manere d e b e t , et palaclO
' .
tantc
ca'mcr~m, quo ut nunc utitur, ~tn et futuro ,'ue. vlte em:
ore uti debet. Insuper et Ignem pro c~bo:um dec~?
similiter et calorem tempore hyenus JlJ
cum predicto hospite habere debet, locun~ v~~·~ ~S:I~~:.S
in estuario eundem, quell1 minc tenet, ůbtme I.
C.
.
JI. infra octavall1 Corp. Chl'.
.

~ione

est~all.o

3 1483 7. června. Rl/llOp. č. 2106 f. 124. BlaslUs
.
,
. t er d o
mos
sudoliator
resignavit
dOll1um suam lil
. Sswehle
.
M'toris et Johannis d6liatoris - Mart!te. uxon sue, - I aI
tino filio sUO. Act. sabhato ante Pn ml.
.

1486 19.

4
I

června.

Tamtéž f. 181. Johannes Przl-

, et ]'v1artha emerunt d omum inter domos
1 .
do li atol'
.

~Oe(o:.gii

apt~B!aslum

Sswehla et Johannis doliatoris Pstros
dolialorem pro XXV S. prag. Act. fer. II. post

5

Itl.

.

1503 1. dubna. Rl/llOp. Č. 2107 f 231. Matl~las

.
doliator
et ,
Katherina emerun t d omum inter domos elUsj' t
d m Mathie et olim Sswehlonis sutoris a Marta re Icta
e
.
PrzIllOda
pro XL s. prag. Act . sabbato an e
J ohannis
Judica.
sutor
6. 1511, 20. k v ět na. Tamtéž f 77. Jacobus
Weseli inter
Smolnice et Magdalena emerunt domum na
d
P 1
d Olnos Mathie Sowa et Pauli doliatoris ab eo em k aUá~
.
, . I<anll,. ze,
v
ta zeď. ' ter, zv
S těmito
vynuen
. XLIII/ s
pro
2'
devlí J'eho Pavluov
duom a Ja l
<ll b
uov 'Jes t spolecme a kdyz
t'
0,."
\ V opra\Tova
by toho potl'eba kázala, mall
JI spo1cc.ne
I v ě 1._
Dvéře dvuoje, kteréž jstí v té Zdl,v ty m~í spo eC~'dčl~l~i
zdíti a jestli že by OJI Jakub chte! sobe VOk~O
I Ví
; komory na dvuůr jeho Pavluov, aby uděbl na pal' ~c t;
žlab mezi jich dom)' má býti spoleení a preve\ t~ké. 15~8
fer. III. post Zophie .. (1521 splácí Jakub Smo mce,
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IV. Na Ve/kém Ilámesli.

na onen čas Salomína Dusíková p,'ipravHa jest ku právu
Jana Brněnského a jeho jest obvinila, ze maje ona odpor
o Hart nebožtíka Jiříka Dusíka, manžela svého, jeho Jana
Brněnského za plnomocníka k zbránění toho kšaftu, který
se proti společnému zdání stal, jest učinila, kterémužto
plnomocenství jest on potom odepřel, pravíc ze nikda za
plnomocníka jeho jest nenařídila. Pak tuto z těchto prů
voduol' se to nachází, kterak on Jan Brněnský před
p. purgkmistrem ohlášení cinil a plnomocníkem se jejím
jmenoval a celý rád po právě šel i příčiny proti témuž
kšaftu někdy Jil'íka Dusíka, manžela jejího, předloZil, se
ohlašoval, ale pro ránu BuoH, Heráž toho času byla, že
na ten čas na právě se nesedá, ježto kdyby nic jiného
za průvod nebylo, tehdy toto vlastní jeho pl'iznání, ze
plnomocníkem se jmenoval, vidí se za dostatek býti; ano
i ještě více se nachází, že v suplikaci své též se plnomocníkem jmenuje, jí Salomeny litujíc v tom, že se našla
správa, aby pro škody outratní dcerám nebožtíka Jil'íka
Dusíka, manžela svého, zaručila, z čehož rozuměti jest,
kdyby nebyl plnomocníkem, byl by ji nezastával, a ty
suplikací jsou jeho vlastní rukou psány, a ještě více se
ukáže, že to ruka jeho jest, na to podal cedule řezané
Valentinovi StHbrzskému odeslané žádajíc, aby v ní, když
bude při uvažování této pře, nahlídlluto bylo. Potom podal
ty druhé cedule l'ezané témuž Valentinov; odeslané a jeho
vlastní rukou psané, též i dvojího psaní posílacího a to
proto, aby ukázal, kterak on Jan Brněnský plnomocníkem
jí Salomíny Dusíkový jest byl, jakož pak i ona Salomína
sobě do něho stěžovala, že on jsa plnomocníkem jejím,
ji v tom opustil a právu se ukrejval, tak že ho ku právu
nemohla míti, až ten odpor kš aftu jeho Jiříka Dusíka pominul a týž kšaft k svému stvrzení přišel a tak nemoha
jeho míti lm právu, vyjednala sobě potom na něj patent,
kteréhož podala k pl'ečtení. Též i sepření mezi .Mandalenou Koptišovou a jím Janem Brněnským, poručníky Salomeny Dusíkový. Item společné zadání statku ov Jil'íka
Dusíka a Salomeny, manželky jeho, a to za příčinou tou,
že on Jiří Dusík zadavše statek Salomíně, manželce své, a
úna jemu též, o něm již dále kšaftovati jest nemohl, jakž
právo městské pod literou C 53. C. 54. C. 55. vyměřuje,
čehož on Jan Brněnský dobl'e mohl zhájiti, ale toho tak
nechal a zanedbal. Dále podal kšaftn toho žádaje, aby
při uvažování veĎ nahlídnuto bylo,
kterémuž to kšaftu
tento Jan Bl'llěnský vloziv odpor po něm neprocedoval a
nekráčel a tak svou nedbanlivostí jí ke škodě jest phvedl. Předně, že ten duom Jiříka Dusíka, kterýž za mnoho
stojf, na ni spravedlivě podle společného s ním zadání
statkuov připadnouti jest měl, ale skrze nedbanlivost jeho
Jana Brněnskýho o něj přijíti jest musila, na to dal čísti
nález i s konfirmací vrchního práva meú Sal"mínou Dusíkovou a Mandalenou, nevěstou JiHka Dusíka, o Haft
téhož Jiříka Dusíka. Dále co jest on Jil'ÍI< Dusík k sobe
bral a přijímal peněz, to on ukáže, dav k tomu čísti
vejpis z Nového M. Pl'. kvitanci" též i jiné kvitancí
z rej str pana pergmejstra hol' viničnei'ch Pražskejch, k tomu
mluvil, že maje on Jan Brněnský ji Salominu I' tom spravedlivě opatrovati toho jest zanedbal a tak ji netoliko
o ten duom, v kterýmž Jiřík Dusík bydlel, ale také o tu
summu v kvitancích položenou jest pHpravil, tak ze ona
k veliký chudobě skrze to přivedena jest; a právo zjevný
jest, že ten každej, kdož tak zmrhá při, má z ní práv
býti. Dal čísti to právo městské I. 49. A poněvadž jest
tuto dostatečně prokázáno jedno plnomocenství, potom
nedbanlivost jeho, poroučí se k spravedlivému v tom
opatření. Potom dal čísti svědomí rejstry vedené k tomu
mluvě: z těchto svědkuov nachází se, že jest on Jan
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Bl'llěnský žádal, aby jemu peněz pučova1i s tím doložením,
jestli že neučiní toho, tehdy že ona Salomína přijde o svú
spravedlnost. Ano i to se nachád z těch svědkuov, ze
jest tu mocnost od města Vysokého Mejta danou předložil
na právo, kterážto mocnost podle jiných allegat v tej při,
kterouž ona Salomína měla s Mandalenou, ncvěstou Jiříka
Dusíka, o kš aft jeho do apellací, když jest ona od té
,'cjpovědi, kteráž se při tomto právě stala, apellovala, jest
odeslána, a potom pro vyřízení se apellací, když jest
tam ph apellacích sollicitovala, aby jí zase ta mocnost
vydána byla, tu vždycky od písal'uov odpovědi brala, že
jest ji Jan Brněnský vyzvi hl. Pak k čemu se to rovná,
to bude ph uvážení spravedlivém.
Proti tomu od Jana Brněnského tento pruvod Salomíny Dusíkový jest ven ze pře vedený: Předně ukazuje
rejstřík z reposit ouřadu pana purkmistra, kterak by On
plnomocník od ní nařízený býti měl, z toho patrně se
nachází, že dvě osobě zapsány jsou a ne on sám. Potom
suplikaci, kterouž jest žádala na něho za patent, jako by
jeho ku právu míti nemohla, proti tomu též ukazuje ně
které psaní listovní dokládajíc, že by to v těch listech
jeho vlastní ruka byla, ale toho nebylo slyšeti, aby který
svědek to vysvědciti měl, že to jest tak, jakž on praví,
než tudy by chtěl toho jalovými řečmi dotahovati a jeho
do plnomocenství vtáhnouti. Dále podala i patentu společního zadání statkuov pfipisujíc nějaký duom, kterýž by
za několik set stál, též i vejpověď, kteráž se vztahuje na
dvě vosoby, též i kvitanci ano i svědky rejstry zavedené,
ti také aby měli vysvědčiti, že jest On sám byl plnomocníkem, toho se z nich nenachází, než svědci o dvou
osobách, II to vše daremně se vede a na něho samého se
nic nestahuje, dal čísti žalobu, právo městské A. 51.
A. 53. B. 36. roz. 3 B. 14. K tomu mluvě, jakž na onen
čas jest se stalo obvinění, tomu porozumíno jest. Pak to
ani jedním svědkem se tuto neprovozuje a poněvadž
toho, z čehož jest obvinila, ničímž neukazuje, také toho
požíti nebude moci. Dále kdež praví, že by on měl mocnost Ďákou z apellací vyzdvihnouti, v tom na věc rozsouzenou nastupuje, ježto na onen čas jest jeho pohnala,
aby takovou mocl\ost proti sobě ku právu položil a maje
sobě termin uložený, v kterém by to ukázala, že on takovou mocnost z apellací vyzdvihl, toho jest neukázala;
na to žádal za pl'ečtení vejpovědi mezi Salomínou Dusíkovou a jim uciněné k tomu mluvě, poněvadž maje dosti
prostranný čas sobě k takovému provozování učiněný toho
jest neprovedla, aby on jakým plnomocníkem bejti měl
a není, tehdy zbytečně zaneprazĎuje, nebo, cožkoliv jest
vedla, to všecko se vztahuje ne na něho samého než na dvě
osoby, dal čísti vrávo městské B. 35, Herým se ukazuje,
jak a kterak plnomocenství' se zapisovati má, kteréžto.
právo všecky svědky její, by jich více bylo, porazí, nebo
kdo chce plnomocníka nal'íditi, má se ph právě dáti najíti, pak ona toho ničímž neokazuje, aby se kdy při právě
najíti a jeho za plnomocníka zapsati dala. Potom jak společníci mají poháněni bejti, dal čísti právo městské B. 18.
zřízení zemského C. 33. o společnicích, též zHzení zemského C. 26. k tomu mluvě: to právo a zřízení zemské
vztahuje se na to, kde by se dotejkalo společníkuov, že
ti mají všickni poháněni a vinněni bejti. A kdo by se
tak nezachoval, ze žaloba jemu zvýžena bude. Druhé že
kdož by koliI' žaloby s průvodem nesrovnal, tehdy také
ta má zdvižena bejti, na to dal čísti právo městské B.
22. A jaký jest byl plnomocník, podal rejstHku z manualu rej str pana purgmistra od zmocnění a tak poněvadž
jest právo pochybila, daremně jest jeho stěžovala a na
něj sobě patent jednala, dal právo městské čísti C. 1.,

IV. Na Velkém

náměstí.'

kteréž se na to vztahuje, že na mrtvého a nepřítomného
rozsudkové se nevztahují. Pak on jest toho času nepří
tomný byl, když ona sobě na něj patent jednala a tak
v těch průvodech jest té naděje, že té žaloby osvobozen
bude, d,l čísti svou odpověď, kteníž dal na žalobu její,
na to podal k přečtení datuom jednoho i druhého listu
urozeného pana Krystofa staršího z vVartmbeJ'ka a na
Strakonicích oc, též i plnomocenství jedno Syksta z Ottrsdorfu, druhé od rychtál'e Nového M. Pr., jiné listy poselací od pana Jiříka Mošaura, od pana Kryštofa z Wartmberka, p. Davida Rittera, od kněze Jiříka Hliviekého oc,
k tomu mluvě, že z tohoto průvodu jeho to se nachází, že Salomína Dusíková daremně jest sobě na něj
patent vyjednala, jakoby on ku právu dosazen biti nemohl. Pak tuto je t ukázáno, kterak urozený pán Kryštof
z Wartcmberka a na Strakonicích v mnohých přícinách jeho
jest za plnomocníka potřeboval a proto jest k němu on
i ouředník jeho psaní cinil. Naposledy jest ukázal i vysvědčení kněze Jiříka Hlivického oc, že jesti na právě
jeho toho času byl a odtud potom na právo pánu ov prelátuov kostela Pražského se dostal a tak měla-li jest ona
Salomína Dusíková .co k němu, poněvadž byl usedlý
" těchto městech Pražských, mohla jest k němu hleděti
a ne takový na něj sobě patent jednati. Dal čísti právo
městské B. 35. D. 28. a to proto, že vyměřuje, kdyby
kdo klamavý zprávy činil a v nich postižen byl, že má
trestán bejti. Pak z tohoto průvodu se nachází, že jest
ona Salornína nepravou zprávu dala a tak ji ta pokuta
nebude moci minouti, dal čísti svědomí rejstry zavedená,
svědomí listovní na právě Nového M. Pl'. zavedené k tomu
mluvě, z toho "vědomí nachází se, že ta jistá Salomína,
jak začátku této pl'e tak ani potom aby jakým byl plnomocníkem toho ničímž neukazuje než to svědčí, že jest
jemu několik kop grošuov dala, podle toho že Msndalena
Koptišová toho všeho jest pllvOd byla a poněvadž jeden
svědek očitej jest jistší nežli deset ušatejch, jakŽ právo
městské B. 68. ukazuje, pak tuto ani jednoho se nenachází, než toliko rozprávku, svědci co jsou spolu mluvili,
a tak jich svědomí sama se nesrovnávají.
Proti tomu od Salomeny mluveno: Domnívala se, že
jakž jest tento Jan BrĎanskej žalobě její odepřel pravě,
že jakživ nebyl plnomocníkem proti kšaftu Jiříka Dusíka
od ní nařízeným, že to ukazovati bude, ale tuto se toho
nic neukazuje než holá slova se mluví a brání se toliko
tím, že by Mandalena Koptiška s ním k té při zapsána
byla, a tak již se sám zná, že plnomocníkem jejím jest'
byl a protož nebude již sebe moci obrániti, nebo. to
vlastní jeho přiznání bude moci proti němu postaCiti.
A kterak může odepříti listuom svou vlastní rukou
psaným, nadto vejše i ceduli řezané, kterouž jest
jemu Valentinovi Střibrskému odeslal, oznamuje jemu,
jakého svědomí od něho žádá ano i sekryt jeho,
jimž ta psaní a cedule spečetěny jsou, se spatřuje.
A kdež praví, že by ho nezapsala při tomto právě za
plnomocníka, k tomu mluveno není, než že jest jeho zapsala při právě města Vysokého Mejta, za kteréhož to se
on potom při tomto právě, jakž již jest ukázáno, ohlašoval, ani tak není zpozdilej, kdyby nebyl plnomocníkem,
aby na cizím místě se domlouvati měl. A poněvadž jest
neukázal, kdo by jiný byl plnomocníkem jejím SalomíllY
Dusíkový, to jemu, což on mluví, postaciti nebude moci.
Ač pak nkazuje mnoho mocnosti a listí od lidí panskýho
i rytířského stavu, to mtlže bejti, že jest při jiným právě
byl a tuto nebohou ženu, maje ji opatrovati, jest opustil,
protož to vše jest ven ze pře a postačiti jemu nebude
moci.
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Zase od Jana Brněnského mluven n , že by potřebí
bylo ji ukázati, jaký jest on byl její plnomocník a kde
zapsán, jak právo městské B. 3ó. ukazuje, ale toho ničímž
není ukázáno. Jest pak stihán jakoby předešle u pana
purgmistra ohlášení učiniti měl, ale to se vztahuje na dvě
osoby na něho a na Mandalenu Koptišku, ano i to měla
ukázati, co jest jemu za práci jeho dala, jestli že jest
byl jejím plnomocníkem, dal čísti právo městské E. 43,
pak toho všeho jest pominula. Stihá jeho, že společním
zdáním a kvitancím i mohl se jí brániti, i kdyby byl se
toho nadál, že tím .tihán bejti má, což jest ven ze pře,
byl by to ukázal, že jest ona jeho Tiříka Dusíka, manžela
svého, opustila a jinam se od něho odebrala, pročež on
Jiřík na onen čas ji z několikerých věcí vinil, nač~ž se
tá~ne, aby při uvažování v to nah1ídnuto bylo.
Cteno
právo městský B. 87. A takto jemu ke škodě bejti nemá.
A kdež jest patent na něho vyžádala, to jest také dostatečně ukázal, kde a při kterém právě jest toho času byl
a komu posluhoval, a tak se jest právu neukrejval, potom
táhl se na psaní, kteréž jest učinil panu purgmistru pánuom, jehož datum jest v středu po Proměnění Krysta Pána
na hůře Tábor létha oc 83, a na druhej, jehož datum
v Menším M. Pl'. v pondělí po sv. Mikuláši létha oc 83
a to proto, že jest se ohlašoval, že rád chce ku právu
státi, ale na to žádné odpovědi neměl, a tak nebyl jest
v Starém Městě ale v Menším byl, dal právo městské
číst A. 44. A. 46.
A poněvadž to vše od ní jest pominu'to, jest té naděje, že i jeho ta žaloba mine.
Od Salomeny: Chtěl by toho prázell býti, čeho jest
svOu nedbanlivostí zameškal, zastíraje se Mandalenou Koptišovou, i měl jest to prve učiniti, když jest ho ona Salamína Dusíková obvinila, ale toho jest neučinil a tak to
všecko jest na sebe vztáhl, aby více Iistuov mocných
ukazoval, to vše jemu postačiti nebude moci, poněvadž
od tohoto práva nic se neukazuje. A kdež praví,
jest
mocnosti tév z Vysokého Mejta neměl, jinač se nachází
z svědomí Cáslavského.
Tím spor zavřín a strany poručily se k spravedlivému opatření.
Tu pan purgmistr a rada slyšíce žalobu, odpověď,
ohlášení, suplikaci, patent, Haft, společné zdání, sepření,
zřízení zemské, právo městské, kvitanci, listy, cedule ře
zané, nález, confirmaci a což více k tomu jest mluveno,
toho všeho s pilností pováži vše, takto o tom vypovídají:
Poněvadž se jest to z pruovoduov a act této pře vyhledalo a našlo, že Jan Brněnský přijav k sobě na onen
čas od Salomeny Dusíkovy na to, aby podle odporu
Haftu Jiříka Dusíka, manžela jí Salomeny, vloženého, jakž
pořad práva ukazuje, procedoval a tuž při začatou dovedl,
plnomocenství tomu zadosti neučinil, ale ji Salomeně takovou při nejitím svým po právě zmrhal, tak že týž kšaft
Jiříka Dusíka k svému stvrzení jest od práva přišel, ježto
aby on Jan práva svého začatého byl následoval, takový kšaft
společným statkuov zadáním mezi nimi manžely Jiříkem
Dusíkem a Salomenou knihami zapsaným k vyzdvižení a
k skrácení byl by přijíti musel, tudy ona Salomena
o duom i jiný všelijaký statek v kšaftu Jil'íka Dusíka
obsažený jest připravena. Práva pak vyměřují, plnomocník
nebo poručník ku při zřízený a zapsaný obmeškal-li by
koho v jeho při, nebo túž při z oumysla zmrhal, že to tomu
vynahraditi jest zase povinen. Z těch příčin dotčený Jan
Brněnský to všecko, co jí Salomíně jest zmrhal, předně
zač by ten duom někdy jich obou mRnželuov podle domu
někdy Adama Hrušky a Adama Sklenáře obostranně ležící prodán býti mohl, též co by se jiného, o čemž týmž
kšaftem řízeno jest, vyhledati' mohlo, jmenované Salomíně
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Dusíkové vynahraditi a nebo se s ní o to smluviti jest
povinen a to do dvou nedělí pořád zběhlých podle práva.
Actum in consilio f. 5. die san cti Galii 1686.
13. 1598, 26. května. RI/lwp. č. 2113 f. 102. Tan
Pizon zedník a Kateřina koupili dům mezi domy Hruškovským II lľ smrti od Mandaleny Dusíkový vdovy za
225 k. gr. č.

14.

1602, 12.

července.

Rt/hop.

č.

2113 f. 259.

Pavel Janeba Hořepnický ručnikář a Anna koupili dům
v osadě sv. Mikuláše mezi domy Hruškovým a u smrti
řečeným od Klementa Bote Ila místě Kateřiny, někdy
Jana Pisona, již jeho manželky, za 225 k. č.
16. 1605.
Tam/éž. Anna, vdova po Pavlovi
Janebovi.
16. 1608, 13. li.topadu. Tamtéž. Adam Dusík a
Anna Dusíková, sestra jeho, postoupila právo své Janovi
Nazovi.
17. 1614, 30. srpna. Rl/kop. č. 2114 f. 156. Zmocněn. jest vedle vejpovědí p. purlnnistra a pánllv Kliment
Bota na místě Tana Kryštofa Pisona, pastorka svého, do
domu Anny rVlělnické pro 70 k. m. peněz gruntovních
od ní Anny Mělnické jakožto dditelkyně statku po někdy
Janovi Nasovi, manželu jejím předešlém, na domu vedle
smrti ležícího nezaplacených.
18. 1615, 15. ledna. Tamtéž j. 167. Petr Mělnický
vzdal statek svůj Anně, manželce své, li zase vzdala témuž
dva domy, jeden vedle domu u smrti a druhý v Caletné
ulici u zlaté mříže řečený.

Číslo pop. 925 b.

(U kornety, u smrti.)

1. 1446, 31. ledna. Rl/kop. č. 90 f. 128. Wenceslaus Hoblik sutor et Marza emerunt domum na Weseli
dictam in acie contra domum Wlcziehrdlo situatam et
penes domum Pauli cirothecarii erga Hanusskonem curiensem pro XXI s. Act. fer. II. ante Purif.
2. 1468, 21. srpna. RI/lwp. č. 2105 f. 91. Wenc.
Hoblik et Marza resignaverunt domum suam na vVeseli
penes domum Valentini doliatoris dicti Libczek immediate
Johanni, nato suo, cum condicionibus notanter expressis: Quod vVenceslaus et Marza coniuges pretacti
debent habere pro se in eadem domo habitaculum posterius integrum ad morandum, quamdiu vitam duxerint in
humanis et ipse J ohannes, natus eorum, tenebitur ipsis
solvere VII gr. septimanatim usque mortem similiter utriusque. Item Paulo, fratd. suo iuniori, tenetur dare X s. gr.
Act. fer. II. ante Bartolomei.
3. 1478, 28. července. Rf/kop. č. 2106 f. 18. Georgius Sswehla et Margareta emerunt domum inter domos
Blasei doliatoris et domini lvledconis platea mediante aput
Johannem Hoblik pro LV s. prag. Act. fer. IlII. post
Jacobi ap.
4. 1505, 15. říjrta. RI/lwp. č. 2107 f.272. Mathias
sutor dictus Sowa emit domum na '.Veseli in acie penes
domum Mathie Trnka doliatoris ex una et Nicolai Retafin
platea mediante parte ex altera erga vVaclawam dictam
Sswehlowa pro L s. Acl. fer. lIII. ante GalIi.
5. 1516, 28. srpna. Rukop. č. 2141 f. 227. Staly
se smlúvy svatebnie mezi Hynkem ~evcem a Anmí m. j.,
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takže pan. Jan Václav z domu Strabochovic jmenoval jest
po též Anně, schovanici své, osm kop gr. m. a výpravu.
Acl. die Augustini.
6. 1517, 9. července. TalJlféž. Jakož jest Matěj švec
Sova koupil duom od Václavy Svehlové a nemohl jest ho
jí plátce býti a jeho doplatiti i postoupil jest téhož domu
- Václavě Svehlové. - Act. fer. V. post Joh. Hus.
7. 1517, 11. července. Rl1lwp. Č. 2108 f. 206.
Matouš Hynek šve", a Anna koupili duom podle Smolnice
ševce od Václavy Svehlové za XXXV k. - Act. sabbato
ante J\Iargarethe.
8. 1555, 24. května. Rl/kop. č. 2117 f. 239. Z poručení nejjasnějšího pána Ferdinanda, arciknížete Rakouského, rychtář Stal'. M. Pl'. podle přísudku panem purgmistrem a pány učiněpého posttípil jest statku všeho po
Václavovi Hynkovi z Zelezné ulice Petrovi Hlavsovi z Liboslavě" místodržícímu ouřad najvyššího mincmajstřf království Ceského a Dorotě odtudž z Liboslavě, sestře jeho.
Acl. fer. VI. post Asc. d.
9. 1555, 9. září. Rulwp. č.2117 f. 345. Jan Liturgus, písař při soudu komorním, a Eva koupili dnom
ležící na rohu od Hanuše Falka a Doroty z Liboslavě
m. j. i na místě p. Petra Hlavsy z Liboslavě za CV k.
č. Act. fer. II. post Nativ. M. V.
10. 1559. 2. května. Rl1lwp. č. 2117 f. 432. Petr
od tří moždířuov a Dorota koupili dům ležící na rohu
podle domu Jiříka Dusíka od Jana Liturga z Turska, písaře při l!řadu komorním, za 170 k. č. Acl. postridie
Philipi et J acobi.
11. 1569, 10. října. Rllkop. č. 2118 f. 235. Petr
od tří moždířů oznámil, jakož jest pH smltívách svadebních Adamovi, sklenáři, synu svému, a Marjaně m. j. 75
kop č. věna připověděl, že v takové sumě dal polovici
domu svého u Komety řečeného vedle domu Víta Dusíka
ležícího na rohu dotčenému synu Svému. Act. postridie
Dionisii.
12. 1571, 11. června. Rukop. č. 2118f. 272. Adam
sklenář, Petra od tří mozdířů syn, vzdal všelikú spravedlnost Svú na domu u Komety řečeném - Maljáně m.
své. Acl. die Barnabae.
13. 1596, 6. června. Rukop. č. 2113 f. 27. Martin
Bamrt krejčí vzdal jest statek sVllj Martě m. své, zase
ona Marta vzdala tejž statek Martinu, k tomu domy dva.
14. 1595, 17. srpna. Rl/kop. č. 2231 f. 117. Jakož
jest po smrti Adama Slejfíře sklenáře poz&stal statek na
dvou domích, vinici i jiný statek, k tomu Mm'jana, manželka po něm ovdovělá, a Marta, dcera její o kterýž
statek se porovnaly, takže lvlarjana za dědictví Marty jí
dva domy, jeden řečený u Komety, druhý vedle domu
Jana Krásy hl'llčíl'e ležící - jest postot\pila. Proti tomu
Marjana ujala jest vinici nad Slupi při Wyšehradu, tolikéž
workaf krámských věcí. Act. fer. V. post Assumpt. M. V.
15. 1599, 20. září. Rl/kop. č. 2205 f. 196. Já
Martin Baumert, krejčí a měštěnín Stal'. M. Pl'. vyznávám
a známo činím tímto listem mejm kšaftovním vllbec přede
všemi, kdež čten nebo čtoucí slyšán bude a zvláště tu,
kdež náleZí, že znamenaje čas nynější velmi nebezpečný
běh a způsob života lidského jiného nenacházím než to,
že všecko co se narodí, smrti podáno jesl. A člověk buď
věku starého nebo mladého, též chudý i bohatý, když
čas a hodina od pána Boha jemu uložená přijde všeho
zanechaje z tohoto světa skrze smrt na onen se odebrat
musí, a já též rozvažujíc toho, že v tom velmi nebez
pečným času nevím ja.k milosrdný Bůh se mnou naložit
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chodíval. Také v tom vule má konečná poslední jest,
ráčí, to vše v tejnosti a moci jeho svaté milosti zuostává.
(poněvadž častopsaná paní Anna Pittensclorferová, paní
Pro tož jsouce ještě z daru pána Boha všemohoucího zdrateta má milá, mně ode 20 leth až posavad mnohá dobrového rozumu i paměti dobré užívajíc, kdyby mně můj
diní jest učinila, netolikyž hotovými penězy mně založila,
milý pán Bůh buď v tomto času nebezpečným a nebo
ale i jinak v pott'ebě mé i časem s stravou opatřila, ač
potom dle vůle své svaté prostl'edkem smrti z tohoto
podle poznamenání svého jí ještě hotovich půjčených
světa pojíti ráčil, aby po mé smrti o stateček můj, ktepeněz sedmdesáte kop míšo dlužen pozůstávám) aby naréhož pán Bůh z štědrosti své požehnati a naděliti jest
hořepsan)' osoby, kterýmžto kolivěk tímto Haftem mejm
ráčil, Zádných nevolí a souduv mezi přáteli mejmi nepopo mé smrti což koliv na hotových penězích odkazuji, ji
vstalo a nebylo, o témž statecku mém vlastním toto poří
paní Annu, telu mou milou, v ničímz nestěžovali, nýbrž
zení činím. A předně duši mou milou předrahou, krví
v dobrým srozumění s ní byli, až by ona dum můj tento
Ježíše Krysta pána a spasitele našeho dobytou. v ruce
jí odkázaný prodati aneb jinak se v tom beze škody své
pána Boha všemohoucího, od něhož jsem ji vzal nyní i
opatřiti a z toho každému, jakž dotčeno, práva býti mohla.
pH poslední hodině smrti mé poroučím v té nepochybné
Jakož pak k též paní Anně, tetě mé milé, té důvěrnosti
naději, ze milý Buoh odpustíc mi pro zásluhy syna svého
celé jsem, že se ona, k mejm přátelům všelijak upřímně
nejmilejšího těžký hNchy mé, ji v losu vyvolených
a důvěrně bez ublížení svého podle této poslední vůle
svých postaviti ráčí. A dále o statečku mém svobodným,
mé a kšaftu tohoto zachovávati bude. Však též pořízcní
jakž oznámeno, takto Hdím, kšaftuji a po mé smrti míti
mé abych každého času, jakž by mi se líbilo neb vidělo,
chci. Nejprve duom můj s zahradou vedle pana Jana
nětco přidati nebo ujíti, jej dokonce změniti a jinače
Krásy hrncíře, měště.nína Stal'. M. Pl'. ležící, paní Maryaně
učiniti mohl, toho sobě v moci své pozůstavuji a zanePeldřimovské, paní máteH někdy manželky mé milé, po
chávám. Pakli bych ho nezměnil, tehdy jich milosti pana
smrti mé dědičně dávám a odkazuji k jmění, držení a
purgkmistra pánllv Stal'. M. Pr., pánuv mně laskavě pří
k vlastnímu uzívání, jakož jej sem sám držal a užíval,
zniv)fch se vší náležitou uctivostí i pokoní prosím a
však s tím doložením, aby ona ten dotčený duom všecken
žádám, že nad tímto kšaftem a vůlí mou konečnou potak ujala v těch čtyl'iclceti a pěti kopách míš., kterýchž
slední rukou svou ochrannou držeti ráčí. Tomu na svě
jí paní Maryaně dotčené (po někdy Martě, manželce mé
domí a pro dokonalejší toho utvrzení tento kšaft a vuli
milé a dceH její) z podílu dáti povinen sem. Dále dUOlll
mon konečnou poslední sekrytem mejm obyčejným jsem
svůj, jenž slove u smrti za rynk.em Staroměstským ležící
zapečetil a rukou svou vlastní v něm se podepsal. Také
v němž do vůle Boží bydlím, se všemi svršky a nábytky,
pro lepší důvěrnosti jsem se dožádal ,slovutných pánův:
což koliv v něm jest, nevymieňujíc nic.po mé smrti paní
::,imona Hansynka ševce a Marka Stylera postřihače,
Anně Pittensdorferový, měštce Stal'. M. Pr., paní tetě mé
milé, věčně dávám a odkazuji k vlastnímu jejímu 'užívání .obouch měšťanův Stal'. M. Pr., že jsou podle mně své
sekryty k této poslední vůle mé přitisknouti dali. Jenž se
a také držení toho, ale však na ten způsob a takto:
stalo v pondělí po památce sv. Ludmile 20. dne Sepaby ona paní Anna Pittensdorferová, paní teta má milá,
tembris anno 1599. (Publikováno fer. 5. postridie Concept.
těmto nížepsaným osobám z toho všeho vydati povinna
M. V. 1599.)
byla, jakž o tom doleji psáno stojí: Jakožto nejprve BarbOl'e, Anně a Voršile, sestrám mejm milým a vlastním,
16. 1600, 17. ledna. Rukop. č. 2113 J. 158. Barjedné kazdé jedno sto kop míš., uciní tři sta kop. míš.,
toloměj Cimrman a Regina koupili dům v osadě sv.
kterýchžto sestry mé paní teta dobře zná a ví, kdež ony
Mikuláše nárožní u smrti řečený vedle domu Jana Pizona
v Slízsku jsou. Item Janovi Erdmanovi staršímu, strejci
zedníka ležící od Anny Pittenderferovy vclovy za 375 k. é.
svému, odkazuji deset kop míšo It. Janovi Erdmanovi mlad17. 1601, 3. července. Tamtéž f. 404. Albrecht
šímu, někdy Jiříka Erdmana synu, 2'/4 lokte englického
Záruba z Javorova a Kateřina koupili dům u smrti řečený
sukna na šaty, což se najde v domě mejm sukna takový,
od Bartoloměje Cimrmana za 400 k. č.
a k tomu na penězích odkazuji deset kop míšo n. Ludvíkovi, synu páně Ludvíka u tří moždířů, odkazuji čubu
vlčí s suknem pošitou. ll. Kačence, dcerce téhož pana
Ludvíka, černý damaškový mantlík s popelicf podšitý po
V ulici Svatodušni.
mé smrti odkazuji. ll. Tomášovi Javornickému, švagkru
svému, odkazuji k těm 20 kopám míš., kterýchž někdy
Kostel sv. Salvatora (Německý*.)
Marta, manželka má, jemu jest odkázala a je jemu povinen sem, ještě vejš deset kop míšo H. Kašparovi J avor,~ De originibus tempU Salvatoris et 1Ilollasterii
nickému, bratru jeho, též deset kop míšo Item paní Lidfra/rum "'Iil1iJJlorl/m S. Fral1cisci de Pa/lla Veleris
mile, pana Petra Bros)'na krejčího manželce, jeden zlatý
Pragae. Specil1lť/l historicII1II P. F. Forltlllati Dllricll
prstýnek s červenim kamínkem odkazuji. ll. Rozyně, kuMil/ími. Pragae 1771. p. 7.-12. Templum Salvatoris,
chařce paní Anny, tety mé, odkazuji deset kop míš. a
Gcrmanicum vulgo dictum, sicut ego ex monumentis
k tomu z jednoho lůže šatův ložních. ll. Marky tě aJ uditě,
iustis et antiquariis accepi, condidere, atque octo annis
děveckám též paní lety mé, jedné každé odkazuji z jedinitio habuere Evallgelici (ut appelari volunt) Bojemonoho luze šatův ložních. n. Mikulášovi, paní Rejnč FranGermani: qui, religionis obtenta libertate 1) primam makový sestry manželu, odkazuji všecken yerkceugk krejnum octava die mensis Februal'ii anno salutis humanae
covský, což jej koliv mári}, It. Markusovi Styllerovi postři
supra millesimnm sexcentesimum, undecimo operi adpohaci v Stal'. M Pl'. korduláč svůj a pár pomorančovi ch
suerunt 2) primarium lapidem, eiusdem anni die vigesima
hedbávných puntšoch odkazuji. It. Anně kožišnici, kteráž
septima Julii, Doctor Hoč ab Hoěnnegg in fundamenta
mnoho let u paní matky někdy manželce mé milé sloumisit: aderat Joannes Seussius Sereniss. D. Elecl. Sax. a
žila, truhličku s dětinskými šaty odkazuji. ll. Janovi paSeCl'etis, qui l'em gestam versibus ita expressit: 3)
choleti, lé zeně, kteráž mně i s ním v nemoci jsou
hlídali, odkazuji mi šaty každodenní, dva páry galioty a
*) Viz též výše str. 344 a 359-360.
kola1' soukenný s ilutými rukáv)', v nichž sem všední den
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Pragae aderam Templi cum Salvatoris in Urbe
Antiqua, posita est, et benedicta Basis.
~octor Hoě, huius erat tunc Pompae Ducto!' et Author.
Slgna, ut cum Votis, sint quoque sparsa piis.

. Po.rro, qui curam fabricae agebant, adeo accelerarunt
edlficatJonem; ut arcto trium annorum et mensium
dllorum spatio tota fabricae moles usqlle ad apicem per~ceretur. ~am .solum templi quadrato lapide pavitum emt;
lam Eccl~sla t;'lstega ambulacra habebat; fornix vero in for~am heml?ych .concomeratus, et in eandem desinens Sanctua:1U~, altIs .q~mque fenestris amoenum redditum. Etiam
m II!a forllIcl~ parte, quae Sanctuarium tegit, SalvatQris
effi%I~S non meleganter expicta videbatur, cllm tali inscnptlOne: Salvatori Totius Mundi Jesu Christo Domin
Nostro Sacrum. Non Enim Est In Alio Aliquo Salus. A ~
torll~ I.V. lam h~ereditariarum Augustae Domus Austriac:e
Provl,nOlarum. Inslg~ia, vocabulorum compendio distinota,
et SUlS colorlblls pICta erant, praemissa hac inscriptione .
Reges Brunt Nutricii Tui: Esaiae XLIX.
.
Tum si~na, gentilitia Schlildana, et Veteris a Novae
Pr~gae; de,nlque il~a Evangelii verba: Quam Diu Fecistis
UIlI Ex Hls Fratnbus Meia Minimis Mihi Fecistis M~th
XXV. C.
.
. Et, ut discriptioni modum ponam: iam illud Salvatons Te.mplum. oc~oginta .ulnas Pragenses longitudine et
quadragmta latItudme obtmens, in iustam a1titudinem e
coeso .et quadrato lapide a;surrexit: dum, quinta di:
~ct~bns, quae erat Dominica XIX. post festum SS. TrimtatIs, Doctor Helvicus Garthius, dictae Ecclesiae Pastor
et lnspe.ctor, atque Sereniss. Elec!. Sax. Theologus more
Ev~n~ehcorum Templ! dedicatio;lem magno gaudlo, ~ed
malOle con~ra Ec~leslam Cathohcam Ira, celebravit. Joannes SeussI~s,. CUlUS testimonio supra usi sumus. iIIius
quoque memlmt:
Nunc Ba~is haec apicem quia habet, fecitque sacrata
Doctor, 1~1 hac prima" Garthius, aede preces!
'
~anc, qUl. non dormit Custos, custodiat Aedem ~
Slt benedlcta basis, sit benedictus apex.
Ad hanc Salvatoris Aedem, scholam qnoque habue.
ll~nt ~ohe.mo -:- Germ~ni Evan~elici, cui Rectoris nomine
praefUlt M. Ehas Ursmus Dehtianus MisnicllS' eillsdem
vel'O sch~lae Prorector fuit M. J oannes Turca.'
HelvIC~I.n ~arth.ium, hominem Germanum in cuUegam Georgu DlCash, sub utraque administratoris sine
ex~mplo lectum, scripsit M. Paulus Stransky Reipubl
BOlema~ cap. VI. prag. 315. Eodem vel'O anno nemp~
~619 dle. 5 Decemb.ris di:m obiisse laecherus i~ Lexic.
Erud. UI~IV. adnotavl!. Qll1S porro huic Templo praefuerit,
quod s~nbam, non habeo. Illud autem constat: Anno
1622 dle 29. Octobris, Davidem Lippachium iari! tum
A . ~61.4 Templi Salvatoris diaconum, cum ~lIiis tribus
m.m.lstns, seu quocunque nomine appél\'.'~ndis, M. Caspare
Slglsmundo Scher~rzio, et J\{. Fabiano, Praga dcmigrasse:
Hae?, ut arbltror, rebus nostris ab origine illustrandi. suffiOlent. Ad illas ergo transeamus.
~) Quos conatus Proceres haereticorum in Bohemia
pr~ hbertate religionis adhibuerint, quam aegl'e ad subsCI'l~end~m Rud?lphu~ Imp. praesenti periculo inductus
fuent. VId. Balbmus m Epit. Rerum Boh. Lib. V. Ca
XVI. ~t Hammerschmidius Prodr. Gl. Prag. Cap. V. d~
E.oclesl~ Salvat. Paulan. qui Maiest.atis literas Anno 1609
dle IoYls post festum S. Pr090pii datas innuit.
2) Ect~P?n .numismatis, quod initio dedimus, desummus ex ongmah aereo, quod apud nos conscrvatur.
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~etcrum contenti fuimus inscriptione in retn nostl'"m faOlente. Aliis alia relinquentes illustranda.

3) ~oteria V?tiva in Dedicationem Templi Salvatoris
Veten - Regla - Praga.
~."cusa Freybel'.g~e A. 1615 cum duabus Concionibus
Garthll, et una Davldls Lippachii.
.

lil

1611, 27. červnu. Pavla Skaly ze Zltol'e Historie
Dne 27. června obyvatelé z národu
~ěmecké.ho v" ~tar~.lY~ .. Pr., jenž se potom obcí německou·
JmenovatI .smeh, uClmh" základ kostela německého v domě
Komedk6vlC na Staromestském rynku, davšc mu titul ~v.
S~.lvatora. Po káz~ní a oupravné musice, kteráž držela se
pn t~m u sv. Kríže, ,.položili do gruntu první kámen'
Joadllm Ondřej hrabě Slik, Seifrid Kolnič, Linhart z Felz~
a VI!ém, s~arší z, L.obkovic, an se na to dívalo veliké
m"nozstv~ hdu, zpIV~Jíc.e nahlas Te dLum laudamus jazykem
nemec~ym;
Na mlllCI zlaté i stříbrné, kteráž v tu dobu
byla pnlozena k základnímu tomu kamenu stál na jedné
straně nápis takový: Templum Salvat.. ris
DOC
R d II S b '
. . . aes.
u. '. . u .Bohemlae Rege fundarunt Germuni Evangehcl Pragae 111 urbe Veteri die Caroli A. S. H. 1611 u
nu druhé ?braz Krista P. s okolkem slov tímto: Ab hoc
solo semplterna salus.
,

~.

Ceslw 1. stl'. 325.

G

1612, 29. listopadu. Rl/kop. č. 1291 f. 168 a
341. (~ález v rozepH Doroty hrab. z Firstenberka s Jobstem Smelel'em) Poněvadž Jobst Šm. zámečník
a měštěnín Stal'. M. Pr., předlo živ příčiny a excepcí
k neodp~;!?ání na }alobu J. Mti. uroz. paní Doroty hr.
z F." v. ~:lcIDě ob?:'e?í stavení a škody, kteráž se na
dome JeJlm stala, uCll1ené, takových svých příčin a excepcí
aby právní ?ýti a k vyzdvižení žaloby postačiti měly'
podl~ práva Jest ~leprovedl, nýbrž z prllvodu dotčené paní
hra~IDky . to se Jest vyhledalo a našlo, že ucinivši táž
pam h:~bIDka ~ uroz. p. J oachymovi Ondřejovi Šlikovi
z HoleJce skrze rezanou ceduli poselství zda by s vědomí
a P?v~lením pá?ě v domě tom havířll:n, zedníkum a n~
d:,mkum co bohti a zeď snížiti poručíno bylo, a maje sobě
tyz Jobst takovou ceduli a poselství od p. hraběte Šliku
v známost uvedeno, sám se v odpovídání dal odpírajíc tomu
a~y v t~~l~ dom,~)~kou z;.ď.havířům ncb zedníkům a nádenní:
kum
bontI
a smzltl porucltl měl ani k tomu J'iny'cll n enaJ1ma
" I
v
•
a, ze .Jest, se, tO.,o~e vší obce národu Německého v Stal'.
1I~. Pl. prebyvaJlcl stalo, a tudy týmž odpovídáním takovoll
vec "na seb"e vztáhl, .procež slušně táž paní hrabinka
k nemu "porad
Jest zachovati ' J'eho z té .šlco d y na
,
,...práva
"
gl~un t u JeJ~m uClllené obviniti dáti rácili. Z těch příčin
táz excepcI - od práva se zdvihá A t'
.
Andreae ap.
'
.
c . ID vlg. s.

,
2.
c. 324

J.

3. 161~, ~8. led~a. Rl/kop. Č. 1068 ;: 10. (Svě.
domí ku potrebe JanovI Kryštofovi zedníkovi mc"št'"
St
MP"
,
. emnu
a~. :. 1'., proti Damelovi Jiljímu, uroz. p. Erazima
HaJdelI.usa sl~zebníku.) Benedikt Heher zedník svědčil:
Byvše Já u nemeckého kostela, podíval sem se na stavení
dostal sem. se [k] panu J a'lovi Kryštofovi, rozprávěli sm~
spolu, mezI tím dost~1 sem se k čeládce, kteří na rumpál
táhnou. !tal se 1'0 nákého formana. Voni pravili, že nevědí 1'0 zádným formanu. Von nechtěl bez toho bejť
aby . mu
pověděli,
že vedí vo tom formanu , p
az" n
se c a
'II!I
.
I '
va d Itl spo U. SlyšelI sme ten křik šli sme k 111'111 P
t l ' ' ' '
.
an
Jan se pa, co se to deJe. Von, že hledá formana že mu
pan) an ,vodloudil formana. P. Jan mu voznámil, 'že von
vo zádnym formanu neví, aby von svý formany hledal
kde..chc:" aby ,O?, dal cel~dce pokoj. Ten nechtěl pře:
?t~tI. Jn vonaceJšlm pánum sloužil nežli ty. Tak von
Jej vzal za rameno: táhni a nevaď se se mnou, di 8VOll

cestou. Ten se zase vobrátil a postavil se, jakoby chtěl
rapír vytáhnouti. Von pak p. Jan chytil se lopaty a já mu
nedal. Manželka p. Jana vzala ho za ruku: můj milej, di
svou cestou. Mezi tím sem j~ za nimi dál nešel. - Jiřík
Racek, podanej p. Bastle Svamberka: Já dělal vápno
v německým kostele a von Erazimův služebník přišel
tam, ptal se na formana a von forman tu nebyl. Přišel
pak podruhý, ptal se, přijel je forman? Zase já, že nepřijel, že sem ho neviděl. Ten se ptá na mistra,
mistra sem taky neviděl. Přijde pak zase v malý chvíli,
mistr už tam byl, kde zakládají grunty. Ptal se mně, kde
je mistr a já mu pravil, že jest v gruntích. ~ Severin
Duník svědčil: To jest pravda, když jest manželka p. Jana
zedníka toho služebníka p. doktora Erazima napomínala,
aby odešel, že žádných formanův tu není, a on jest na
to nic nedbal, jemu se jest šelem, huncfutů nadal II zbraň
svou od boku jest odpásal a naň jest vejtržnost učinil,
jeho pobízel, aby šel, že se mu brániti bude. Mistr stál
na lešení nad čeládkou svou, vzal lopatu, šel k němu,
napřáhl na něj, jak by jej chtěl uhoditi, ale však. ho neuhodil. A po druhý jakoby ho strčiti chtěl, však ho nestrčil. V tom mistr odešel žádaje, aby mu pokoj dal. A
on odešel až k vratům a učinil mistru pohrůžku zbraní
svou. A mistr šel za ním s lešení dolů. Nemohl sem za
mistrem také pospíšiti, dal-Ii jest mu mistr v hubu čili
ním hudil. Nežli, když sem dolů přišel, on již ležel na
zemi hubou k zemi a mistr ho několikrát pěstí v hlavu
uhodil a já sem je rozvedl. (Fol. 75.) Andres Lang
ponocný: Dělal sem mezi havíři v domě, kde neničko
německý kostel stavějí. Neničky tomu rok o sv. Kříži
minul. V tom přišel Daniel Jiljí, ptal se mne na toho
formana Jakuba, který sedí v vězení. V tom přišel Jan
Kryštof zedník, mistr nad německým kostelem, a řekl
Danielovi: Co ty se ptáš na mýho formana, já ho mám
k svý práci a ne pro tebe. A tu sobě zlá slova dávali a
vyhnali se ven z doJUu do ulice proti p. Kašparovi Lozeliovi. Jakub eurda, jinak Král, zedník: Sel sem
k německému kostelu s Danielem po potřebě panský.
Přišedši Daniel k Janovi Kryštofovi, mistru zedníku, dal
mu pozdravení a on mistr stál u rumpálu, kde táhli vodu.
Ptal se přidávače Daniel na formana, kde by byl, a ten
přidávač pravil, že jest jel pro písek. A já sem řeld: když
tu formana není, poďmezase Danielidomů. Tak onJan Kryštof
zedník s hurtem na Daniele udeffc: což mi šelmo
sakramentská loudíš čeládku. Tak mu Daniel řekl: Pane
Hans, já vám neloudím žádný čeládky z vašeho díla,
nežli přišel sem po panský potřebě. A oni se hádali, já
sem je pokojil. Po tom po všem navrátil se Jan Kryštof
s Danielem do ty uličky za »smrtí·, dal mu pěstí a porazil ho, až mu klobouk s listy panskými, který sem pán
poslal a on Daniel od pana rychtáře císařského je vzal,
s hlavy spadl a sedl naň, pral ho z sucha, a~ mu krev
z huby i z nosu tekla.
4. 1613, 13. května.RltllOp. Č. 1029 f. 138. My
Mathyáš .etc. - oznamuj cm tímto listem, že president a
a rady naše k apellacím na hradě našem Pražském zří
zené a osazené na ty od práva Stal'. :M. Pl'. odesla!)á a
odevzdaná zapečetěná acta v té při mezi Joštem Smelerem zámečníkem z jedné a uroz. Dorotou hrabinkou
z Firstemberka - z strany druhé co se excepcí a příčin
předložení k neodpovídání na žalobu dotýčc, jakž
akta té pře to v sobě šířeji obsahují, pováživše toho
všeho - zanechávají toho ortele na témž právě fer. V.
in vig. s. Andreae I. 1612 učiněného při své vúze - .
Dán na hradě našem Pražském v pondělí po neděli PI' ."
sebné 1613.
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5. 1614, 6. ledna. Rukop. ~. 2205 J. 357. (Kšaft
Mathiáše Febingera z Mi1štorfu.) My purkmistr a rada
Stal'. M. Pro známo činíme tímto naším listem obecně
přede všemi, kdež čten nebo čtoucí slyMn bude a zvláště
tu, kdež náleží, že ~Iovutný pan Valentin Kirchmajer
z Reichvic a Wolf Sopper z Adorfu, písař kanceláře
'1 aší , jsouce jménem naším do rady obesláni vysvědčili
Hafl někdy urozeného pána Matyáše Felsingera z Milstorfu takto: Že nebožtík dožádal se jich, aby ho tu,
kdež lozumentem byl, navštivili· a k němu přišli, spatřili
jej těžkou nemocí navštiveného, však dobré paměti býti
a rozumu zdravého požívati. Kterýž ruky podáním je při
vítal a z navštivení poděkovav oznámil, 7e co dávno P.
B. slíbil, to také nyní v skntku splniti a co komu odkázati m/nil, to že odkázati chce. Jakož pak ihned dotčený
Wolf Sopper, s nímž že nebožtík od dávního času známost
měl, túž vůli a poslední řízení jeho p. Matyáše vedle
oustního oznámení jeho poznamenal, nebožtíkovi přečetl.
Kterouž on slyšíc, že ta jeho jistá konečná a poslední
vůle jest, lísty svými se přiznal a abychom nad ní ruku
ochrannou drželi, jich k nám za přímluvu žádal. Kterážto
poslední vůle p. Matiáše Felsingera od jmenovaného
Wolfa Soppera v poznamenání uvedená a na právě našem
složená i. vysvědčená, když před námi fer. 6. po;t Trium
regum (10. ledna) 1614 čtěna a publikována byla, toto
jest v sobě obsahovala:
Ve jméno P. B. všemohoucího amen. Urozený p.
Matyáš Felsinger s J\Hlstorfu jsa od P. B. všemohoucího
těžkou nemocí navštiven, však rozumu zdravého a paměti
dobré požívaje, tento kšaft o statku, jmění a spravedlnosti své učinil a poslední vůli svou oznámil takovou:
Předkem P. B. všemohoucímu duši svou poroučel v té
naději, že ji pro zásluhy J. Kr., syna svého milého, pána
a spasitele našeho do svého nebeského království přijíti
a věčné radosti oučas!llu učiniti ráčí, Tělo jeho mrtvé
aby v Stal'. M. PI'. v kostele v nově vystaveném, u Salvatora slove, v němž se slovo boží v německým, jazyku
vedle konfessí éeské pánův stavuv království Ceského
tělo a krev pána našeho J. Kr. pod obojí přijímajfcích
\tázati bude, pohřbeno bylo. A k témuž kostelu odkázal
pět tisíc kop míšenských hotových. Však takový peníze
aby nikam jinam pod nižádným vymyšleným způsobem
obráceny nebyly, než na dostavení téhož kostela a zaplacení dluhův pro stavení jeho zdělaných. Nic méněji aby
nadepsanému panu Mathyášovi z týchž odkázaných pellěz
epithapium poctivé na památku jeho učiněno bylo v témž
kostele. A ostatek té ~ummy, což by tak po dustavení
jeho, zaplacení dluhů v a vyzdvižení epithaphium vostaJo,
k dobrému dotčeného kostela aby obrácen byl, nacež
páni inspectores a opatrovníci pozor dobrý dáti mají,
Item J. Mtem p. purkmistru a radě Stal'. M. Pr. odkázal
zbroje, zbraně a rystunky na jeden praporec knecht'l
pěších k obci na památku dobrého přátelství a aby J.
Mti. nad tímto kšaftem a pořízením jeho ruku ochrannou
držeti ráčili. A ty všecky zbraně a r)'stunl<y v domě nebožtíka Tobiáše Fikara knihaře v Stal'. M. Pl'. pospolu
ve sklepě složené jsou a tam se najdou. Hem panu synu
p. Hendrycha Matesa hraběte z Turnu etc. odkázal jednoho koně s rystunkem a vejpravou na něho náležející
a pánu p. Seyfrydovi Kolnicovi etc. též jednoho koně
jízdného, ktel'Ýž mu nedávno odJ. Mti pána darován byl.
Jiný statek, jmění a spravedlnost svou všecku a všelijakou
na čemkoli záležející - po smrti své dává paní Kateřině,
manželce p. Balclweyna Sapireta zlatníka, za její jemu
prokálaná dobrodiní a opatrování v nemocech jeho. A to
že jest jeho poslední jistá a dokonalá vůle. Stalo se

I,
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v,pondělf sv. Tří králův. I. 1614. (Kšaft stvrzen byl 7.
brema 1614.)
6. 1615, 26. línora. Rlllwp. Č. 1069 f. 61. (Svědomí
ku potřebě pánům správcům a opatrovníkům kostela ně
meckého,
slove u Salvatora
Stal'
,.
kt
. )I
v.v
"
. M . Pl' . I{: t'e rozepn,
el ~uz spaní, Katermou, Baldwellla Sapireta zlatníka
man~~lkou, kdez o odpovfdání podle pŤÍcin od ní paní
Kate. I,?y na žalobě jich předložených ciniti jest mají)
Jobšt Smeller svědči!: To jest mně dobl'e povědomo :
-; dobré paměti, jakož měšťané Star. M. Pr., ktel-f I"íbo~
~enství pod obojí způsobou dle české konfessí v německém
Ja~y~li uZívají, podle toho cfsal'ského majestátu k vykonavaní sluzeb ~oZfch, poněvadž jsou žádného vlastního
kostela dostatI nemohli, pl'ed sebe vzali a umfnili
obzv.l~štní kost.el, a šk~lu vystavěti, k čemuž oni zapotřebí
~oblych, poctIvych predních a rozumných osob radou
I skutk~m k spravování takové věci býti uznávaje, pročež
~.a staršl a .opatrovníky zvolili a skrze jisté zvolené osoby
Jich s~ do,:ádali, jakož pak i já sám toho vyhledál'ati a
z~ t.o zádatI pomáhal, tuto poznamenaných osob: p. Petra
Nelhofa z ~oltrp?rku, .p. Eustacha Bettengle z Nayenpergku, p. 'alentma Kll'chmayera z Rejchvic, p. Abrahama Angela z .Engelspergku, p. Jana Nerhofa z Holtrpergku, p. Jana ,osterreichera z Liiwentalll, p. Jana Šustera,
zemského prubíre a zlatotepce, p. Michala Pešona z HoI~enpergku! p. Bartholoměje Wagnera, appatykál'e, p. McIichara TeJ]?rechta z Prechtyngku, p. Jiříka \Vilda.
o Také r~t mně dobře povědomo, že těmto opatrovní~~m oZ duverno.sti povoleno a plná moc od dotčených
mesťanu,v dána Jest, podle nich víceji jiných předních
rozu~nnych osob se k dozádání, jakož pak oni podle sebe
s,.svedomím měšťanum těchto se dožádali p. Jana Baptisty
EIsena na Lehrberce, hmského císal'e J. Mti při appellacích
lady, pana Otty Meleandra, J. M. C. pl'i appeIlacích
r~dy, p. ~~andra Ryple z Ruppachu, kurfiršta pfalckrabet~ ~ kmzete Saské!lO rady, p. Mikuláše z Langenbruku,
P; ~tepána Ilg~na, pl'edníeh měst handlovnfch agenta při
c[sarsk~m dvol'~, p. Jif'íka Hau'tnšilda z Firstenfeldu, p.
to~ence a Mehchara Storldív z Storkenfelzu, p. Melichara
Stemharta z Kyncheidu p. Karla GiiSS\Vel'na p J"'I
G bl
'
,
. IIHa
e 1a:ta, p. Wolfa Tejbnera.
.
Tel\' volentm, a do~ádan!m starším opatrovníkum
Jest od castodotcenych mešfanuv Pražských ta celá .'
toho tehdáž k stavení pl'edsevzatého a již Bohu ~hv~~~
v\~.tav~ného ?o~ého ~o.stela ,~ Salvatora, jako i všecky
pllJm) ~,vydam a coz Jest pn tom k vyřízení za potřebí
byl~,'. s\:ereny byly, kt.eHz potom u evangelitských předních
cíS,~lSkY,ch rad a nejvyšších pántlv tíl'edníkuv jak i od
:Iaríz~nych p~nuv defensOrllV patenly s J . .Mti ~ětšími peceťn~1 a ~odplsy rukou k kurfirštum a knížatum a jiným
stavum. ~emecké země a jiných zemí k vyslavení kostela
pon:ocI zádán~ ~působili. S takov);mi patenty také dotčení
~ám op~~rovmcI pana Jana Schachmana a J<:'Pých poctivých
hdí víceJI do říše vypravili, také jim jakožto opatrovníkum
všecka, ta vzáctná pomoc svěl'ena a dána 'jest byla, jako
také :'šecky kostelní na stavení sbírky a peníze které
z naŠIch měšťamlv každý podle své možnosti dal,' jako i
vše~ky k t~mu odkázané peníze jim jakožto jich naří
zenylll staršlm a opatrovníkům věrně k rukám odvozovány
byly. It;m také casto,dotčení starší a opatrovníci všecky
~t staVe?1 kostela potreby spravovali, baumistry a jiné
I e~:eslnl~y k stav;ní jednali, jiní každého t);hodne plat
nan:~vah, . tal.,é v cas poti'cby na jich vlastní osoby peněz
vYPuJcovah, Item ze také častodotčellí kostela a školy
sp~'ávcoové na místě a s vědomím napl-ed jmenovanich
mešťanu v do kostela a školy správce jakozto nařízení a
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d~žád~ní starší a opatrovníci povolili a je zřídili kteréžto
:šICklll podle nás evangelitských měšťanů" německého
Jazyku z~ své pol·á~n~. starší a ,?patrovníky mají a uznávají.
.
DaVId Opl svedcII takto: Ze mně to dobře povědomé
Jest a v dobré paměti to mám, jakož jsou na onen čas
m~šfané zde v S,lar. .M. Pr., ktel'íž nábozenství pod obojí
zpusobou vedl? ~eské konfe.ssi v jazyku německém užívají,
podle toho clsarského majestátu k vykonávání služeb
BoZíc.h, pon.ě:'adz žádného vlastního kostela dostati nemohli, umílllh obzvláštní kostel a školu vystavěti k čemuž
za potřebí Il.ěkterých poctivých a předních r~zUll1llýcl;
osob :'adou l~ ~kutkem tak veliké práce k spravování
~znávaJe, procez za starší a opatrovníky zvolili a skrze
JIsté. osoby se dozádali tuto jmenovaných osob: p. Petra
Nernofa z ~oltrp.ergku! p. ~ustachia Bettengle z Najellpergku, p. \ alentIlla KIrchmalera z Rejchvic, p. Abrahama
Angela z Jl;ngelsp.ergku, p. Jana Nerhofa z Holtrpergku
p. Jana Osterrelchera z Liiwentalu, p. Bartholoměj~
Wa~~era ap~tykáře, p. fvLelichara Tejprechta z Prechtyngku,
p. JU'íka WIlda zlatníka.
Tak~ )est ll;ně dobře povědomo, že těmto pánum
opatrovlllkum s duvěrnosti povoleno a plnomocenství dáno
br. lo ,od dotcených měšťanův, podle nichž více jiných
predmch, a rozumných osob se k dozádání jakož pak se
I stalo, ze sou těchto doZádali: p. Jana B~ptisty Eisella
na Lehrberce, římského císat-e J. Mti rady pH appellacích'
pana Otty .Meleandra, J. lvI. C. pH appellacích rady'
p. ,~ealldra Ryple z Ruppachu, kurfiřšta, pfalckraběte ~
~lllz.ele Saského ~ady" p. M~kuláše z Langenbruku, p.
S~ef~ína Ilgen~, predn~,;h mest handlovních agenta při
ClSaJ ském dvor~, p. J\;'Ilca }:Iaw~llšilda z Fiřštenfeldu, p.
LOl:ence a Mehch~ra Storkuv z Storkenfelzu, p. Melichara
Stelllharta z Kynheldu, p. Karla Giissweina, p. Jiříka Geb.
harta, a p. Wolfa Tejbnera.
.
Těl~,t~ z~oleným, a dožádaným starším a správcům
J~st take od castodotcených pražských měšfanův la celá
vec toho tehdáz k stavení pl'edsevzatého a již chvála Bohu
v~'~.taveného nového k~stela u Sahatora, jako i všecky
pnJ~ny a vydání,vv a co. Jest při tom dáleji k vyřízení za
pot;'ebí, bylo, s;,erena Jest hyla, kteříž od předních evangehtskych pánuv, tak od nal'ízených pánuv defensorův
pat;mly ~?d, J. Mtí pečefmi a podpi,y k kurfil'štům, kn{
zatum .a pnyn~ st~vum.. německé země a jiných zemí ku
pon:oCl zádán~ ~pusob1h, s t~lwvými patenty také dotčení
P~lll 0.p~troVn,!~I pana Jana Sachmana podle jiných poctiv!'ch hdl do, TÍse a do jiných zemí vyslali, odtud Zllamelll~á pomoc a ,sbírka k takovému kostela stavení jest dosazena a ,dotceným opatrovníkum svěřena a dána jest
byla, rovne také všecky k stavení kostela sbírky a peníze
kteréz od onašich mčšfalllh kazdého podle jeho možnosti
a dobré vule shro?:ážd~ny Jsou. byly, jako všecky k tomu
odkázané, peníze J!m Jakozto Jich nařízeným starším a
opatrovn~k:lm věrne od~ozovali. Také castodotčení kostela
?pat~ovlllcl . ,:šc~ky potreby k takovému kostela stavení
ca~ne spra~Ih, reme.~lníky a zedníky jednali, jim platili,
v ca~u p~tre.by na Jich vlastní osoby peníze vypůjčovali
a vYJednavah, aby to stavení lepší průchod míti mohlo
ltcm také castodotčení kostela a školy opatrovnfci n~
~,ístě a s vů!í napřed dotčených měšťanllv do kostela a
skoly správ~um ,povol~li a jim platili; a je všickni podle
nri~ evangehtskych mešťanuv německého jazyku za jich
ponldné k~stelní starší a opatrovníky mají a uznáva'f to
Jcst mé svedomí.
J,

Adam Heny~ svčdčil takto: To mně dobl'e po vědomo
a v ~obré paměti jesl, jakož měšťané Stal'. 1\I. Pr., kteří
nábozenstvf pod obojí způsobou podle té české konfessí

v n~meckém jazyku užívají dle toho císařského majestátu
k vykonávání Božích služeb, poněvadz sou žádného vlastního kostela dostati nemohli, umínili ohzvláštní kostel a
školu vystavěti, k čemuž za potřebf dobrých, poctivých a
předních vzáctných, rozumných osob radou i skutkem
k tak veliké věci spravování býti uznávaje, pročež za
starší a opatrovníky zvolili a skrze jisté osoby se dožádali hltO dole poznamenaných osob: p. Petra Nerhofa
z Holtrpergku, p. Eustachia Bettengle z Nayenpergku,
Valentina Kirchmajera z Rejchvic, Abrahama Angela
z Engelspergku, Jana Nerhofa z Holterpergku, Jana Ostcrreichera z Lewentalu, Michala Pešona z Hohenpergku,
Bartholoměje Wognera apatykáře, Melichara Tejprechta
z Prechtingu, Jiříka Wilda.
Také jest mně povědomo, že těmto pánům opatrovníkům z pravé dt,věrnosti povoleno a plná moc od dotče
ných měšťanum dána jest byla, podle nich více jiných
osob vzáctných a rozumných se k dožádání, jakož pak
tito podle nich s povolením měšťanův dožádáni jsou p.
Jana Baptisty Eisena na LehrberGe, římského císaře J. Mti
při appellacích rady, p. Otty Meleandra, J. M. C. při
appellacích rady, p. Leandra Ryple z Ruppachu, churfiřšta
pfalckraběte a,knížete saského rady, p. Mikuláše z Langenbruku, p. Stefana IIgena, měst handlovních agenta při
cfsal'ském dvoře, p. Jjříka Hau'tnšilda z Firšlenfeldu, p.
Vorence a Melichara .storkuv z Storkenfelzu, p. Melichara
Steinharta z Kynheidu, p. Karla G6sswcina, p. Jiříka
Gebharta, p. 'Wolfa Tejbnera.
Těmto zvoleným a dožádaným starším a opatrovníkum
jest také od častodotcených měšťanuv ta celá práce toho
tehdáž k stavení předsevzatého a nyní Bohu chvála vystaveného nového kostela u Salvatora jako také všecky
příjmy a vydání a což jest pH tom ciniti byb, poručeno
bylo, kteřížto U evangelitských předních císal'skich rad a
nejvyšších pánuv tíl'edníkuv zemskich tak nařízených
pánův defensorův patenty, J. Mti velik);mi pečeťmi a
rukou podpisy k kurfil'štum, knížatlllll a jiným stavům
německé (země a jiných zemí k stavení kostela pomoci
žádáni způsobili, s týmiž patenty také dotčení páni opatrovníci pana Jana Schachmana a jiné poctivé lidi do
říše a jiných zemí vyslali, tak jim jakožto opatrovníkům
táž vzáctná pomoc svěl'ena a dána jest byla, rovně také
všecky k stavení kostela sbírky a peníze, které od našich
měšťanuv jednoho každého podle jeho možnosti dávány
byly, jako i všecky k tomu odkázane peníze jim jakožto
jich nařízeným starším a opatrovníkum dlIVěrně k rukám
odvozovány byly. Item také všecky potl'eby k stavení
dotčení starší a opatrovníci spravovali, zedníky a jiné ře
meslníky k stavení jednali, jim každého týhodne plat nal'izovali, také v čas potl'eby na jich osoby peněz vyplljčovali. Item že také častodotčení kostela a školy opatrovníci lla místě a s vůli napřed dotčených měšťanův do
kostela a školy správcllv jakožto naHzení a dožádaní starší
a opatrovníci povolávali a jim' platívali, kteréžto všickni
podle nás .evangelitských měšfanuv německé řeci, co se
kostelního stavení dotýče, je za své pol'ádné starší a
opatrovníky mají a uznávají.
Tomáš Pergkmon, měštěnín a kněh vazač v Stal'. M.
Pro svědCi! takto: Vyznávám a vysvědčuji, že mně toto
dobře povědomo jest, jakož měšťané Stal'. M. Pr., kteří
náboženství pod obojí způsobou podle té české konfessí
v německé řeči užívají, podle toho císařského majestátu
k vykonávání služeb Božích, poněvadž žádného vlastního
kostela dostati nemohli, umínili obzvláštní kostel a školu
vystavěti, k čemuž za potřebí dobrých poctivých a před
ních rozumných lidí radou i skutkem takového velikého

skutku a práce k spravování býti uznávaje, pročež za
starší a opatrovníky zvolili a skrze jisté osoby, mezi
nimiž jsem já také byl, tuto poznamenaných osob se dožádati a při nich toho vyhledávati dali. P. Petra Nerhofa
z Holtrpergku, p. Valentin a Kirchmajera z Rejchvic, p.
Eustachia Bettengle z J"ajenpergku, p. Jana Oslerreichera
z Lowentalu, p. Jana Sustera zlatotepce, p. Bartholoměje
Wagnera afJatykáře, p. Abrahama Angela z Engelspergku,
p. Jana Nerhofa z Holtrpergku, p. Michala Pešona z Hohenperglm, p. Melichara Tejprechta z Prcchtyngku, p.
Jil'ílm Wilda.
Také jest mně povědomo, že těmto pánům opatrovníkům z upřímné důvěrnosti povoleno a v plnou moc
dáno od dotčených měšfanuv podle nich vfceji jiných
Pl'edních osob k dožádání, jakož pak oni podle sebe
s vědomím měšfántlV se dožádali p. Jana Baptisty Eisena
na Lehrberce, J. M. C. při appellacích rady, p. Otty
Meleandra, J. M. C. při appellacích rady, p. Leandra
Ryple z Ruppachu, kurfiřšta, pfalckraběte a \l'nížete
Saského rady, p. Mikuláše z Langenbruku, p. Stefána
IIgena, měst handlovních agenta při císal'ském dvoře, p.
Jil'íka Hauelišildta z Fiřštenfeldu, p. Lorence a Melichara
Storkuv z Storkenfelzu, p. Melichara Steinharta z Kynheidu, p. Karla Giessweina, p. 'Wolfa Tejbnera.
Těmto zvoleným a dožádaným starším a opatrovníkum
jest také od dotčených Pražských měšťanův ta celá věc
t,,110 tehdáž k stavení předsevzatého a již chvála Bohu
vystaveného nového kostela u Salvatora, jako laké všecky
přfjmy a vydání, i co dále lu činiti za potřebí svěřeno
bylo, kteřížto také od evangelitských předních císařsk);ch
rad a pánův ouředníkilv zemsk);ch také nařízených pánuv
defensorův patenty pod J. Mti velikými pečeťmi a rukou
podpisy k kurfiřštllln, knížatům a jiným stavům německé
země a jiných zemí k kostela stavení pomoci žádání
zpusobily, s Sakovými patenty také dotčení páni opatrovníci p. Jana Sachtmana a jiné poctivé lidi vypravili a jim
také jakožto opatrovnfkum všecky ty vzáctné pomoci svě
l'eny, rovně také všecko kostelní stavení a sbírky peněžité,
kteréž naši měšťané jeden každý dle možnosti své dávali,
jako všecky k tomu odkázané peníze jim jakožto jich
nařízeným starším a opatrovníkum dllvěrně k rukám jich
odvozovány byly. Item často dotčení starší a opatrovníci
všecky k kostelnímu stavení potřcby spravovali, zedníky
a jiné řemeslníky k stavení jednali, jim plat každého
týhodne nařizovali, tak v čas potřeby na jich vlastní
osoby peníze vyjednávali. Item že také často dotčení
kostela a školy opatrovníci na místě a s vůlí předdotče
ných měšfanuv do kostela a školy správcův jakožto nal-fzení a dožádaní starší a opatrovníci povolovali a je naři
zovali, kteréžto všickni podle nás evangelitských měšťantlY
německé řeči za jich pořádné starší a opatrovníky mají
a uznávají.
Jindřich Junker, truhlář a měštěnín Stal'. M. Pr.,
svědčil takto: Vyznávám a vysvědčuji, že mně toto pově
domo a v dobré paměti jest, jakož měšťané Stal'. M. Pr.,
kteří náboženství pod obojí zpusobou podle znění české
konfessi užívají, dle toho císařského majestátu k vykonávání Božích služeb, poněvadž žádného vlastního kostela
dostati nemohli, umínili obzvláštní kostel a školu yystavěti, k čemuž oni zapotřebí dobrých, poctivých, předních,
rozumných osob radou i skutkem t~kové věci veliké
k spravování býti uznávaje, a protož za starU a správce
zvolili a sl<rze jistý počet jich se dožádali, jakoz i já sám
těchto žádati a toho vyhledávati sem pomáhal, níže
psaných osob: p. Petra Nerhofa z Holtrpergku, p. Eustachia
Bettengle z Najenpergku, p. Valentina Kirchmajera
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z Rejchvic, p. Abrahama An~ela z Engelspergku, p. Jana
Nerhofa 7:. Holtrpergku, s jinými sem byl, ale doma nebyl,
p. Jana Osterreichera z Lčiwentálu, p. Michala Pešona
z Hohenl'ergku, p. Bartholoměje Wagnera apatykáře, p.
Melichara Tejprechla z Prechlyngku, (u něho sem s jinými
byl, ale doma nebyl); p. Jiřfka Wilda.
Také jest mně dobře povědomo, ze těmlo pánum
opatrovníkum z pravé duvěrnosti povolili a plnou moc
dolčení měšťané dali, podle nich víceji jiných osob předních
rozumných se k dožádání, jakož pak oni podle sebe
s vědomím měšťanuv se dožádali p. Jana Baptisty Eisena
na Lehrberce, J. M. C. při appellacích rady, p. Otty
Meleandra, J. M. C. při appellacích rady, p. Leandra
Ryple z Ruppachu, kurfil'šta, pfalckraběte va knížete Saského rady, p. Mikuláše z Langenbruku, p. Stefána llgena,
měst handlovních agenta pH císařském dvoře, p. Jiříka
Ha,uenšilda z Firštenfeldu, p. Lorence a Melichara Štorkuv
z Storkenfelzu, p. Melichara Steinharta z Kynheidu, p.
Karla Giessweina, p. Jiříka Gebharta, p. Wolfa Tejbnel'a.
Těmto zvoleným a dožádaným starším a opatrovníkum
jest od častodolčených Pražských měšťanllv ta celá věc
toho tehdáž k stavení předsevzaťého a již chvála Bohu
dostaveného nového kostela u Salvatora, jako také všecky
příjmy a vydání a co jest při tom k vyřizování bylo zapotřebí svěřeno bylo, kteřížto od evangelitských předních
císařských rad a pánuv úředníkuv zemských, také naří
zených pánuv defensoruv, patenty od p. J. Mti velikými pečetmi a rukou podpisy k kurfiřštum a knížatum a jiným
stavum německé země a jiných iemí na stavení kostela
pomoci k vyhledávání zpusobi'i s takovými paten ly dotčení
páni opatrovnící pana Jana Sachmana a jiné poctivé lidi
do říše a jiných zemí vypravili, také jim jakožto opatrovníkům všecka ta vzáctná pomoc .svěřena a dodána byla.
Rovně také všecky kostelního stavení sbírky a peníze,
kteréž od našich měšťanuv každého podle jeho možnosti
dávány byly, jako i všecky k tomu odkázané peníze jim
jakoZto jich nařízeným starším opatrovníkum duvěrně
k rukám odvozovány byly. Item také častodotčení starší
a správcové všecky k kostelnímu stavení potřeby spravo·
vali, zedníky a jiné řemeslníky k stavení jednali, jim plat
týhodní nařizovali, také v čas potřeby na jich osoby peníze vyjednávali. Item častodotčení kostela a školy opa"
trovnící na místě a s Vlllí napřed dotčených měšťanuv do
kostela a školy správcuv jakožto nařízení a dožádaní
starší a opatrovníci povolávali a je zřídili, kteréZto všickni
podle nás evangelitských měšťanuv německého jazyku za
jich ~ořádné starší a opatrovníky mají a uznávají.
Mates Peisker, měštěnín a punčochář v Stal'. M. Pl'.
svědčil takto: To mně povědomo a v dobré paměti jest,
jakož měšťané Stal'. M. 1'1'., kteří náboženství pod obojí
zpusobůu podle české konfessí v německé řeči užívají
dle toho majestátu císal'ského k vykonávání služeb Božích,
poněvadž žádného vlastního kostela.',i dostati nemohli, před
sebe vzali a umínili oCzvláštní kostel a školu vystavěti,
k čemuž za poti'ebí dobrých, půctivých a předních rozumných lidí radou i skutkem tak veliké věci k vyřízení
a spravování býti uznávaje, pročež za starší a opatrovníky
zvolili a skrze jisté zvolené osoby se dožádali dole jmenovaných osob: p. Petra Nerhofa z Holtrpergku, p.
Eustachia Bettengle z Najenpergku, p. Valentina Kirchmajera z Rejchvic, p. Abrahama Angela z Engelspergku,
p. Jana Nerhofa z Holtrpergku, p. Jana bSlerreichera
z Lčiwentálu, p. Bartholoměje Wognera apatykáře, p. Melichara Tejprechta z Prechlyngku, vše měšťanuv Stal'. M.
Pl'. a p. Michala Pešona z Hohenbergku, dvorského
kupce.
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Také jest mně povědomo, že těmto pánum opatrovníkum z pravé duvěl'llosti povoleno a plná moe od dotčených měšťanu v dána, podle nich více jiných předních
rozumných osůb se k dožádání, jakož pak tito podle nich
s vědomím měšťanum dožádáni jsou: p. Jan Baptista
Eisen na Lehrberce, J. M. C. při appellacích rada, p.
Otto Melander J. M. C. při appellacích rada, p. Leander
Ryppel z Rupachu, kurfiřšt&, pfalckraběte a,knížete Saského rada, p. Mikuláš z Langenbruku, p. Stefán llgen,
měst handlovních agent při císařském dvoře" p. Jiřík
Ha,uenšildt z FiI'štenfeldtl, p. vLorenc a Melichar Storkové
z Storkenfelzu, p. Melichar Steinhart, p. Wolf Teibner.
Těmto volenim a dožádaným starším a opatrovníkum
jest od dotčených Pražských měšťanuv ta celá věc
teho tehdáž k stavení předsevzatýho a již chvála Bohu
dostavenýho nového kostela u Salvatora, jako také všecky
příjmy a vydání a což by bylo vyříditi při tom za potřebí
svěl-eno bylo, kteřížto při evangelitských předních císař
ských radách a páních úřednících zemských, také naří
zených pánuv defensoruv patenty pod J. Mtí velikými
pečetmi a rukou podpisy k kurfiřštům a knížatům a jiným
stavum německé země, také jiných zemí k stavení kostela
pomoci k vyhledávání zpusobili, s takovými patenty také
dotčení páni opatrovníci p. Jana Sachtmana a jiné poctivé lidi
do Jíše a jiných zemí vypravili, také jim jakožto ůpatrovníkum
ta vzáctná pomoc svěřena a odevzdána byla, rovně také všecky
kostelního stavení sbírky a peníze, které každý z našich
měšťanuv jeden každý dle své možnosti dával, jako i
všecky k tomu odkázané peníze jim jakožto nařízeným
starším a opatrovníkům důvěl'llě k jich rukám odvozo,
vány byly. Item také často dotčení starší a opatrovníci
všecky kostelního stavení potřeby spravovali, zedníky a
jiné řemeslníky k stavení jednali, jim plat každého týhodne
nařizovali, také v čas potřeby na jich osoby peníze vyjednávali. Item že také často dotčení kostela II školy
opatrovníci na místě a s vulí napřed dotčených měšťanuv
do kostela a školy správcuv jakožto nařízení a dožádaní
starší a opatrovníci povolali a je zřídili, kteréžto všickni
podle nás evangelitských měšťanuv německého jazyku, co
se kostelního stavení dotýče, za jich pořádné starší a
opatrovníky a správce mají a uznávají.
F. 3. post Dom. Cantate 19. Maii anno 1616.
Jan Miller, písař t\řadu rychtářského přijav to na tu
povinnost, kterou učinil panu purgkmistru pánum, svědčil
takto: Toho 'sem povědom, že na onen čas, když jest
vedle majest~tu povoleno, aby v německém jazyku služby
Boží konány, kostely a školy staveny byly, i aby mezi
sebou nějaké shromáždění učinili jsou od některých spoluměšťanuv osoby pi'ednější dožádány, jichž by vedle nich
a s nimi k takovému předsevzetí pracovali, což by tak
za potřebného uznali. Ale abych jakou vědomost jmíti
jměl, jsou-Ii od pana purgmistra pánův mých jako v jiných
osadách voleni a nebo confirmováni, to nevím.
7. 1616, 16. dubna. Rl/kop. č. 1049 f. 174. My
l'vfathyáš etc. - že - na ta ůd pána Star. M. Pl'. odeslaná akt~ v té pH mezi uroz. Dorotou hr. z First, II
Jobstem S. co se oboření a snížení st&vení zadního
s domem jejím v rynku Staroměstském ležícím se stejkajícího a tudy vzalé škody obvinění dotýče takto
tento ortel fer. ll. post s. Leonhardi 1615 učiněný napravuK: Poněvadž jest uroz. Dorota hr. z F. tp, že jest
Jobšt S. zeď v domě uroz. Joachyma Ondřeje Slika z H.
vedle zdi domu dotčené hrabinky najavše na to jisté nádenníky II neopatřivše toho, aby se takovým bořením
druhé zdi žádné škody nestalo, zbořiti dal a poručil, kterýmžto obořením že jest se ta zeď domu jmenované Do-
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roty hr. z F. ssoula a tudy ona k veliké škodě pi'išla,
jak srovnalými svědky, tak i relací šestipanských tlřed
níkuv, též přísežných mistrllv řemesla zednického a tesař
ského dostateeně provedla. Z těch příčin podnen jest
týz Jobšt s Dorotou hr. z F. o takové škody - mluviti
a porovnati. - Dán etc.
8. 1616, 19. srpna. RI/lwp. č. 476 f. 196. V pátek
po sv. Agapitu páni správcové a opatrovníci kostela ně
meckéhů Salvatoris v Star. M. Pr. vyzádavše pány tlŤed
níky tli'adu šestipanského do domu při témž kostele na
vejchoz, nahoře v témz domě, k rynku pati'íc, v druhých
pokojích již zbořených vykázali sou k straně domu uroz.
p. Jana Boryně vc zdi podzednici zadělanou, na kteréž
pi'edešle trámy položené byly, právíce túz zeď společní
býti. Na kteréžto zdi položeny při krůvu páně dl'a zlaby
spoleení, kdež z jednoho voda na ulici a z druhého do
domu ph kostele německém padala a z jednoho i druhého
krovu scházela. Item podzednice k námčtkům na zdi již
zprachouvělé spatřeny. Dále z druhé strany k domu p.
Jana Holiana ukázána zed a v ní osm trámuv tři etvrli
lokte, na kterýchž krov stál, z pi'edu od zdi čelní zadě
laných, tolikéž dvě podzednice dále v též zdi, l<lerouž
také pro tu služebnost za společní býti pokládali, na nichž,
jakž spatl-íno, trámové též leZely zadělané. Při tom oznámili: Poněvadž tu zase stavcni nějaké, ale ne tak vysoké,
jak prve bylo, postaviti chtějí, aby budoucně překážky
v tom nenesli, že všickni pi'ítomní i na místě nepi'ítomných takového vykázání za poznamenání žádají. K čemuž
jest od pánův tll'edníkuv povoleno.
9. 1616, 8. listopadu. Tamtéž f. 187. Vzáctné poctivosti páni Pr~zané Stal'. M. Pl'. přátelé nám milí.
Z příein Jobšta Smellera, meštěnína vašcho, v připsání
vašem nám odeslaných, jaké by nedorozumění on v orteli
J. l'vIti C. práva vrchního mezi ním z jedné a uroz. paní
Dorotou hrab. z F. z strany druhé vynešeném sobě pokládal a v čem také jej vysvětlenej jmíti žádal, jsme dostatečně porozuměli. I téi. všeho s pilnoslí povázili. A neuznáváme v dotčeném J. Mti. C. práva vrchního orteli
Zádné takové nesrozulllitedlnosli, kteráž by jakého dalšího
vysvětlování pott'ebovala, nýbrž že prv dosti v slovích
světlých a patrných obsazen jest, nacházíme. A pro tož
toho všeho ph něm zcela zouplna zanecháváme. Čímž
sebe i strany, jichž se dotýče, spraviti moci budete. Dán
na hradě Pražském v outerý ochtab památky Všech svatich
8. Novembris 1. 1616. C. Mli zřízení presydent a rady
nad appellacími na hradě Pl'.
10. 1618, 9. ledna. l~l1l1též f. 198. My Malhyáš
etc. - ž~ - v té ph mezi uroz. Dorotou hl'. z F. a
Jobštem S. co se škod obořením jistého stavení vzatých
_ dot)fče - zanechávají toho ortele na témz právě fer.
6. in vig. ss. Simo et Judae 1617 vynešeného při své
váze. - Dán etc.
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Číslo pop. 74.-V.

(D u m

Věn

k o v s ký.)

1. 1463, 13. srpna. Rl/kop. č. 2105 f. 192. Daniel
dictus Tichawa ct Kunka de Ssprimberg, conthoralis sua,
emerunt domllm acialem oppositam donlltÍ ad poma paradisi sitam iuxta domum ad flasscas erga 'Venceslaum
~h~'zicst, o~'p~lani Lekssonis commissarium, et Margaretham,
IpSlUS gellltncem, pro XLV S. prag. Actum sabbato ante
Assumpt. M. V.
2. 1476, 23. dubna. i?;l/kop. č. 214t f. 177. Když
po smrti panie Margrely z Cietova, manželky někdy Daniele Tichavy, která v nedh\hém času po smrti muže
svého a náhle bez kšaftu umřela jest, na duom za sv.
Mikulášem podle »flašck« ležící mnozí sú se táhli, někteří
dvořané K. Mti právem J. M. Kl'. sobě daným, jiní po
příbuzenství, jakožto Jan a Sigmund, lidé přespolní a
z domácích urozená paní AneZka z vValdeka. Hestera
také, manzelka Ople vážníka, Daniele vlastnie sestra, na
ten ostatek se táhla. Páni najprve těm, kteříž obdarováním
J. M. Kr. právo míti jsú chtěli, pověděvše, že J. M. Kl'.
na téll1ž statku práva žádného ncmá, a dUOln přii'kli jstl
panie Anežce, jakožto nejbližší příbuzné s městem trpície.
Fer. III. ante Marci 1476.
3. 1478, 3. března. R//lwp. č. 2106 f. 7 D. Anezka
de vValdek resignavit domum suam inter domos Wyssconis ex una et ad poma paradisi plateola medianle parte
ex altera d. Ulrico de Nedwiedkow, filio suo. Act. fer.
III. ante Translat. S. Wenc.
4. 1482, 6. tlnora. Rl/hop. é. 2106 f. 101. Nůbilis
de Ofka de PetlOwicz emit clolllum acialem post s. NicolaUln penes dOlllum ad flasscas erga Ulricum Twoch de
Nedwiedkow pro LXXXII'!., s. gr. prag. Act. die S.
Dorothee.
6. 1483, 24. května. Rl/llOp. č. 2106 f. 124. Ex
mandato dominorum famosus Ulricus Twoch dc Nedwiedkůw indllctus est in dOlllUlll nobilis domine Offcze
Dieczke cle Petrowicz, 'lue domus sita est post s. NicolaUln penes flasscas propler non solucionen debiti XLVIII
S. prag. Act. sabbato ante Trinit.
6. 1483, 27. května. Tamtéž f. 124. D. Adalbertus
Twoch de Nedwiedkow emit dOlllum penes flasskas et
plateollam erga d. Ulricum Twoch, fratrem suum, pro
LlI1!2 s. prag. Act. fer. III. post Urbani.
7. 1491, 31. srpna. Rl/llOjI. č. 2106 f. 308. Wienick dc Biechar z Crzweniewsi cmit domum sitam penes
plateollalll Kosteczna in acie ex una et domum ad flasscas
parte ab altera erga Albertum Ojierz de Oczedielicz et
in Lobkowicz pro L S. prag. Isto adiuncto, si eundcm
Wienkonem ex hac vita sine liberis tlecedere contigerit,
tunc eadem domus in Ursulam de Rozmssperk, ipsius conthoralem, devolvi debet. Act. fer. lIlI. ante Egidii.
8. 1494, 25. června. RlIlwp. Č. 94 I. f. 114. Já
Beneš z Kolovrat a na Libšlejně, Jan z Chrašťan, Petr
z Hru~ova, Jindřich Horyna z Honbic, Jiřík Jílovski
z Pl'ievor, spolu jcdnostajní smh\vce věcí dolepsaných,
vyznáváme tiemto listem všudy, - jakož byla YZll~kla jest
r6znice a nclibost mezi urozeným panoší Věnkem z Cervené
Vsi z jedné a urozem\ paní Uršilu z Ronšperka, manzelln\
nadepsaného Venka, strany druhé a to najviece pro tu
příeinu, že jest nebyla opatřena věnem dostatečně nade-
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psaná paní Uršila od nadepsaného Věnka, o ty o všecky
věci a nelihosti srovnáni jstí věrně a právě křesťansky
poctivě z obtí stranú námi nadepsanými smluvcemi, na
nás oboji mocně přeslavše, dobrovolně smíl'eni jsú na
takový zpuosob, že jest nadepsaný Věnek tu hned před
námi vzdal a dal mocně duom svuoj i se všemi svrchky,
kteréž v něm jstí aneb potom budti, nadepsané paní Uršile,
manželce své, a tu hned dobrovolně týž Věnek před
námi uvedl jest ji do téhož domu, nadepsanú paní Uršilu,
manželku svú, - v ten duom, kterýž jest koupil někdy
od pana Albrechta Vojieře v osadě sv. Mikulášské ležící.
Jenž se jest stala v Praze 1. - devadesátého člvrtého
v středu po narození sv. Jana Kř.

9.

] 5 ]4, 19.

července.

Rl/kop.

č.

2108 f. 145.

Václav kožišník a A.nna koupili duom za sv. Mikulášem
na rohu vedle domu panie Anežky Lešanské z jedné a
vedle ulice Kostečné z strany druhé ležící od panic Maj·
daleny z Vrtba za XL k. gr. pl'. AlIexí z Ronšperka, syn
nadepsané Majdaleny vzdal právo své k témuž domu též
Majdaleně, matce své, jakož list téhož AUexieho šíř to
ukazuje. Act. fer. lilI. ante Marie lvIagd.
10. 15~2, 20. listopadu. Rulwp. č. 2109 f. 269.
Frajmark stal se o domy mezi Václavem od pěti kosteluov
a Jiříkem Kosmáčkem takový, tak že on Jiřík postúpil
jest Václavovi a Anně m. j. domu svého ležícího v Dlúhé
třídě mezi domy Hatalíkové a Jiříka Koníka obostranně,
'též také on Václav Jiříkovi a Johanně m. j. postúpil domu
svého ležícího za sv. Mikulášem Věnkovského na rohu a
podle domu paní Anežky Lešenské. Act. fer. V. post
Elizabet.
11. 1527, 18. října. Rt/kop. č. 2110 f. 231. Jilek
pekař a Anna koupili duom Věnkovský na rohu od
Jiříka Kosmúčka za C k. gr. pr. Act. die Luce ev.
12. 1556. 16. března. Rulwp. č. 2117 f. 356. Zveden na duom Jilka pekaře Zygmund" syn Krystíny z Podskalí, pro CLII k. m. Act. fer. ll. post Longinum.
13. 1557, 18. listopadu. Rukop. č. 2117 f. 402.
Ondi'ej Boják a Anna koupili duom na rohu Jilkovský
podle domu Lumendova od Zigmunda z Podskalí za
LXXL/2 k. č. Act. fer. post Briccium.
14. 1562, 6. tínora. Rt/lwp. č. 2118 f. 17. Havel
pekař a Dorota koupili dUOln ležící na rohu mezi domy
Lumendovým a Mráčkovým obostranně od Ondřeje Vojáka za CLXV k. č. Act. fer. VI. Dorothee.
15. 1571.
Havla pekaře.
16. 1604.
Havla Turnovského pekaře.
17. 1608.
Rukop. č. 324 f. 405. Pokojník
Wolf Lang krejčí, má fraipryf.
18. 1610. 1. září. Rl/kop. č. 2170 f. 127. Jakub
Bassevi Žid k~upil sobě, Hyndl ženě di'nn v osadě
sv. Mikuláše nárožní vedle domu Konopovic ležící od
Jana Turnovského pekaře s. jistým \fdomím a povo}ením
Havla Turnovského, otce Jeho - za 1000 k. gr. c. Bassevi pak za vobědy do školy sv. Mikuláše každého
půl leta kopu gr. č. platiti má. Act. die Egidii 1610.

Číslo pop. 73-V.

(U flašek, Lumendovský, Konopovský.)

* 1417, 4. lÍnora. Rt/kop. č. 2099 f.105. D. consules invenerunt pro sentencia inter Vitum Rakownik et
Sigismundum Tassner, testamentarios olim Nicolai Puschwiczeri, ex una et relictam dicti Nicolai parte ex altera,
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sic videlicet in casum, quo ipsam relictam aliquis impeteret racione debitorum, ex tunc ipsi testamentarii ab
omni impeticione debent es se liberi. Act. fer. V. post
Purif.
* 1440.
Rl/kop. Č. 2099 f. 488. Martinus,
frater Thomasskonis od flašek.
1. 1446, 8. března. Rl/kop. č. 90 f. 131. Vilrici
et parochiani ecclesie s. Nicolai de Mai. Civ. Prag. exposuerunt coram dominis, qualiter X s. gr. per Thomasskonem a flasscis pro reformacione ecclesie eorull1
testamentaliter delegate hucusque pel' Martinum, fratrem
et tutorem eiusdem Thomassconis, non sunt assignate et
persolute, qui quidem Martinus voluntati ultime Thomasskonis non satisfaciens ab hac luce intestatus decessit
liberis nec amicis, quibus ius legittime ad bona per eUlU
relicla competere possit, post se relictis, optante~ affectuose propter deum et gloriosam virginem, malrem eius,
nec non ob merÍta s. Nicolai, patroni ecolesie eorum, ut
eadem tota domus in prefato debito et ob remedium
eciam animarum prefati Thomassconis et Martini ac predecessorum eorum salutare pro dicta ecclesia seu reformacionc eius assignaretur. Domini vel'O magister civium
et consules audita notilicacione moti eciam zelo pietalis,
et ea, que divini cultus augmentum et famulancium deo
commodum respiciunt, perpendentes prefatam tolam domum pro eorUlll ecclesia in debito antenominato ac eciam
ob remedium animarum predictarum assignaverunt. Act. fer. III. dOlllinice Invocavit.
2. 1447, 19. prosince. Rukop. č. 90 f. 156. Ursula,
relicta vVenceslai lllolendinatoris, emit dOlllum ad flasscas
- erga Johannem vViechtik, GalIum a pOlllis paradisi,
Johannum Czarda et Georgium calcariatorem, vitricos
ecclesie s. Nicolai, no mine tocius parochie pro XV s.
Act. fer. III. ante Thome ap.
3. 1449, 3. července. Rllkop. č. 90 f. 179. Jacobus
pellifex et Kalherina domum ad flasscas - erga Ursulam,
relictalll vVenceslái molendinatoris, pro XVIII/ 2 s. Act.
fer. V. ante Procopii.
4. 1461, 27. dubna. Rt/kop. č. 2105 j. 147. Mathias mercator et Kalherina emerunt domum ad tlasscas
erga Jacobum pellilicem pro LXV s. Act. fer. II. post
Georgii.
5. 1469, 15. tínora. Rllkop. č. 2105 f. 275. Sigismundus de Brzezowa et vVaclawa emerunt domum ad
flasscas circa l\Iathiam mercatorem cl Katherinam,
uxorem eius, pro CX s. Act. fer. IIII. in capile ievionii.
6. 1472, 28. listopadu. Rukop. č. 2105 f. 326. Andreas
Laab i et Dorothea emerunt domum ad flasscas dictalll
inter domos Danielis Tichawa ex una et Pechanconis
parte ex altera circa Sigismundum de Brzezowa pro L s.
boem., qui eo tempore C s. lllonete communis valebant.
Act. sabbato ante Andree.
;;'6. 1476,28. května. Rl/kop. č. 2105 f. 369. Výšek
z Blažtice et Susanna emerunt domum ad flasscas apud
Andream Laab pro CXXX s. Act. fer. lIlI. ante Penthecostes.
7. 1478, 1. října. Rttkop. č. 2106 f. 22. Fall10sus
Henricus Ssanowecz de Ssanow emit domull1 ad flasscas
dictam circa famosum \Vyssconem de Blaztice pro LXV s.
prag. Act. fer. V. s. Franc.
8. 1480.
Rl/kop. č. 2106 f. 63. Nobilis domina Offka de Pelrowicz, relicta generosi d. Sigisll1undi
Dieczinsky, emit domum dictam ad flasscas apud fall10sum
Helll'icum de Ssanowecz de Ssanow pro C. s. prag. Act.
die s. Aucti.
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9. 1483, 29. ledna. Rl/llOp. C. 2106 f. 119. Procopius de vVelewicz et Ofka emerunt domum ad tlasscas
dictam penes domum tabularum curialiulll regni Bohemie
ex una et domum d. Ofcze Dieczke de Petrowicz parte
ex altera erga eandem d. Offkam de Petrowicz pro LX s.
prag. Act. fer. lIlI. post Convers. Pauli.
10. 1496, 15. září. Rukop. č. 94 I. f. 125. Offka
de Brzezyny, conthoralis J ohannis Zachrascky, publicavit:
Quemadmodum olim Zdebor, carnifex de Nova Civ. Prag.,
erat lideiussor pro Johanne Zachrascky de Zachrasstian
domine Gitce de Chotcze secundum tenorem littere super
hoc confecte, že diel téhož Jana Zachrasckého jmenovitě
sumy XIIl/2 k. m. na se přijímá a tu sumu zapisuje na
zadniem pokoji domu svého u flašek - . Act. fer. V.
post Nativ. M. V.
11. 1496.
Rukop. Č. 2107 f. 112. Jitka
z Chotče publicavit se vendidisse ius suum in habitaculo
posteriori domus Ofky Publikové dicte u flašek J ohanni
dieto Sokol' z Leskoyce pro XIII /2 s. m. Act. fer. lIlI.
in vig. Nativ. M.
12. 1495, 13. října. Rl/kop. č. 2107 f. 91. Offka
de Brzezyna, conthoralis Johannis Zachrascky, publicavit
in consilio, si istis temporibus de hac vita intestata decesserit, quod omne ius suum resignat J ohanni lilio et
Katherine, filie sue. Act. fer. III. ante Calixti.
13. 1496, 17. srpna. Rl/kop. Č. 94 I. f.135. Ofka
[Publiková] z Břieziny oznámila jest, že Licek z Rysmburku
a na Boruhrádku vypravil jest Jiříka Pardubského od Jindřicha Semčického z Semčic z LIII lc. m. z rukojemstvie,
v kterémžto rukojemstvie nadepsaný Jiřík byl jest za nebožtíka Jana Zachrasckého témuž Jindřichovi, z kteréhožto
rukojemstvie výš dotčená Ofka téhož Jii'íka Pardubského
slíbila jest vypraviti. Ktenížto sumu táž Ofka nahoře psanému Lickovi a Elšce z Waldštejna m. j. - zapisuje 'na
svém domu a sirotčiem i'ečeném u flašek. A Jan a KateHna, sirotci a děti též Ofky, k tomuto zápisu své plné
povolenie jstí dali. Act. fer. lIJI. post Assumpt. M. V.
14. 1501, 7. prosince. Tamtéž f. 211. Johannes
Sokol z Leskovce resignavit ius suum, quod ei ad habitaculum posterius in domo ad flasscas pertinere dinoscitur, Katherine, conlhorali Marci dicti Sedlak. Act. fer.
III. post Nicolai.
15. 1506, 26. srpna. Rukop. č. 2107 f. 287. Elška
z Podvinie a Kateřina, manželka Marka Sedláka, oznámili
sú před pány v radě, že jsú učinili spolu frajmark O domy
své, takže nadepsaná Elška duom svuoj ležící v Podzidí
- a X k. pl'. - vzdala jest nadepsané Kateřině - a
Jan z Podvinie osobně k tomu své povolenie plné dal
jest, též také Kateřina duom svuoj řečený u Flašek vzdala
jest výš dotčené Elšce. Act. fer. IIlI. post Bartholom.
16. 1597, 31. srpna. Rukop. é. 2108 f. 7. AneZka
Lešanská z Cečelic emit domum dictam u flašek in acie
penes ddmum Augustini Haydar u šachovnice ex tlUa et
Ursule diete Wienkowa parle ex altera sitam ab Elška
z Podvinie pro LX s. prag. Act. fer. III. ante Egidii.
17. 1528, 20. dubna. RullOp. Č. 2110 f. 257. Matěj
Lumenda a Dorota koupili duom ležící za sv. lVlikulášem
na rohu mezi domy někdy Hajdaro\ým va Jilka pekaře
obostranně od p. Jana Beztahovského z Ríčan, kterýžto
duom jemu nebožka paní AneZka Lešenská z Čečelic
svýmkšaftem poručila, za 37 1/ 2 k. pl'. Act. fer. II. ante
Georgii.
18. 1570, 2. srpna. RuliOp, Č. 2120 f. 111. (Kšaft
Doroty Lumendové.) Ve jméno etc. Já Dorota Lumendová.
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pozuostalá vdova po Matějovi Lumendovi, měštěnínu Stal'.
M. Pr., - o všem statecku mém poroučím - aby poručníci moji prodadouce dUDlu i svršky domovní pro
ty chudé a potřebné přátely, jimž svuoj statcek odkazuji
a dávám aby dáno bylo, jakž tuto poznamenáno stojí:
K záduší sv. Mikuláše 10 k. m., Matoušovi Romanovi,
pHteli svému, který jest ve vsi Vřetenicích blízko Teplice,
80 k. m., Vítovi Herkulesovi 50 k. m. atd. - Stalo se
v středu na zejtří sv. Petra v okovách.
19. 1571, 8. srpna. Rukop. č. 2118 f. 285. Cyprian
Konopě a Mandalena j<oupili duom Lumendovský řečený
mezi domy Lidmily Sprinklovy a Havla pekaře, od poručníkův kš aftu Doroty Lumendový, za 160 k. č. Act.
fer. lIII. post Transligur. d.
*19. 1591.
RI/lwp. Č. 2112f.354. Jan Konopě
vzdává dům Johanně, m. své.
20. 1594, 26. srpna. Rukop. Č. 2113 f. 8. Karel
Stehlík vzdal statek svuj Johanně m. své, zase ona Johanna vzdává manželu svému spravedlnost, kteráž jí na
domu s dětmi jejími s někdy Janem Konopí, předešlým
manželem zplozenými náleží.
Act. fer. VI. post
Bartholom.
21. 1604, 20. ledna. RlIkop. Č. 2113 f. 310.
Ozwald Brunar ~ Žolije v koupili dům mezi domy Havla
Turnovského a Simona Sváchy z Laustýně od Karla Stehlíka a Johanny m. j. za 700 k. č.
22. 1608.
Rl/kop. Č. 324 f. 405. Pokojníci:
Cyrin švec, má městské právo, dělá řeme~lo. Jiřík Hamr
musikus z Rakous, jest zde osm)et. Jiřík Zivnůstka, písař
a skribent židovský. Viktorin Spalek, šenkuje a nemá
městské právo. Tomáš Fišer z Sellu, krejčí Štolíř. Kryštof
Sybr a Jan tesaři, dělají za tovaryše, nemají městské
právo. Havel zedník nemá městské právo, dělá za tovaryše, žena jeho prodává před domem chlíb. Tomáš Fugl
posel, Jiřík Kolečník podruh, s manželkou a dcerou; jsou
tam dvě lítě.
23. 1610, 29. ledna. Rukop. č. 2232 f. 437. Žolie
Urspergerová přiznala se, že jest dlužna 100 k. m. Kryštofovi Revoldovi, měštěnínu Nov. M. Pr., kterúžto sumu
zapisuje na domu svém u Konopův řečeném.
24. 1612, 17. prosince. Rukop. Č. 2233 f. 152.
Slala se smlouva přátelská mezi Sabino~, Jana Vranovského od křížkuov manželkou, z jedné a Zolijí, po Janovi
Uršpergerovi vdovou, z v strany druhé a ta taková: Jakož
jest dotčená Sabina na Zofii U., macechu svou, po někdy
Ozwaldovi Prunarovi krejčím, otci jejím vlastním a týž
Žofije prvním manželu, pro dědickou spravedlnost, kterouž
se na domě slove u Konopů - i na jiném statku otcovském, též mateřsl,ém a po Adamovi, bratr~ jejím, na ní
nápadem přišlou míti pravila i proti ní Zolijí o to nastoupila a z ní obvinila a dalšího pořadu práva začatého
následovati mínila a následovala, pročež p. purkmistr a
páni ~ je k tomu pHvedli, - že jsou je porovnali a
smluvili: předně, že dotčený spor - se moří, podle toho
Žolije U. Sabině, pastorkyni své, - vydati má 550 k. m.
25. 1613, 8. října. Rl/kop. č. 475 f. 59. Žofije
Soukupová přivedla ku paměti, že Jakub Basseve
Vlach přiznání učmil, že to vše, co na škodu domu jejího
udělati dal, okna obrátil, zrušiti a v nic obrátiti chce, a
nyní o tom všem v mlčí. Protož když se na právě zasedne,
že toho při témž Zidu za napravení vyhledávati n~pomine,
aby ohlášení její poznamenáno bylo. (OhlášenL) Zolije, na
onen čas Uršpergerová a nyní Soukupová, stoje osobně
před pány Medníky v tířadě šestipanském Stal'. M. Pl'.
48*
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oznámila: Tak jakož jest na onen čas vyžádavši sobě pl'i
~,řadě tomto do domu svého vedle Jakuba Basseve, Vlacha
Zida, ležícího právní vejchoz, co by na ublí~ení a zkrácení téhož domu stavenílu novým od Jakuba Zida předse
vzatým se vztahovalo a budoucně býti musilo, přednesla
a vykázala, proti kleréž její stížnosti, že to vše, coz sobě
k ublížení býti pokládala, náležitě spraviti, jako tok vody
z kavřince na stl'echu její uvedený svésti, okna a dymníky
do domu zdělaná zazdíti aneb se s ní přátelsky urovnati
pro ubytí zaneprázdnění právu chce, přiznání učinil a se
pronesl, což až dosavad nic opatřeno a vedle přiznání
učiněného předsevzato noní, nýbrž na porovnání bez pohoršení práva zllstává. Uznávajíc pak, ze by týz Jakub to
v zapomcnutí procllouzením času pl'ivésti usiloval, pročež
ohlášení činí, že jeho Žida, jakZ se nejprvé na právě zasedne, obsílati a pořad práva k němu dle stížnosti svých
zachovati nepomine. Tohoto svého ohlášení, pončvadž se
toho času na věcech právních pro ránu boží morovou
nesedělo, za poznamenání žádaje.
26. 1618, 25. října. Rukop. č. 2114 f. 134. Žofie
Soukupová - dům svuj v osadě sv. Mikuláše mezi domem
někdy Havla Turnovskýho pekaře a domem u zlatého
páva ležící, od starodávlla u Konopův l'ečený, Janovi Soukupovi z Grosperku - manželu svému milému - dává.
27. 1614, 9. dubna. Tamtéž j. 114. Starší a lÍřed
níci židovští v příčině blát a neřádllv za domem Jakuba
Basseve pH kostele Německém složených, kteréž odevšad
z domllv židovských vynášejí a vyhazují, tolikéž z hůry
hrnou, byvše povoláni, poruceno jim [tíředníky šestipanskými], aby to všecko bláto do pátku nejprvé pl'íštího
z ulice té vyvésti a odprázdniti nařídili. Oznámili, že
v nově tířad židovský jest obnoven a starší noví o tom
tak dalece nevěděli, než zprávu svou dávají, kterak mnozí
z křesfanův na rum ten, kterýž z Němcckého kostela vyvezen, smetí a jiné nel'ády pl'inášejí, coz se dolul' sype
a hrne, pro tož by jim toho spravovati nenáleželo. Ale
však na to pohleděti a do pátku to opatl'iti chtějí.
28. 16\4, 11. dubna. Ta 111 též f 116. Jakub Basseve
na vznešení Zofije Uršpergerové dal za odpověd, že aby
to stavení, které na dvě lítě vystavěno, aby k jaké škodě
bylo, se neohlásila, vejchoze nežádala, nýbrž k tomu své
povolení dala. Tak jí ničímz povinen nenÍ. Od Žofije:
Doslechla odpověd na vyncšení její uciněné, jako by díla
obstaviti neměla, ani vejchoze, nežádala, Jest V. Mtem vě
domé, ze na onen cas, kdy, Zid stavěl, dílo mu obstavila,
kolikráte vejchoze se dožádala, že na škodu staveno, se
ohlašovala, takže potom i 3mlouvu mezi sebou učinili a
od V..Mtí narovnáni jsou. Kdež toho doloženo, aby tak
dům svuj stavěl, tak aby jí a domu jejímu žádná škoda
se nedála. ProceZ vedle téhož narovnání zůstavena býti
žádá, aby to, což jí k škodě vyzdviženo, sníti dal. OdJakuba: Poněvadz jest již stavení jeho dvě letě, jestli
že jest jakou škodu stavením jeho sobě qýti viděla uči
něnou, proc jest jemu toho nehájila, nť:,\ tepn'a, když
Jítum městským projíti dala. Předešle všemu tomu, což
od něho vystavěno, povolivši teprva by chtěla, aby stavení, kteréž s dosti velikým nákladem vyzdvihnouti
'tal, sobě hyzditi měl.
Od Žofije: Vysoce se Jakub
Zid mejlí, aby ona k tomu povoliti měla, aby takovou
služcbnost na dům její uvésti měl, aniž jest dni a roku
projíti dala. Nebo když to vždy na přátelském srovnání
zůstalo a pro mor na právě se nesedělo, tehdy ohlášení
l'~inila, že jej, jak nejdříve pdva pujdou, obeslati chce.
Kdyby byla k tomu povolovala, byla by se vejchoze nedož.idala a téhoz stavení na škodu vy"dviženého neukazo-
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vala a za opatření nežádála.
Od Jakuba: Odporuje
tomu, aby kdy to dílo, kteréž ke škodě nyní sobě býti
pokládá, obstavovati měla. Odloženo k prllvodům do
dvou neděl. --;: (Tamtéž f.l17.) Jakub B. oznámil: Jakož
má rozeph s Zofijí - , že pro svá handlovní zaneprázdnění i jiné poje"dy sám ku právu stávati by nemohl,
pročež že na místě svém plnomocníka nařizuje Bernarta
Kuchal'$' Žida. Act. 11. Aprilis 1614.
(Vejchoz do
domu Zofije Uršperger?vé). Zofije U. vykázala v domě
svém vedle Jakuba B. Zida pod krovem, že jest týž Jakub
díl krovu jejího cihelného sebrati, námětky nové nad starými dosti subtilné na zeď novou, kteráž jest společní,
položiti, šindelem P"cs to pobíti a při tom žlab nový při
též zdi do gruntu jejího položiti dal. K tomu také nad
tím žlabem kavřinec, z kteréhož voda na stl'echu její po
cihlách krycích dolů teče, čehož tu prve nikdy nebývalo,
vyzdvihl. Nad to i okna tři nová v štítích té zdi společní,
kterýchž jakZivo nebylo, "dělal. Takže budoucně, kdyby
vejše stavěti a zdi té společní vedle smlouvy užívati
chtěla, pro kavřinec ten a táž okna ,nikoliv by toho uči,
niti nemohla. Prosíc, aby Jakubovi Zidu okna zazdíti, kavHnec, z něhož vodu na dům její obrátil, svrci a, což
jiného na škodu jí poslaveno, opatl'iti porueeno bylo.
29. 1614, 11. července. Rltlwp. č. 2148 f. 102.
Mezi Žofijí Uršpergerovou a Jakubem Basseve stala se
smlouva: -Jakož jest dotčená Žofije jej Jakuba pl'ed pány
tíředníky tířadu šestipanského obvinila, že jest zeď po
pravé ruce domu svého, kteráž za společní na onen čas
uznána, týž Jakub nahoru stavějíc s střechy její dva šáry
šindele odtloukl a kladením žlabu, kteréhož pl'edešle nebývalo, zodrázel a námětky velice špatné, kteréž krov její
zdržují, na samou zecf, žlab všecken do gruntu jejího položivši, zpodep"el. K tornu také kavl'inec nad týmž zlabem,
z něhož voda padající žlab pl'esahati a na krol' domu
jejího vedle »zlatého páva« přicházeti, tudy častým spádem
cihly proráZeti a nemálo škoditi bude, vzdělal. Nadto
vejše i v vikýHch v tl:ech v kazdém po jednom oknu do
domu a na střechu její obrátil, kterýmiz všeliká nečistota
na týž nový žlab Jíti a hleděti se může; tak kdyby budoucně v té zdi stavěti a di'tm ten vyzdvihovati chtěla, ze
by toho nikterakZ pro ta okna v nově vzdělaná učiniti
nemohla. Dále i aHanek nebývalý proti oknu po zachl
v střeše domu toho, nímž se lézti mltže, velmi nebezpečně
vyzdvihl. Kdci potom na předkládání pl'átelské strany,
I aby raději mezi nimi svornost sousedská zůstávati mohla
a z budoucí nějaké kyselosti sešlo, davše sobě raditi a to
vše oč mezi nimi činiti bylo, páni'lm smlouvcum k ubrmanské vejpovědi v moc uvedše, takto jsou smluveni:
Co se zdi té nové domy jich dělíc( od Jakuba vlastním
nákladem vystavěné dotýče, tak jak pl'edešle, dl'íve než
se zsula, v spoleenosti obou domllv aby zltstávala. Ačkoliv
tak bezpečně a na vejš, jako nyní, vyzdvizena nebyla,
vždy přece v společném uZívání zůstávati, do ní Zofije a
budoucí její trámy klásti, klenouti a tak vysoko, jako
Jakub, stavěti moci bude. Však na ten zpusob, když by
co stavěti ehtěla a do zdi trámy klásti dala, to tak ueiniti má, aby zdi naskrze neprorážela a tu více jaké protimyslnosti a vzdornosti, než poH'eby, se nedopouštěla.
Kavřinec ten nad Zlabem vzdělaný při zdi společní na
ten čas ve své podstatě zustane, z kteréhož jeden šál'
cihel Jakub sníti dáti má. Ale kdyžkoliv Zofije neb kdo
jiný vzhi'lru slavěti a stavení své hnáti by chtěl, tehdy ku
pl:ekážce budoucně slouzili nemá, n}~bl'ž musí lninouti a

v nic obrácen býti. Kdyz by koliI' žlab dl'cvěný pod
týmž kaviincem položený, dokud by s stl'echy Zofije voda
do něho až na ulici uvedena nebyla, šešel, porušení své
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vzal a shnil, tehdy Jakub Basseve sám na sVllj groš jiný
koupiti, jej nahoru vtáhnouti dáti a v to m(st9, kde položen byl, vždycky klásti má. Ale kdyžby Zofije spád
vody s krovu svého do téhož zlabu až na ulici uvedla,
již společně, jak ona, tak budoucí domu toho dditelé na
týž zlab náklad vésti povinni budou. Okna ve lřech vikýl'ích v též zdi společní pE lnově Jakuba vzdělaných
k straně a na zlab domu Zofije obrácená, v každém vikýři
po jednom udělaná, ačkoliv bez vule, vědomí a dovolení
jejího vyzdvižena jsou, však nyní Jakub při nich sc "ltstavuje na ten způsob, aby do nich ml'íže železné nebo
dřevěné udělati, je tak opatřiti dal, aby ními do domu
Žofije nic házeti, vylívati ani jaké jiné protimyslnosli
činiti se nemohlo. Kterážto okna, jestliže Žofije zároveň
s stavením Jakuba stavěti ch líti bude, i s těmi vykýl'i zastavěti moc míti má.
Kdež jest od něho Jakuba v domě
jeho proti dymníku nebo oknu v lnově Žofije, nímž by
se volně pod krov beze vší nesnáze lézti a škoda činiti
mohla, altánek nový vy"dvižen, protož pro ujíti dalšího
nedorozumění Jakub zíďku na pul cihly proti témuž oknu
neb dymníku, aby se I)ím do domu Zolije lézti nemohlo,
v gruntu svém postaviti a svým nákladem vyhnati dáti má.

Číslo pop. 72-V.
(U šachu,

tl
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desk dvorských, Hajdarovský,

Dejmkovský, u zlatého páva.)

1. 1449.
RI/lwp. i'. 2102 f. 445. Benediclus,
natus Nicolai Ssafranek, publicavit dOll1um post s.
Nicolaum - ad quam ex mandato dominorum - in certa
summa pecI\llie debiti eidem Benedicto et ipsius genitoribus per Martinum Lichucky et Elsskam, eius conthoralem,
de bitorie obIigati, investitus existit.
2. 1457.
Rukop. č. 2141 f 142. V té při,
v nieZ :Martin Lichucevský a Elška, manželka jeh,?, nal'iekajíce vinili Benedikta. syna někdy Mikuláše Safránka
o duom, kterýž lcZí za sv. :Mikulášem mezi domy někdy
Maštovcovým z jedné a u Flašek z strany druhé, praviece
že by ten duOlu prodával nemaje k tomu žádného práva
dědického, ale že jest duom jich dědicný a Otl že jej
toliko v zástavě ve XIlIIti kopách na výplatu má, táhnúce
se to na svědomie. Jimž již psaný Ilcnedictus odpieraje
,pravil jest, že ten duOlu l'ádně v knihách městských má
zapsaný k dědictvÍ. A že jest s týmž domem Hd a právo
súduov, provolánie podlc práva městského bez nároku
ucinil všelikterakého, žádaje, aby při týchž práviech a
zápisiech svých zuostaven byl. Páni purgmistr a konšelé
vyslyševše strany i s svědomím, přeslyševše také i "ápisy
z knih městských, z nich porozuměvše, že Benedictus,
ackoli ten duOlu v jisté sunímě peněz v zástavě jměl
k výplatě do roka a nic dále, a potom poněvadž vyplacen
do toho času nenie, že jest právem z rozkázánie panského
řádně do něho a nať! zveden i práva vedle l'ádu a obyčeje městského všecka učinil, ortelem svým vyl'ldi sú
takto: Najprvé zápisóm v knihách městských zapsaným
plnú moc dávají pl'ikazujíce dále l\Iartinovi Lichucevskému
i Elšce, manželce jeho, 'aby Benedikta castopsaného i
s tiem domem ode všeho nal'iekánie přestamíce v pukoji
nechali.
8. '1457, 19. července. Rukop. i'. 2105 f. 71. Pechanec"
de Lochyezicz et Mana emerunt domum sitam post s.
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Nicolaum inter domos ad flasscas et l'l'lasstiowczonis hincinde erga Benedictum Ssafranek pro L1rth s. Act. fer.
III. ante Magdalene.
4. 1476, 11. června. Rl/kop. č. 2105 f.370. Si gismundus, co tempore hospes p~etorii, et .Martha emerunt
domum inter domos \Vyssconis et Martini Piranth situatam
apud Georgiullt a tUl'l'i et Sigismundulll a fontibus, commissarios bonorum oIim Marze, relicte Pechanczonis, pro
XXXVI s. gr. boem. Act. [er. III. ante Corp. Christi.
5. 1477, 8. července. Tal1lléžf. 389. Famosus Sigismundus de Dworússt, generosi domin i Samuelis de Hradek
succamerarii l1otarius, eInit pro se, Johanne, fratre SUO,
similiter de DwOrzisst domum ad scacos dictam inter
domos \"'yssconis et .Martini Pil'ant aput Sigismundum,
hospilem pretorii, pro XLV s. gr. boem. Act. fer. V.
ante s. Procop.
6. 1478, 80. července. Rl/llOp. Č. 2106 f. 21. My
purgmistr a rada města Stl'iebra známo činíme listem tiemto
všem vunbec i každému zvláště, ktož jej uúie neb ctúc
slyšeti budú a zvláště osviecené múdrosti s mnohovzácnú
opatrností pánóm purgmistru a radě Star. M. Pr., přátelóm
milým, na vědomie dávajíce, kterak slovutný panoše Jan
Retafina pi'ed nás pl'edstlípiv do plné našie rady seznal
jest před námi: Jakož jest kúpil duom u šachovnice slovutný panoše Zigmund z Dvořišt, bratr jeho, a zapsal sobě
a jemu etc., že k lomu dobrú vuoli dává listem tiemto a
plmí moc a právo k tomu domu svrchupsanému bratru
svému Zigmundovi a jemu vzdává, aby on s tiem domem
tak učinil, jakž se jemu najlépe zdáti bude a potud UClniti, pokud se jeho vuoli líbiti bude. Tomu jeho. seznání
pl'ed námi na svědomie pečeť naši městsktí pl-iliskmíti
jsme rozkázali k tomuto lislu. J e,nž jest d.ín a psán ve
čtvrtek po sv. Jakubu ap.
7. 1478, 26. srpna. Talll/éž. Lattrencius de Rokyczano. arcium liberalium magister rectorque almc universitatis' studii Pragensis, emit domum scacabulta titulatam
aput d. Sigismundum de Dworzisst pro L s. prag. Ac!.
fer. lIlI. post s. Barthololll.
8. 1480, 11. března. RI/lw}>. č. 2106 f. 54. Serenissimus rex \Vladislaus emit pro se et futuris
Boemie regibus domum in plebe s. Nicolai scacabulta
titulatam, inter domos ad flasscas ex una et ad s. Georgium parte ex altera situatam, aput reverendulIl magistrum
Laurencium de Rokyczano pro beneficio tabularum curie
Slle regalis pro LX s prag., ita quod ex nunc et in
futuro in eadem domo beneficium prcdictarum labularum
peragatur. Ad relacionem generosi d. Czenconis de Clinssteyn, procuratoris devolucionum regaliulll. Ac!. sabbato
antc s. Gregorii.
Rif/top. Č. 2108 f. 62. Domus Au9. 1510.
gustini Haydar.
Rukop. Č. 2008 f. 7. Augustin
10. 1511.
Hajdar z Vesce.
11. Hí20, 10. července. Rukop. č. 99 f. 67. Jan
lruhl"", náměstek nebožtíka Jil'íka bakaláře Alba, vyzdvihl
jest z rady Xl/ 2 k. a VII gr. pr., tech kterých jest byl
on Jan za d"om Haydarovi poloZiI. - Act. fer. 1111. post
Zofie a.1520. - 1525. Talllléž. Paní Katdina z I-lddku,
manzelka pana Jaroslava Konárovského z Libanic, seznala
sc, ze jest vyzdvihla z rady Xl/ 2 k. gr. pr., kterých sú
polozili rukojlllie 7.a neboztíka Jana truhhíl'e a tčch Xl/2
k. sirotkóm a dětelll nchoztíka Hajdara, prvního svého
numželu, ujistila a zapsala na vinici
páně

perglonislrovými.
etc. XXV.

Act. fer.

n.

na Lclni

knihami

ante Margarethc a.
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Rl/kop. č. 2111

f. 310.

IV. V I/lici
Katel'iny

Konárovské.

';' 1558, 27. řijna. Rl/kop. č. 101 f. 199. Jakož
jest rozepře vznikla o statek po ,někdy Saloméně Dajmkové pozuostalý mezi Hanllšem Sprynglcm, manželem též
Salomeny, z jecl~é a přátely jejími, zejména Jiříkem koláČníkem, Janem Sedivým a Evou, sestrou jeho, a Lidmilou,
někdy Víta koláčníka, na místě sirotkuov po témz Vítovi
pozuostalých z strany druhé: Kdež pak o týž všicek statek
smhívu pi'átelskú" mezi sebú jstí učinili a to takovtí, před
kem on Hanuš Spryngl duom, vinici a jiný statek všicek
po jmenované Salomeně ujal jest sobě, tak však a na
ten zpuosob, najprv že z toho ,statku Jiříkovi koláčníkovi
vydati má XL k. č., Janovi Sedivému s Evou, sestrou
jeho, XIII/2 k. č., sirotkuom po Vítu pekal'i pozuostalým,
zejména Adamovi a Jakubovi, X k. č. Act. fer. V. post
Crispinum.
13." 1559, 4. prosince. Rl/kop. č. 2117 f. 442.
Hanuš Spryngl vzdal všechen statek svuoj Lidmile m. své
a zase táž Lidmila - Hanušovi, manželi svému. Act. die
Barbare.
lJ.

1571.

Rl/llOp. č. 2118

f. 285.

Dum Lid-

mily Springlovy.

15." 1588, 2. prosince. Rl/kop. č. 2112 f. 302.
Simon Svácha [kramál'] a J\Iarta koupili dum Dejmkovský
i:ečcný mezi domy někdy Cypriána Konopě a Skalského
obostranně ležící od lGíže Chvalského a Lidmily m. j.
za 450 k. Č. Act. fer. VI. post Andreae ap.
"
16. v 1608.
RullOp. Č. 324 f. 405. V domu
Simona Sváchy pokojnfci: Hans TiH kožešník a Jan Arnošt
krejčí, měšfané zdejší. Jakub Lambauf musicus, jest dvě
lítě v tom pokoji. Jan Moz handluje v dřiví a žena jeho
prodává pi'ed domem pálený a chlíb.
17. 1617, 4. srpna. Rl/kop. č. 2114 f. 225. Marta,
Václava Paulina m., jstíci v nedostatku zdraví postavena,
dala dum svuj u zlatého páva řečený manželu svému.
';' 1623, 11. září. Rl/kop. č. 2170 f. 250. Izak
Goldšader, Eliáš Nantua a Istrie Kuchař Votický, Zidé,
koupili sobě společně dum u zlatého páva mezi domy
Jakuba Bassevi a zadkem domu p. Boryně obostranně
Idící od Václava Paulina a .Marty m. j. za 1060 k. gr. č.
y

Číslo pop. 71-V.
(U sv. Jiří, u Salomouna.)
"/

1f.l/llOp. Č. 2119 f. E. 1. Ve
jméno božic amen. Já Mikuláš, maršálek pánuov Stal'. M.
Pr., vyznávám etc. ustanovuji opatrné lidi Samuele,
syna páně Velvarova, a Vauka Korandu, přátely mé milé,
porucníky Tristrama a Margrcty, dětí mých, a podle
toho domu mého, v němž bydlím, - věře jim, že ihned,
když mne P. B. neuchová, v duom svrchupsaný i ve
všeckell statek po mně zuostalý se mocně uvieZíc děli
mé k sobě pobera jich, jakož na ně slušie, poctivě až
do jich lel rozumných chovati budú. Potom pak duom
časlopsaný i všecken statek otkazuji týmž dětem mým na
rovný diel. Pakli by obě rozulllných let nedojdtíc uml'elo,
tehdy chci i tak ,"uole má jest, aby ten všeckeren statek
po nich na pannu Margretu, sestru mtí a dceru Vaukovu,

1.

1451, 16. srpna.
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svrchupsaného poručníka, připadl - . Jenž jest dán v pondělí po P. 1\'1. Na nebe vzetie.
2. 1452, 14. listopadu. Rl/kop. č. 90 f. 245. Anna
de Luna, relicta Erhardi PirenU, emit pro se, Thoma,
nato suo, domum ad s. Georgium in aeie penes domum
Benedicti, nati Ssafrankonis, ex una et posterius hostium
a cusino parte ex a1tera erg a Wenceslaum Corandam et
Samuelem, tutores per Nicolaum, olim dominorum maressalkum, Icgittime subordinatos pro XXXII s. Act. fer.
III. post Briceii.
3. 1460, 16. listopadu. Rukop. č. 2119 f. K. 15.
Ve jméno bolic amen. Já Anna řečená Lúnská, měštka
Stal'. M. Pr., vyznávám tiemto listem etc., že ačkoli z dopuštěnie božieho nemocná jsem etc., takže duom muoj,
v němž bydlím, kterýž za sv. Mikulášem podle domu
Peehancova na rohu leží, na němz sv. Jiří malován jest,
i podle toho jiný všeekeren statek muoj - dala sem
dobrovolně a vzdala a mocně po mé smrti otkazuji a
otdávám Martinovi, manželu mému milému. J emužto také
porúčiem, aby k Matce Božie do Týna na dielo kostela
Datum dominiea post Briccii.
tudiež II k. gr. vydal. -

4. 1479, 2. září. Rl/kop. č. 2106 f. 43. Martinus
cum Dorothea, uxore sua, resignavit domum suam post
s. Nicolaum penes scacabultam Andree institori et EIsscc,
uxori ipsius, in debito XLVII s. prag. Aet. fer. V. post
festum s. Egidii.
5. 1481, 13. září. RI/lwp. č. 2106 f. 87. Laurinus
Zalman de Misa et Ludmila emerunt domum, in qua s.
Georgius est depictus, penes domum tabularum curie
apud Andream Zemler et Elsskam, coniugem ipsius, pro
XLVII s. prag. Act. fer. V. ante Exalt. s. Crucis.
6. 1485, 4. l'íjna. Rl/kop. č. 2106 f. 165. Ex mandato dominorum inductus est et investitus Georgius Prhoss
in domum Laurencii Zalman mercatoris de Misa, in qua
s. Georgius est depictus, penes domum tabularum curie
regalis et ex aHera parte a tergo faeiei situatam propter
fideiussoriam pro ipso ad \Venc. Rambuzek in LXXX s.
m. Act. fer. III. ante Dionisii.
7. 1485, 12. října. Rukop. č. 2106 f. 165. Anna,
relicta Procopii waezkarz, emit domum, in qua s. Georgius est depictus, penes domum tabularum curie regalis
a tergo faciei situatam, aput Georgium Prhoss pro LIlI s.
prag. Aet. fer. IIII. ante Calixti.
8. 1489, 30. dubna. Rl/kop. č. 2106 f. 254. Famosus Henricus Horyna de Honbie emit domum acialem
penes domum ad tabulas euriales immcdiate aput Annam,
relictam Proeopii waezkarz, pro L s. prag. Aet. in vig.
Pllil. et J ae.
9. 1494, 21. července. Rl/kop. č. 2107 f. 64. Georgius Ssalomun et Ludmila emerunt domum in aeie, in
qua est s. Georgius depictus, sitam penes tabulas curiales
erga Henricum Horinam de Honbic pro XC s. prag.
Act. fer. II. ante Marie Magd.
10. 1510, 8. července. Rl/kop. č. 2108 f. 62. Marta
Sstolcowa cmit domum post s. Nicolaum in acie dictam
ad Salomenem penes domum Augustini dicti Haydar sitam
a Georgio Salomone pro CV s. prag.
11 1511, 3. července. Rl/kop. č. 2108 f. 71.
'Venceslaus sartor dictus Dlask et Anna emerunl domum
post s. Nicolaum in acie dictam ad Salomonem penes
domum Augustini Haydar sitam a Marta, relicta olim Johannis Knap pro LXXXV s. prag. Act. fer. V. antc
Procopii.

12.
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2. 1458, 13. května. RlIlwp. č. 2105 f. 85 .. Johannes de Nimburga et Barbara ~merUl~t domum sltam
. acie penes domum ad cignos Immedlate erga Kathe~7nam, relictam Phi1ippi sartoris, pro XL s. Act. sabbato
post Asc. d.
3. 1459, 10. března. Tam,též f: 98. Benedictus
sartor et EIsska emerunt domum m aCle - erga Johannem de Nimburga pro XLIIII s. Act. sabbato ante dom.

1512, 6. října. Tamtéž f. 93. Wencesl~us cerdo

dictus Pokorny et Dorothea emerunt clomum aClalem a \Venceslao Dlask sartore pro LXXXV s. pl'. Act. fer.
lIlI. ante Salus populi.
13. 1528. - Rukop. č. 2103 f. 281. a 2~10 f. 2F
Hanuš Knobloch má duom ležící za sv. Mlkuláse.m u Salomtína podle domu někdy Hajdarova a P?koje Ofk~
Tvárské, kterýžto duom má sobě, Regině manzelce vzdany
Judica.
.
od Václava Pokorného koželuha podle ortele panského~
4 1461 27. srpna. Tamtéž f. 150. Procopllls
.'
erga Be.
,
d
14. 1537, 10. října. Rl/kop. č. 1130 f. 239. Jako~
sartor et Jana emerunt omum - 111 aCle . t Mikuláš Pastor zvod na duom Hanuše Knoblocha 1
nessium sartorem pro L s. minus X s. Act. fer. V. post
Jes
, . .
o 104 k 2 1/
na truhlu, v niž krámské ve CI JSou:. - pl' "
.
~
Bartholom.
.
,. . pro takovy' zvod Regina, manzelka téhoz Knob~ocha,
gr. c. 1
I .. v • t ť" MIkuláš
5 1462 5. července. RlIkop. Č. 2105 f· 170 . .NI_ dala jest proti tomu zvodu m UVItI, ze Jes yz
, 'v
.
' ennt
. d omum 111
. aCie
. - erga
colaus 'pmcerna
.. Procoplllm
na duom její jí a sirotkuom od otce daný, neporádne
sartorem pro L s. Act. fer. II. post Procopu.
'Tu
p
purgmistr
a
rada
takto
o
tom
vy,
"H
Š
se zve cll . - .
6. 1465, 13. dubna. Rl/kop. č. 2105 f· 222. Georpovídají: Poněvadž se nachází, ze duom, kleryz
anu
gius [pectinista] de Rokyczano et Margar eta emerunt dos Regimí mají, jinak jest jim od Václava ~okor~é]~o
mum _ apud Nieolaum pincernam pro LVII s. Act.
nebyl postoupen než Jako jich vlastní z tech prícm
sabbato ante Cond. Pasche.
.
on Mikuláš Pastor dobře jse jest mohl na duon~ ten
zvésti. Act. die Mercurii post Franc. (Zvod zapsán v Iukop.
7. 1468, 21. května. Tamtéž f. 2~7. Matheus tornfex
Ditie et Anezka emerunt domum - cU'ca Dorotheam de
č. 2111 f. 181.)
Zap pro LVII s. Act. sabbato ante Rogac.
1ó 1538.
Rl/kop. Č. 2134 f. 285." Mikulá~
na p Janovi
8 1469, 20. června. Tamtéž f· 268. Johannes
Pastor . o d evz d aI dlullY své'"
. Reháčkovl
bl
z Květnice Sebcstiana Reyzlara z Loun, Repnu Kno 0Holuť et Katherina emerunt domum - apud Matheum
torrificem dictum Ditie pro LVII s. Aet. fer. III. anle
chovtí XC 'k. gr. - Zigmundovi FrayskutovI.
16. 1541, 27. dub~a. Rl/kop .. Č. 2~11 f. ~10. Frr:
Joh. B.
L b
d I z Hormburgku a Zofka z TrOjanovIc 111. j. koupIlI
9 1470 23. dubna. Tamtéž f. 277. Andreas aa
d70~~ ležící mezi domy paní Kateři\,y Konarovské a Zy~ et Do~othea ~merunt domum acialem - apud Johannem
munda Chvatěrubského od Reginy Sto1cové z~ 105 }~. c.
Holub pro LVll/2 S. Act. fer. II. post Cond. Pasche ..
Act. fer. lIII. post Georgium. (Peníze za dum pnjfmá
10 1470 1. prosince. Tamtéž f. 297. Benessllls
Zikmund Frajskut.)
sartor el EIsska ' emerunt domum acialem - apud Andream
17. 1550, 16. ledna. Rulwp. č. 211! [- 179: ZygLaab. pro LXIIII S. Act. sabbato post Andrea.
d Frajskut a Anna koupili duom lezícl mezI dvomy
11. 1481, 15. února. Rl/kop. č. 2106 f. 72. Ja~obus
~u~darovým a Zygmunda Chvatěrubského obostranne od
· I ' emit domum acialem penes domum ad Clgnos
Fl~ydrycha z Hormburka za 104 k. č. Ad. fer. V. post T \C
la'
a
apud Benessium
sar torem pro XCV s. prag. Act . fer . V.
Octavam Epiph.
post Valentini.
Odtud spojeno s domem č. p. 933 (viz výše str. 271
12. 1486, 18. července. Rukop. č. 2106 f. 182.
a sl.).
Johannes sartor dictus Koru"I::. et Anna emerunt ~omum
18. 1594. - Rukop. č. 1666 f. 248. Zadek domu
acialem penes domum ad cignos a J?hanne Complta pro
p. Skalskýho od zlaté trouby.
XXXV,I/2 S. prag. Act. die Arnolpln.
';' 1622 4. listopadu. Rtthop. č. 2114 f. 309. Uroz.
13. 1487. Tamtéž. Wence.slaus doctor de
'Vrtby koupil díl zadní domu u zlaté trouby
S
Plana decanus Vlyssegradensis, et magIster Johann~s catí' VT la
p. ezyma z
·' e . doue k Židovské ulici od uroz. ry re I Il1
' P .ag., pu blicaverunt , quod Jacobus TlChava
. ' ecc I
nomcus
eSle
.
V UIICC j
.
.. d'd' š'
'kdy
Borně z Lhoty za 2000 zl. rýn., Jak jej z. e IV I po ne
fecit testamentum cum consensu. et vol;,-ntate . regle ~a
p. Václavovi Boruovi ze Lhoty, pan~ OtCI svém, sám ~el.
iestatis et in ipso legavit J ohanm a~ufiel de Zacz;. an:lCo
';' 1624 10. ledna. Rl/kop. c. 2170 f. 252. SaloX: flor et Johanni baccalal'lo de Glatho\la dlCto
suo, XX" .
.
J I
Korunka
' Žid koupil df! zadní domu u zlaté trouby,
Compita XIII flor. in pecu!1la, quam o lannes
moun Bondy
,.
.'
I él
á
P
. douce k Zidovské uliCI mezI domy u z at 10 p, va a .
tenetur pro domo.
~ratislava Hendrycha od p., Sezymy z Vrtby na Vrcho14 1496, 12. října. Rl/kop. č. 2107 f. 114..Marcus
ticích za 2000 zl. rýn.
de Col~nia et Anezka emerunt <;Iomum acialem s~tam ex
opposito chori S. Nicolai et penes domum ad ~g~o; a
Wenceslao, filio suo, pro LXXV S. gross. prag. C. er.
lIlI. ante Calixti.
15 1510, 30. dubna. RlIkop. č. 2108 f. 57. Ma:cus
Číslo pop. 935 b.
cle Col~nia resignavit suam post n-:?rtem domum Martmo,
(N a s t ude n é s vět nic i.)
filio suo. Act. fer. III. post GeorgII.
16 1512, 2. března. Rllkop. č. 2108 f. 92. Geor1. 1457 6. října. Rt/kop. č. 2119 f. J. 4. Ve jméno
ius b~ccallarius de Praga, et Dor~thea emerunt domum
božie amen. já Philip krajeí, měšt~nín S~ar. M. ~r., ~r
!cialem ex opposilo chori S. Nicolal et penes d~mumA a~
znávám etc. že duom muoj, v němz bydltm, J~tery po ~
cignos sitam a Martino Laudat pro LXXV S. pIag.
c.
domu u labutí na rohu leží clávám pan~e. Katru~l,
fer. III. ante Transl. S. ,Venco
manželce mé milé. - Dat. fer. V. post Franclsc!.
y
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1524, 4. lÍnora. RlIllOp. Č. 2110 f. 18. Štěpán

kožišník Fukáček a Anna koupili duom na rohu a podle
domu někdy u labutí Jana Kozla od Petra, manzela Doroty od bab, za XC k. pl'. Act. fer. V. post Purif. M. V.
18. 1527, 11. břczna. Rl/kop. č. 2110 f. 194.
Martin ~echek mladý a Dorota koupili nuom - na rohu
_ od Stěpána Fukáčlm za LXXV k. praž. Act. fer. H.
ante Gregorii pape.
19. 1529, 15. lÍnora. Rl/llOp. Č. 2110 f. 292. Jan
Kozel z Pokštajna koupil duom - od :Martina Rechka a
podle výpovědi panské, když lvlates zlatník sám od sebe
i na místě Doroty, dcery své, manželky jmenovaného
J'vlartina, toho trhu bránil, za LXXV k. praž. Act. fer. JI.
post Valentini.
20. 1529, 20. lÍnora. Tamtéž f. 293. Jan Kozel
z Pokštajna vzdal duom svuoj, v němž bydlí, ležící proti
Imoru sv. Mikuláše na rohu a podle domn téhož p. Jana,
Dorotě Sekyrové. Act. sabbato post Juliane.
21. 1529, 11. srpna. Dorota Sekyrová odkázala
dům Janovi Kozlovi z Pokštajna. Viz výše str. 255.
22. 1548, 18. dubna. Rl/kop. č. 2117 f. 132. Vincenc Pomberger rotšmid a Barbora koupili duom ležící
na rohu proti sv. Mikuláši vedle domu Kozlova od Severina Kozla z Pukštajna i jiných sirotlmov po Janovi
Kozlovi z P. za 1eO k. č. Act. fer. lIII. post Tiburcii.
23. 1554, 19. zál'í. liliI/též f. 323. Hanuš Wirt a
Hedvika koupili duom vedle domu Pl'ibramova od Vincence rotšmída za 100 k. č. Act. fer. Hll. post Lampertum.
24. 1562, 21. srpna. Rl/llOp. Č. 2118 f. 3l. Jan
Pittenšterfer truhlář a Markéta koupili duom ležící na
rohu podle domu Václava někdy Pi'íbrama od Hanuše
Wh·ta a I-Iedvíky m. j. za 160 k. č. Act. fer. VI. post
Agapitum.
25. 1597, 16. dubna. Rl/llOp. Č. 2205 f. 167. (Kšaft
Jana Pitlenstorfera truhlál'e.) Já Jan Piltenstorfer truhlář
měštěnín Stal'. M. Pr., známo činím tímto listem mýn~
kšaftovním - , že znamenaje nestálost - života lidského
_ zvláště [v] této nemoci, v níž sem na len čas postaven,
_ protož o stateeku svém činím poHzení a kš aft takový:
Předně duši mou v ruce jeho božské poroučím. A dále
duom svuoj v rynku Staroměstském leZící, v němž do
vůle Boží bydlím, se všemi svršky a nábytky buďto na
zlatě nebo na stHbi'e nic ovšem (kromě obzvláštního
werkcejlm níže dotčeného) nevyměňujíc, po mé smrti
mocně dávám a odkazuji Anně, manzelce mé milé, k vlastnímu toho všeho uZívání a požívání i také ch'žení a to
toliko do živnosti a smrti její a dále nic, tak jakž o tom
níze psaný arty kul o nápad obšírněji v sobě zní a zavírá,
však tak a na ten zpuosob, aby ona z téhož statlm jí tak
ode mne tímto kšaftem mým odkázaného po mé smrti
vydati povinna byla nejprve Janovi Pittenstorferovi, bratru
mému, v městě Vídni na ten čas zůstávajícímu, každého
roku ouroku jako ze dvou seth kop míš., totižto dvanáct
kop míš., však tak a na ten zpuosob, aby on ihned po
mé smrti sem do Prahy k manželce mé se bral a jí
hospodářství jako duOlu muoj a viuici její opatrovati nápomocen byl a kdyby to tak učinil, tehdy při též manielee lné tčch dvanáct kop 1l1íŠ. ouroku každoročně 11líti
a k tOIllU laké i stravou náležitou opatřen býli má a to
dotud, dokudž by jí statček její opatrovati pomáhal; a
pakli by týž bratr mu oj toho učiniti dále se speeoval,
tehdy z takového ouroku dávání sjíti bude a manželka
má jemu místo téhož omoku dvě stě kop 111íŠ. peněz ho-
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tov);eh, však rozdílně, každého roku po padesáti kopách
míšo až do vyplnění té summy, vydávati a tak tím jeho
z slateeku mého vybl' ti má, pl-idadouc jemu vejšeji všecky
šaty mé chodící kromě čepice jedné aksamítové a dvou
kožiehuov,. kteréž pl'i manželce mé zuostati mají. Item
Jobstovi Smelerovi, zámečníku a měštěnínu Stal'. lvI. Pr.,
švagkru mému, odkazuji a poroučím vercejk muoj ten,
kterýž v verštatč a ve sklepě dole v domě mém jest a
k l'emeslu truhlářskému náleží a k t0111U Iwflícek stříbrný
po krajích drobet pozlacený bez přikrývadla, dětem pak
jeho deset kop míš. spoleeně, když by k místu a k oženění pl-išli, odkazllji. Item Kristině, sestře Markéty, prmější
manzelky mé, deset kop míš. odkazuji, ty aby jí po mé
smrti ve etvrti léthě pořád zběhlém dány a vyplněny
byly. Item Anně, dceři sestry mé v Litolllyšli bydlející,
též deset kop mK odkazuji. Item lvlarkétě, dceH sestry
mé v Praze bydlející, lolikéž deset kop míšo Item Jil'íka,
zámecníka na ~Malé straně proti sv. Tomáši bydlejícího,
dětem co jich koli nyní jest, jednomu každému po pěti
kopách míš., aby jim ty, když by buďto k ozenění anebo
k vdání přišli, vydány byly. Item dvěma Jana Ungera,
zámečníka též na Malé Straně bydlejícího, synuom jednomu každému z nich po pěti kopách míš., když by
k oženění pl'išli, aby dáno bylo. Item Baltazarovi, tOI'aryši
mému, pět kop míšo Z strany pak nápadu statečku mého
takto řídím a kšaftuji: Kdyby kolivěk pán Buoh všemohoucí nadepsanou Annu, manžel1m mou, prosti'edkem
smrti z tohoto světa povolati ráčil, tehdy v tom vuole má
konečná a poslední jest, aby ten t\lkový duom muoj, též
manželce mé odldzan); Voldi'ich Spantner, strejc muoj,
(kromě svrškuov a nábylkuov buďto na zlatě anebo na
stříbl'e, kteréz pH manželce mé vlastně zuostati mají)
s lím se vším, což hřebíkem přibito jest, ujal a z něho
vydati povinen byl pět set kop míšo a to tomu anebo
osobám těm, kterýmž by ona manželka kolivěk takovou
summu těch pět set kop míšo kšaftem svým odkázala a
pomčila, však aby táž summa v pi'íčině takového nápadu
každého roku tak odvedena a zapravena byla, jakž kš aft
též manželky mé zníti bude, což y moc,i její svobodné
zuostavuji. A jestliže by pak týz Voldřich Spantner, strejc
muoj, prve nežli často psaná manželka má prostředkem
smrti z tohoto světa sošel anebo také že by po smrti
její on takový vduom muoj nápadní ujíti nechtěl, tehdy
k němu Jobst Smeler, svrchupsaný švagkr muoj, spolu
s manželkou svou nejbližší právo a spravedlnost míti má
s týmž však duomíněním a doložením, jaId nyní dotknuto
jest. A pakli by také ani on Jobst Šmeler téhož domu
tak ujíti nechtěl, tehdy aby nejbližší Pl-ítel muoj kterýkolivěk takový často psaný duOlu muoj ujal a podle toho
jmenovanou summu těch pět seth kop míš. dle znění
tohoto arty kule a kšaftu manželky mé buďto oustního
anebo psaného, jakž dotčeno, od sebe dal, odvedl a vypravil. A jestliže by kterýkoli z nadepsaných přátel mých
na této poslední vuoli mé a tomto odkazu mém, kterýž
ne z povinn~"ti, ale z lásky jim činím, přestati nechtěl,
tehdy chci, aby manželka má jednoho každého takového
nevděčného dvěma kopami míšenskými odbyla a více jemu
aby dávati povinna nebyla nižádným vymyšleným zpuosobem.
Však k změnění tohoto kšaftu mého moci sobě pozuostaJenž se jest stalo v středu po Próvodní neděli
vuji. léta páně 1597. - Kterýzto kšaft, poněvadž odpor, který
mu vložen byl, mezitím po právě strany odporujícÍ minul,
_ k žádosti Jana Pittenstorfera stvrzen - v středu po
památce Narození panny Marie 1. p. - 97.
26. 160 I, 5. listopadu. Rl/kop. č. 2205 f. 226.
(Kšaft Anny Pitteniítorferovy vdovy). Ve jméno - Já Anna,
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bydlím, dotýče, o něm takto ustanovuji a nanzuji, aby
po mé smrti dobrému, poctivému člověku městskému náboženství pod obojí za slušné peníze prodán byl. Z peněz
pak - závdavečných aby týž náklad pohřební - pánum
Medníkům zaplacen byl, též berně zadržalé a dále tito
odkazové vyplněni, byli: K záduší kostela sv. Linharta a
sv. Benedikta v Stal'. M. Pr. na opravu chrámuv - po
50 k., k záduší špit~"la sv. Pavla -- 50 k. m. - Lidmile,
dcerce p. Wolfa Soppera z Adorfu, písaře kancehíře
Pražské, 20 k., - do pořádku poctivého i'emesla krejčovského 15 k. Co se pak pl'ebÝI'ajícf sumy za týž dum
dotýče, tu všechnu - záduší kostela sv. Mikuláše na
obnovení a opravu chrámu - poroučím. - Act. v stredu
po sv. Janu Kl'. 1619. (Publikace kšaftll stala se 11. zál'í
t. 1'.)
29. 1619, 11. listop. Rllkop. č. 2114 f. 255. Eliáš
Pehr a Anna k01Jpili dlllll nárožní 'od poručníkův
statku po Lidmile Spantnerové za 875 k. gr. č.
v
i"~ 1622, 22. línora. 1 amtéž j. 403. Michal Sene kl
a Regina koupili dlllH nárožní vedle domu z vVartembergovic, na studené světnici řečený, po Anně Berový
od práva ušlé zůstalý od pánllv lÍředníkllV Madu šestipanského nu místě sirotka po Eliáši Berovi zůstalého za
1200 k. m.

pozuostalá vdova po někdy Janovi Pittenšlorferovi známo činím tímto kšaftem mým - nad tím nade vším
stateckem - ustanovuji - za mocné poručníky p. Mar-'
tina Carchesia, jinak Krausa z Krausenthalu, písaře před
ního ra~ního, starodávnÍho pana přítele mého milého, p.
Jobšta Smelera zámečníka, švagra mého milého, a Petra
Brozana krejčího, též svého známého milého. Když
VoldEch Spantner po mé smrti dUOln - ujme, abyz těch pěti set k. m. osobám nÍŽe položeným vydal: K záduší kostela sv . Jana v Voboře, kdež nebožtík Martin
Miller, manžel muoj, leží pochovaný, 50 k. m. - it. do
lazaretu u kostela neb kapli Betlím,ké pro nemocné
'-áčky 10 k. m. - Tomu na svědomí - sekret nebožtíka
manžela mého k tomuto kšaftu mému přitislmouti sem
dala v pondělí po památce Všech Sv. 1. 160 l.
27. 1602, 11. línora. 1?,1I1IOp. č. 2113 j. 229. Zveden jest i zmocněn Voldřich Spantner krejčí domu někdy
Jana Pittenstorfera truhláře a Anny m. j. podle kšaftu.
28. 1619, 24. června. Rl/lwp. č. 22Q6 ;: 1. Já
Lidmila, pozůstalá vdova po p. Voldřichovi Spantnerovi,
měštka Starého Města Pražského, známo činím tímto
listem, že znamenaje nestálost života lidského, kterak
všecko, co se narodilo, umHti a z světa sejíti musí a
že nic jistŠího. nad smrt a nic nejistšího nad hodinu
smrti před sebou nemáme, pro tož i já znaje se lomu
podána býti a nevědomá, kdy, které chvíle a hodiny
mne P. B. povolati ráčí, nechtíc, aby po mé smrti o dLIIIl
a stateček můj skrovničký jaké nevole, nesnáze a soudové
povstati měly, jsoucí jakkoliv na zdraví nedostatečná, však
z daru a milosti boží rozumu zdravého a paměti dobré
pozívaje takto o něm řídím a kšaftuji: Předkem duši
mou milou, drahou krví pána a spasitele mého Ježíše
Krysta vykoupenou, v ruce jeho svaté poroučím dokonale,
silně a pevně věNc, že ji B. otec pro nesmírné své božské
milosrdenství a pro jedinou obět syna svého milého
v počet vyvolených svých přijíti a v hodině smrti i v den
soudný k ní se přiznati i také věčného blahoslavenství
v neskonalé slávě své lÍčastna učiniti ráčí. Tělo pak
mrtvé mé aby křesťanským způsobem náležitě u sv. Mikuláše zde v Star. M. Pl'. nákladem pánův líředníkův
téhož záduší pohřbeno a pochováno bylo. Co se pak
domu mého v rohu naproti Chřenovému domu - v němž

Číslo pop. 935 c.

1. 1454, 4. dubna. Rl/kop. č. 2105 f. 14. Erasimus
de Stolpa institor et Manda emerunt domum penes domum
ad cignos ex una et domum Swojsse rarte ex altera erga
Matiam licenciatum pro XV S. Act. die Ambrosii.
2. 1461, 21:. dubna. Ta1lltéž f.146. Wencesla(lS de
Raychsstein et Margareta emerunt domum ex opposito
scole S. Nicolai el penes domum ad cignos a tergo
immediate erga Erasimum institorem et l\{andam, ipsius
\Venceslaus predictus
conthoralem, pro XXXII S.
libere dedit sUUln plenarium consensum do mine Agneszce,
relicte Zieberk, ul ipsa in eadem domo possit habitare.
Act. fer. III. aute Georgii.
Spojeno s čís!, pop. 935 a.

v.
V Dlouhé třldě.
Číslo pop. 610.

(Holcuv u černé mříže.)
Do r. 1565 spojeno s č. pop. 609. Viz mze.
l. 1565, 5. dubna. RlIllOp. č. 2118 f. 100. Anna
z Vlkanova, manželka Zachariáše Lantmana, koupila sobě
druhlí a zadní polovici domu za Kašparovou u ,lona ře
čeného od Matiáše a Martina Wakrluov bratří i na
místě Barbory, sestry jejich, za 125 k. č. Z kteréžto
sumy ona Anna 100 k. č., kteréž jsou na témž domu
byly pojištěny Benešovi, bratru jejímu nebožtíkovi a nápadem na ní přišly, sobě vyráží. Act. postridie s. Ambrosii.

2. 1577, 31. srpna. Rl/kop. č. 2120 j. 176. (Kšaft
Anny Holcové.) Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice
jediného pána Boha všemohoucího, na věky požehnaného
amen. Já Anna Holcová z Vlkanova, měštka St. M. Pl'.
známo ciním tímto mým kšaftovním listem obecně přede
všemi, kdež čten nebo čtoucí slyšán bude a zvláště tu,
kdež náleží, znamcnavši a pilně spatřivši běh světa tohoto
a čas velmi nebezpečni, v němžto lidé den ode dne
hynou a z tohoto světa bídného na onen věčný jdou a
kterak nic jistšího před sebou nemáme nežli smrt a nic
nejistšího jako hodinu smrti, kteréž jcst nelze niž,ídnému
pominouti ani ujíti, protož jsoucí ještě paměti dobré a
rozumu zdravého užívajíc a nechtíc tomu, aby po smrti
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mé o statek muoj, kteréhož mi pán Buoh z milosti své
svaté uděliti a jeho do vuole své božské popříti ráčil,
jaké ruoznice a nevole mezi syny a dcerami, též pi'átely
mejmi povstati měly, takto o témz statku mém l:ídím a
kšaftuji zpuosobem tímto: Předkem a nejprvé duom svuoj,
v ,kderémž bydlím, jenž u Holcuov slove, odkazuji a po
své smrti dávám Jakubovi, synu svému, i s dítkami jeho,
aby on v něm dědičně zuostal a bydlel a jeho j'tko svého
vlastního užíval. Což se pak vinice mé vlastní >Stikovny«
dotýče, takto o ní l'ídím a kšafluji a tato jest vuole má,
aby Jan, syn muoj, od stezky té v Jisu upl'ímo až nahoru
k studýnce po pravé stran,!' az k Sramčině vinici jda, tu
všecku stranu té vinice Stikovny řcčené sobě k ruce
spravoval a jí až do smrti své uUva! a Jakub, též syn
můj, od též stezky v lisu,jmenované jdouc na levou ruku
té druhé strany vinice Stikovny aby také do smrti své
užíval a lis oni oba dva synové mojí společně bez pře
kážky v též vinici ať drží a jeho pokojně i bez handrullkuov užívají. Však tomu chci, aby již jmenova!}í Jan a
Jakub, synové mojí, oba spolceně z téz vinice Stikovny
Juliauě, dceři mé a sestl'e jejich, každého roku jeden tejnský
bílého vína dávali a k sv. Ivlarlinu k službě boží též
tejnský vína každého roku, jakž to prve bejvalo a kšaftem
paní lHarty Holcové, uěkdy báby mé, vyměl'eno jest, též
a! dávají. - .
Pakli by oba dva tíž synové mojí Jan aJ akub zeml'eli,
ua J uliánu, dceru mú, aby
tehdy j eden díl té vinice pi"ipadl a druhý díl ,- na Dorotu a Kateřinu, dcery mé,
společně připadni. Druhou pak vinici na Srpových
Horách s puol lisem lezící, kterou sem od nebožtíka
pana Jana Jeníčka za peníze sirotčí koupila a jim díly
jich z též vinice, totiz Kašparovi, Juliáně, Janovi a Jakubovi svejmi vlastními penězy splatila, tu odkazuji Dorotě
a Kateřině, dcerám mým, oběma společně na rovný podíl.
Item tíž synové moji Jan a Jakub aby povinni byli vydatí Martinovi, bratru mému polovičnému, z statku mého
deset k. gr. - a Esteře, manželce jeho, kožich otáhlej
podbříškovej nový ferštatem černým pošitý, k tomu šorc
mochejrový hřebíčkový odkazuji - . Item Janovi, synu
mému, odkazuji krabici lzic tládrových s stNbrnými a pozlacenými ddátky, též jablko stHbrný šmelcovaný a
akštejnový páteř žlutý; k tomu sekryt svuoj zlalý a prsten
s modrým kamenem, léž pece! stříbrnou, na kterýž jest
půl vlka, a kotlík stříbrný. A Anně, manželce jeho, kožíšek králíkový otáhlý feršlatový černý, ph němž jest
damaškový živutek. Davidovi, syHu jich a vnuku mému,
šmuk perlový s halapártnou stříbrnou. Anně pak, dcerce
jich, vnučce mé, páteř korálový, na kterém sou tolary a
groši. K tomu čepec perlový na černým hedvábí poroučím
a po mé smrti dávám.
Item Jakubovi, synu mému, odkazuji sklenici Hišťá
lovou, která jest v stříbro vsazena, páteř kalcidonový
s stříbrným jablkem a sekryt zlatý, na kterýmž jest znamení šlika, též prsten zlatý točený se lřmi kroužky, též
truhlu veliktí, kteráž po levé ruce do sklepu jdouc stojí
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a peče! stříbrnou, na který jest kotev. A Janovi, synu
jeho, vnuku mému, koflíček stříbrný, pozlacený, který
jest Jan, syn můj, v Lipště koupil. A Dorotě, manželce
jeho Jakuba, mantlfk s černými spratky šamlatem černým
pošitý odkazuji. Což by pak koliI' žejdlíkuov vinných pozuostalo, tomu chci, aby se O ně Jan a Jukub rovným
dílem podělili. Item Julianě, dceři mé, odkazuji pás stHobrný pozlacený, k tomu prsten zlatý se tl'mi kamínky a
druhý prstcn, též zlatý, s tUl'kusem. Také měděnici velikou
mosaznou a mantlík dupltykytový černý, U něhož jest
vobojček sobolový a sukničku šamlatol'Ou bez vody.
A Anně dceři její patnácte kop gr. č. aby vydáno bylo.
Item Dorotě, dceři mé, čepec perlový s červeným hedbávím, k tomu měděnici mosaznou menší poroucím, prsten
zlatý se dvíma dyamanty a druhý prsten též zlatý, na
kterýmž jest Merkuryus, a pátd' korálový, na kterýmž
jest perla. Item pás stříbrný veliký s nákončím, vše pozlacený, jí Dorotě a KateHně, dcerám mým, společně
odkazuji. K tomu Kuteřině, dceři mé, prsten zlatý s kryzolitem a druhý též zlatý prsten s ruhínkem, ruka v ruku,
poroučím - . Však tomu chci, což by lwlivěk podle tohoto
mého odkázání na díl Doroty a Katdiny, dcer mých,
pl'ijíti mělo, loho aby jim Jan a Jakub, synové mojí, hned
vydati povinni nebyli, poněvadž tak tyransky a nemanželsky munzelé jich s ními nakládají - tuk dlouho, až
by tíž manželé dcer mých s ními lépe neZli prve nakládali. - Stalo se v sobotu po památce stětí sv. Jana Kř.
jinak před sv. Jiljím 1. p. 1577.
3. 1583.
Rl/kop. Č. 1172 j. 243. Ve čtvrtek
po sv. Brikcí slul se popis věcí pozuostalých po někdy
Jakubovi Holcovi v domu u Holcuov l'ečeném v přítom
nosti Jana Kukly z Tauernperka a Doroty, po témž Jakubovi pozuostalé vdovy. Předkem sirotci Jan a Anna.
V světnici nahol'e svícen visutý mosazný o dvanácti cívkách, hrnce ll1ěděný v kamnách, stolečky dva, stl'íkaeka
mosazná, almárka v koutě, hrnec měděný k braní vody,
kotlíky k rybám val'ení nedobrý čtyry větší i menší,
pekáč mosazný, pět roznuov nevelkých, dva rošty. Ite/ll
-V kaple: Se tří luožie šatuov pevných a se dvě menších
dětinských a luože kuchařky.
Item -vedle té kajli v komoře: povlak na peřiny, polštál'e a podušky 22 kusuov,
4 ubrusy, 4 ručníky, stolček kamenný skřidličný. V druhé
světnici větší dva stoly, štok a dvoje rohy, meč velký,
mec feidl, rapír, tulich, nozuov tři pouzdra, hrnec měděný
v kamnách, sedm baněk mosazných lazebnických. Dole
v sklepě: Dva koflíky stl'íbrný pozlacený a stříbrný noUčky pozlacený s ld'-išťálem k týmž koJlíkuom, noznice
sWbrný, 2 lžice stl'íbrný, 2 páteře korálový, tobolka aksamÍlová červená s stl'íbrnými haklíky.
4. 1628, 10. ledna. Rullop. č. 2114 f. 369. Konstantin Herle z Herlsperku a J\farie Lidmila koupili dům
nárožní vedle domu u slonů v osadě sv. Mikuláše a proti
domu, u smrti slove, ležící od Jana Kukly za 650 k. c.,
jakž jest týž dům on Jan Kukla po Jakubovi Kuklovi olci
a Anně z Vlkanova, bábě svý, sám jmě1.
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*'
532.

1281, 2. tínora.
Svědčí:

Reges/a Bolt. et Mor. II. str.

Ulricus de Roekchan.
'''1. Kolem r. 1300. Losertlz, Das St. Pauler Forml/lar
Č. 64. Nos Meingotus dictus de Rokyzano, civis Pragensis,
in lecto egritudinis decumbens, compos tamen adhuc bone
racionis mec, ne de rebus meis mobilibus et immobilibus,
si, quod absit, moriar, ne inter uxorem meam Cristinam
et sex pueros meos possit aliqua dissensionis materia generari, in presencia dUOl'um iuratorum Conradi de Ruczano
et Hilmari Fridingeri' nec non Meinhardi, filii quondam
Ulrici, fratris mei, ordinacionem de dictis bonis duxi presentibus testamentí nomine eonscribendam. In primis 01'dino, lego et dispono dicte uxori lllee Cristine et dictis
sex pueris meis hereditatem meam in tali loco sitam et
domum meam, quam inhabito, cum earum pertinenciis nec
non paratam pecuniam, que tum fuerit, .sub huiusmodi
condicione adhibita plenius et expressa, ut eadem uxor
mea, quamdiu statum snum non permutaverit, sed in
viduitate permanserit, dieto s pueros meos in sua pro curacione habere debeat et tenere, ipsis de dicta hereditate
mea necessaria ministrando. Et si de eadem hereditate
dictis pueris necessaria non sufficeret forsitam ministrare,
ex tunc de consilio dictorum civium Hilmari et Meinhardi,
quos tutores meorum puerorum elegi, aliqualis pecnnia
de parata, quecumquc fuerit, diete uxori mee assignetur,
quod co decencius et honestius in sua procuracione habere
valeat pueros sepedictos. Si vero dicta uxor mea statnm
sumu permutaverit, alium virum matrimoniali copula superdncendo, ex tunc de dictis bonis septima pars, que ad
porcionem dicte uxoris mee [pertinet], sine impedimento
quolibet assignetur eidem. Si vel'O ipsam dictam uxorem
premori contingeret, ex tunc porcio, que ipsam contingcbat de dictis bonis, inter dietos pueros meos equaliter
dividatur. Similiter si aliquis ex dictis pueris viam carnis
ingressus fuerit universe, ex tunc porcio, que eundem
contingebat puerum, inter ceteros pueros equaliter dividatm" Preterea si dieta uxor in ea puerorum procuracione
se minus decenjer haberet, ex tunc quidquid dictus Hilma rus cl i\Ieinhardus super eo ordinaverint, il1ud sorciatur
roboris firmamentum. Preterea ordino et dispono, ut Otto,
frater meus, CUlU dicta parata pecunia, quecunque fuerit,
dictis pucris meis fideliter debeat laborare, ipsum in usus
predictorum puerorum fideliter convertendo, et si secns
faceret, e" tunc sepedicti Hiltmarus et Meinhardus aliquem
alium civem substituant, qui laboret pueris fideliter sepedietis. Item ne de debitis meis persolvendis et de testamento meo dubium aliquod oriatur, significo singulis et
universis, qnod primo solvere teneor fratribus de Pomok
unam marcam argenti, item ad s. Benedictum duas marcas
argenti, item Rudmallno, fa mulo regine, novem loto nes,
item Marsiconi sacerdoti dua s marcas minus quinque qninlinos Brullnensis ponderis taliter, si ipse moriatur, tunc
dabitut Dyrszlao in curia domini episcopi, ilem, Petro,
scriptori Veneciis Verollensiis, item Johanni de Ludna
decem solidos grossorum, item Bachin de Veneciis unde-

cim grossos, item lego et dispono ad parrochiam Beate
Virginis duas marcns argellti. Notandum est, quod apud
Nycolaum Tavelrungell habeo viginti quatuor marcas,
quas ordillo debitoribus meis et pro sepultura mea. In
cuius rei testimonium presentes litteras conscribi petivi
et sigilli civitatis Pragensis muniminc communiri.

*2. 1310.
Petra Žita-vskélto Krollika Zbraslavská -ve FOlltes IV. str. 159. Meinlinus Roczaneri cum
alllicis et pluribus aliis de civitate [Pragensi] civibus videntes dolulll [Misnensium], nec quod tante fraudi possent
occurerre, omnia sua dilllittunt et ut dun:~,.qt. personas
salvas faciaut, latenter utcunque fngerunt et se in Neuenburg super Albealll - receperunt, fidem namque, qnam
Johanni venturo regi promiserant, inviolabiliter servare
volebant.
'" 1310, 6. ledna. Regesta Balt. cf Mor. II. str.
959. Mcinlinús Rokczinerii, iuratus Prag.
'1' 1311, 6. prosince. Tamtéž III. str. 20. Svědčí:
Meynhardus Rokczaner.
~'3. 1312, 17. dubnu, Tamtéž str. 31. Albertus de
Hohenloch profitetur se teneri Meinhal~do et Nycolao
dictis de Rockczan, civibus Prag., XII s". gr. pro duobus
sericeis pannis apud eosdem receptis.

'1'4.

1319.

Reg. Balt. et Mor. III. str. 207.

Querelae civitatis Pragensis propositae cOlltra regem J 0hannem: Item Meinhardus Rokzaner detentus et eruciatus
pro pecunia sine iure.
*5. 1320, 1. srpna. Tamtéž str. 254. Iurati Prug.
recognoscunt, quod Meinhardus dictus de Rockzan, concivis et coniuratus noster, locavit - aream domus, quam
habet retro ortum SUUlU penes aream Friczkonis pannificis in ipsa civitate Pragensi Heinrico cirothecario pro annuo censu XXVI gr. den. prag. et quattuol'
pullorum. ~'6.
1329, I. dubna. Reg'. Bolt. et Mor. III. str.
602. Iurati Pl'ag. recognoscunt, quod discretus iuvenis
Nicolaus, filius quondam Guntheri, concivis nostri, v~n
didit et dedit sponte suo et fratrum suorum nomme
- curiam et hereditatem suam in vi11a dictu Howorcowic
- discreto vil'O Nicolao dicto Rokczaner, concivi nostro,
ementi pro quadringentis et quadraginta s. gr. prag.

*7.

1332, 12.

března.

Reg. Balt. et Mor. III. str.

734. Sigillate sunt hec littere: Nicolao Rockczaner et
Ottoni pannicide super domum et vineam et alia bona
Mertlini Gynochsd ipsi Rokczaner pro C et XXXI s.
- Eidem Nicoluo Rokczaner pro domo empta Nicolai
Item eidem inter eum et filios
quondam Hylce. Perchtoldi Beneschower. 1332, 28. srpna. Sigi11ate
stmt hec littere: Nicolao Rokczaner super domum Dam1332, 19. září.
schonis pro IIII marcis census annui. Sigillate sunt littere: Nicolao Rokczaner pro mille CC
marcis census regii per Judeos Boemie tribus annis solvendis.
"8. 1333, 3. ledna. Tallltéž str. 766. Sigillate sunl
littere: Nicolao Rokczaner pro marca census empta super
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dOml1l~l et area~ Cristine. - 1333, 20. února. Sigillate
sunt httere: NIColao Rokczaner pro divisione bonorum
cum fi1iis fratri sui una littera. Item Meinlino et fratribus
suis pro eadem divisione bonorum alia littera. Item Meinlino Clim fratribus, quomodo debeant inter se vivere
II~. littera. 1333, 27. srpna. Sigi11ate sunt hec littere;
NlColao Rokczaner pro domo empta Ottoni quondam de
Anazo pro CXXX s. Item eidem pro domo empta Alberti
quondam Kuchna (Kuthna?) pro CCX s. Item eidem pro
domo .empta Henrici quondam Huenel pro CXXX s
It.em eldem pro domo empta Conradi quondam de LaPlde pro CC s. Item Nicolao Rokczaner pro L s.
"'9. 1334, 26. línora. Reg'. Bolt. tl M,·,". IV. str. 9,
Sigillate sunt littere: Nicolao Rockczaner pro LXVIII s,
1334, 15, června. Sigi11ate sunt hec littere: Nicolao
Rokczaner pro C s.

*10." 1336, 24, března, Tadra, Sil/Ulita Gerltardi
é,. ~1. (Civi~~s Pragensis dat litteras tostimonii de recogmClOne debllI.) ... una littera de maiori data est littera
recognicionis Nicolao Rogczaneri civi Pragensi super
VICLX marc, polon. pro stamidibus de Dorna' ot de
:pra domino regi in credencia datis solvendis modietatem
m festo b, <?alli pr~ximo et residuum in festo b. Georgii
- , Datum m ChutlIs a, d, :rvlCCCXXXVI dominioa Palmarum.
'i'11. 1336, 11. července, Reg', Bolt, et l'{or. IV.
str, 124, Wenceslaus dictus Rokczaner iudex Prag,
*12, 1337, 24, července, Ta1lltéž str, 185, Sigil1ate
su~t 11l;c littere: J ohlino Rokczaner pro domo rolicte
~r:czoms, Item Fridlino Pernger pro maccello l\feinlIm et vVenceslai Rokczaner,
li'
1338, 28, února, Rtg'. Bolt. IV. str. 205. Jochyl
Rokczaner iuratus Prag.

*13, 1339, 2, června, Tamtéž str, 273. Sigi1late
sunt littere: Nicolao Rokczaner el Pes oldo de Egra
CCCC s.
"
'i'14, 1340-1350,
Tadra, StllJ/l/ta Gerltard'i
c, 45, Nos Karolus etc, notum facimus etc" quod nos
volentes. fi?elem paternum et nostrum di1ectum VV( enceslamn), IUdlcem ~ra~e~~em-, de s?lucione domorum quas
pro exercendo mqUlsICloms herelIce pravitatis officio _
duximus assignandas, certum reddero et socurum volumus
promi~timus et spondemus, ut idem vV(encesl~us) iude~
de pl'l1na - pecunia tantum porcipere totaliter debeat
ut dicte domus, pro quibus se fideiussorem constituit, ---.:.
persolvantur - .
,* 1340-1350. - Tadra, Sl/lJIllta Gerltat'di č. 67.
Melllhnus Roggczanor jmenuje se jako spolurukojmí za
dluh markráběte Karla,
T
*15. ~340?
Ta~ra, Sll 1/1 JIl a Gerltardi C, 73.
Nos Karol~s etc, notum faclmus, quod voluntatis nostre
est et bemvole· consentimus, quod dilectus nobis Nicolaus
Růgcza~eri" fi1ius quondam Meinlini Rogczaneri, civis
Pr~gensls, 11l~S Xl~ mansos ~'eg~les rubetorum, - quos
SI bl. - dona':lIl1US lure heredltarlO possidendas, locaverit
~d .IUS teut~l11cum, lpsi quoque vi11ani - debent uti
IUnbus, Ql11bus dilecti nobis oppidani in Maiori Lizza
utuntur - .
*16. 1840?
Tadra, SUIJ/llla Gerltardi č.178.
No~ . , . fratres, cives Pragenses, recognoscimus nos ligna
loClu~ .nemori nostri sub castro nostro Coled~y siti _
vendldlsse discretis viris .. , pro CXVI s. gr. prag,

"'17. Z let 1335-42. - Jacobi, Codex epistola"is
]olta1/l1is, regis Boltemiae, Č, 22, (Camerarius Boemie
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r~g.i ad ~enum scr~bit div~rsas causas.) Serenissimo prinClpl dům1110 Johanl11, Boemle regi, etc. Frenczlinus Jacobi
de Praga etc, Adversitates notabiJes Rogtzanero pro
eo, quo~ mandat~m v~strum exequi, prout sibi competeret,
n.0~ deslsto-, pah~r. eVldenter. Asserit enim, quod civitates
s~b~ pro SUlS debltls per vestras litteras obligate, per me
slbl tantulllmodo abstrahantur et littere violentur et muItis
modis et pluribus vicibus attemptavit, quůd clvitates ad
dandum super sohtcione census per eas vobis debiti suas
patente,s !it.teras compell.ere non deberem, magnam vim
de prelUdlclO suarum faClens litteranun, que tamen aliud
non c~ntinent,. mSI si infra monsem a primo adventu
vestro 111 Boemlam secum super suo non concůrdaveritis
debito, quůd ox tunc sibi consus civitatum debeat obligari, quod. tamen apud vos secretum remaneat, prout
decet, et SIC tam Stephanus [terre notarius], quam Rogcza.ner~s n?n vuIt credere, quod eis libenter in premissis
artlCuhs ahas apud vestralll graciam profuissem. Si que
sup~r eo ex. parte ipsorum mihi apud vestram graciam
f~rslt~m fuent ?er~gatum,. peto ,cum instancia, quod hoc
els, SICUt expedlt, Imputehs, qUla vestnlm seriosum man?atum per ipsos vel alios non convenit impediri. Et licet
lstalll ,vlam .pro bono et, commodo Rogczaneri specialiter
excogltavenm cum dom1110 de Koltitz et domino de Bergo:v, quod p~t~ntes littere civitatum super solucione prefatl census nulu pr~so?te,ntur et in mea remaneant potestate, ,d~nec pe~c~phs 1U~I?US et allogaciůnibus singulorum
eas lsh, vel Ilh fecenhs assignari; tamen in eo ipse
Rogczanerus nequaquam voluit contentari _.

*18. 1341, 3. listopadu. Reg. Bolt. el Mo/'. IV.
str. 414. Johannes, Bohemie rex ~ ob grata eciam fi-

delia et mn1tiplicia servicia - per fideles nostr~s dilectos
Meynlinum et vVenceslaum, iudicem Pragensem fratres
Rockzanerios, sepe exhibita, - graciam - du~imus fac!e~dam, quod in 8ilva nos tra dicta Lipansky, sita inter
clVltatem Nuen.busch et ~ppi~um dictum Lis, quadraginta
novem laneos IUre emplutechco - exponore habeant et
locare - .
*'19. 1343, 27. září. Kliclllall, Acta Clelllwtis VI.
č. 241. Nicolao dieto Rokczaner et Christianae eius
uxori, conceditur absolutio plena in mOl·tis articulo.'
*20. 1344, 7. dubna, Reg'. Bolt. et Mor. IV. str,
564. lurati Prag. recognoscunt, quod quia Michael
Rogzaner, co~civis nos tOl' . depu tavit et assignavit super
bona ot heredltatem suam 111 Kolowrat duas s. cum dimidia gr. prag. ce~sus t~stamentalis per Meinlinum Rogzaner, pIe momone gel11torem suum legatas _.
1345.
Viz níže Klášter sv. Ducha.
. *21., 1345? Jacobí, Codex ep. c. 214. Nobili
:'Iro dom1110 ~nd~ee de Riczano vVenceslaus Rogczaner,
IUd~x P.ragensls, S111ceram ad beneplacita voluntatem. Pro
~eblto, !llo, .quod ad manum meam alias promisistis, conhnencIan~ lltterarum, alioquin vos super eo me contingeret tahter adlllonere, quod vobis gravamen in animo
generaret . . , .
*22. Kolem r. 1350. Jacobi, Codex cp. č. 170.
(Viduata civissa petit cives, ut censum sibi debitum solvenL) Devotis oracionibus et sincera salutacione premissa
vos iudicem et iuratos civitatis Budwicensis ego Christina
olim Nic~lai Rogc~ane~ii, ch:is Pragensis, re1icta, pet~
cu~ fiducla et studIO ddlgenh, quatenus intuitu mei pecumam, quam mihi nunc, sicut scitis, pro censu dare et
soh'ere tenemini, statim post recepcionem presencium
nomine mei assignetis domino Mixoni dieto Cozzors, pre-
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sen ium ostensori - . Harum sorie et testimonio litterarum,
quibus sigi1lum moum a tergo presentibus ost impressum.
Datum etc.
*23. 1351, 1. listopadu. Rlt'clllall, Acla Clelllwlis
VI. Č. 1406. Francisco Rokzanerii et Margarethae uxori
cius, conceditur absolutio plena in articulo mortis,
*'24. 1357, 2. prosince. Novák, Acta llIItOcwtii
VI. Č, 682. Nicolao Rokczanerii et E1isabeth, eius uxori,
indulgetur, ut confessor eorum in mortis articulo plenam
omnium peccatorum remissionem eis concedere possit.
'*25. 1359, 12. bfezna. QI/ellen Zlil' Gesclt. der
Stadt Wiw Abtlt. ll. Bd. 1. C. 528. Nicolaus Rembecho
iudex, Johannes Lurech, Ulricus Czot, \Volflinus Galm,
Johannes Rost, Mathias Ress, Zeid1inus Ottonis, Waltherius Gabler, Johannes Iunossii, Jcclínus Salemanni carnifex, Martinus vValbiziconis, lesco l'ybranus, Frana Zeyd1ini
de Pioska, consules, Nicolaus Znoimer, Bohuslaus de Miliczin, Conradus institor de Nurmberch, Merclinus institor
de Monte, Zi1berczeyger et Jes1inus Rotaris, scabini iurati
Maior. Civ. Pr., besUitigen, dass Franciscus Rokzaner sein
Haus in Prag zwischen den Hatisern des Biittchers (doliatoris) Gottfried und 'wei1and Jaxonis Bavari, dem Schuster
Cunczoni Longo verkauft habe, Von diesem Hause ist an
den Verkaufer ein Zins von 60 Groschen lU entrichton
und hat das Wasser seinen Ablauf durch die Hiife der
Hauser G()tfridi doleatoris et olim Peslini Rauzer sutoris,
Datum all110 mi11esimo trecentesimo L nono, die s. Gregorii p.
'i'26. 1359, 15. května, Novák, Acta 1111tocwtii Vl.
č. 932. Anna, Romanornm imperatrix, supplicat, quatenus
infrascriptis personis diversae gratiae concedantur: Item
supplicat Vestrae Sanctitati Erasmus Ulrici Rokczanerii,
clericus Pragensis, quatenus sibi specialem graciam facientes
de beneficio ecclesiaslico sine cura - dignemini pravidere. - 1359, 15, května. 1 a/J/též C. 936. Officiali Pragensi mandatur, quatenus Erasmo Ulrici Rokczanorii beneficium occlesiasticum sine cura - reservet.
'i'27. 1359, 6. června. Tamtéž Č, 954. Elae, re1ictae
quondam Menlini Rockzanerii, indulgetur, ut confessor
eius in mortis articulo plenam peccatorum remissionem
ei concedere possit.
*28, 1368, 18. září. Lib. coufirm. J. 2 str, 109.
Ad presentacionem Francisci de Okorz militis in ecclesia
in Selakovicz - presbyterum instituimus.
1. 1432, 12. prosince. Ruko}. Č, 2099 f. 339.
Sigismundus Chanie convenit domum ad elephantem dictam
ad tres annos a festo a Georgii nunc· proxime venturo
computan doerga Margaretam, relictam olimJohannis Knípa,
et Sigisll1undum baccalarium, genorum ipsius, de XlIII sex, gl'.
pense triennalis, sic videlicet quod omnes coHectas, vigilias ot alias honeraciones civiles de prefata domo in
didis tribus annis suffereat ct subportot hac sub condicione, quod prenarratus SigisI)1undus Chanie dictam domum
primo anno i11ese et sine impedimento quolibct debet
tenere et, possidere pacificc, Quo elapso si pretacti Mal'gareta et Sigismundus, gener ipsius, cuipiam velIeret antenominatam domum vendere, exinde ante 'luartalo unius
anni debcat dieto Sigismundo Chanie insinuare et primum
innotescere, utrum eandem emere voluerit an non, sibi
for um foventes ultra aliůs, si eandem emere voluerit. Si
vero nůlIet, exinde poterint eandem altori ven dere omni
absque impedimento ipsius Chanie. Quamquidem summam
seu pensam conventualem dictus Chanie debet daro et
solvere Simoni ab »albo leone«, commissario orphanorum
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Rozvode, in quibus dicta Margareta pro domo antenominata manet obligata, videlicet ad statim II sex. gr. sibi
subarrando et residuam in terminis subscriptis persolvendo, - Eciam est expressum, quod si prelibatus Sigismundus in sua tencione super reformacione antedicte domus imponeret ot hoc bono tostimonio comprobaret, ex
tunc easdem impensas in cůndesconsione debent sibi viceversa restituere. Actum feria VI. ante !,'.H;j<! anno XXXII.
2. 1432, 13, prosinco, Tamtéž f. 339. Margareta,
reliata o1im J ohannis Krúpa, nunc vel'O domini J aroslai
de Hazemburk conthoralis legittima - fassa est - , quod
manserunt cum dicto Johanne Knípa et sunt debitorie
obligati in centum sexg, gr. Sigismundo, arcium 1iberalium baccalario, genero suo, iusti et approbati debiti. In
quo quidem debito dat et resignat iamdicto Sigismundo
et Dorothee, conthorali ipsius, domum suam »ad elephantem« dictam in acie penes domum Jakssonis Hwizdon
situatam ad habendum, tenendum, alienandum ct hereditarie possidendum, hac sub exclusione: Si prefata domus
pro ulteriori summa, quam pro centum sex. gr. per ipsos
coniuges vendita fuerit, ex tunc dicta summa resultata ct
superexcrescens ad prefatam Margal'etam, Susannam et
Hester natas suas pertinere debet et spectare. - Adum
sabbato ipso die s. Lucie a, XXXII,
3. 1440, 29. listopadu, Rukop. č. 992 f. 205,
Causa, que vertebatur in tOl' Hester et Susannam, orphanos
o1im Johannis dicti Krúpa, ex una et Sigismundum baccalarium parte ab aItera pretextu domus dicte ad elephantem, pro qua quidem domo pretacti orphani Sigismundum
impetiverant, asserentes se melius ius post patrem ipsorum competere quam Sigismundo virtute resignacionis per
Margaretham, matrem ipsorum, sibi in C s. proscriptam,
domum - medietatem prodicte domus Hester et Susanne
ol aIteram Sigismundo adiudicaverunt. Tr. III. ante Andree
ap. ac XL.
ii' 1441.
StaN Letop, Čeští. L. 1441 ořed
sv, Antonínem přijeli legatůvé od Felixe papeže, kteréžto
navštivili rektor učonie pražského s mistry, s študenty
v domu u slona, je konfekty z apatéky poctili, předmluvu
pěknú prvé udělavše.
4. 1444, 18. srpna. RI/lwp, Č, 90 f. 103. Wenceslaus Holy de Chwa1issowa ot Ursula cmit domum ad elephantem in acie penes domum o1im Matemi, notarii domini Menhardi, erga tutore s Johanne, nate Sigismundi,
arcium liberalium baccalarii, nec non Hpster et Susannam,
natas Johannis Krupa, pro L s, gr. Quam quidem domum
prefati VV onceslaus a corůnis ot Mathias Mydlo, tutoros
Johanne, pro media parto ot Racko de Koyssicz, com missarius Hosther et Susanne, pro alía media parte promiserunt disbrigarc, Ac!. fer. III. post Assumpc, M, V.
'i' 1448, 1. května. StaN lclop, Češti. L. 1448
v středu den sv. Jakuba a Filipa přijel legat od papeže
do Prahy, kardinal od sv, Angela [Jan Karl'ajal] - po
Prazo jel k slonovuom. A když v Praze přebýval,
mistři s pány konšely k němu přistlípili a tu s nimi mistři
hádánie měli.
5. 1449, 22. února. Tamtéž f. 173. Nobilis d,
Henricus de Duba alias de Lipa cmit domum ad elefantem erga
enceslaum de Chwalissowa et Ursulam pro
ducentis decem S. gr, Quo si ta ost in circulo in acie
penes domum in qua .ilIathias Ssczrba, o1im notarius tabularum terre morabatur. Act. ipso die b, Petri in cathedra
a. XLIX.
1458, 6. března. Rttkop. č. 2119 f. F. 4. Ve
jméno božie amen. Já Uršula od Hory Kuthný, slovutného
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Vaňka z Chvališova, měštěnína Star. M. Pr. manželka,
vyznávám tiemto listem - že jakož před chvílemi zdráva
jsúc na těle všecko zbožie své a jměnie - toliko tři sta
kop gr. na panic Elšce, někdy Jakubově vVohlgemuth od
Hory, nynie Bernartově Falknaverově manželce, sobě pozuostavivši, vzdala senl Vaňkovi, manželu lnému, tak nynie ačkoli z dopuštěnie božieho nemocná jsem vzdánie toho - potvrzuji i s těmi také třmi sty kopami gr. - Vaňkovi manželu a Jarošovi, synu mému a
D. fer. III. post Translat.
Jeho, vzdávám a odkaZllji. s. vVenceslai.
6. 1468, 31. srpna. Rllkop. č. 21(15 f. 2n Georgius de Gurym et Ozanka elllerunt domum acialelll in
circulo ad e!efantelll penes dOlllUlll ad tabulas terrestres
situatalll apud d. Jaroslaum Berkam de Duba eciam nomine generosi domini Hcnrici, patris sui, pro trecentis
minus X s. gr. Acl. Cer. IIlI. ante Egidii.

7. 1468, 14. října. Tamtéž. Mlídrým a opatrným
pánuom purgmistru a radě Star. M. Pr., přáteluom dobrým. Služba má, múdří a opatrní páni a pl'átelé milí.
A jakož jest syn muoj Jaroslav prodal duom muoj u slona
Jírovi z Kúřill:li, protožt vám věděti dávám, žer jest to
s mlí vuolf ueinil a já tiemto listem k tomu sě pl'iznávám
a k tomu trhu pllllí moc dávám, jakož bych sám tu
osobně byl. Dán pod nllí pečetí na Lipém ten pátek před
sv. Havlem a. LXVIII. JindHch Berka z Dubé a Lipého.
8. 1468, 22. října. RlIlwp. č. 2141 f. 168. Postquam vice et nomine generosi domin i domini Henrici de
Duba z Lipy nobilis dominus Georgius, filius suus, pro
domo ad Elefantem in angulo circuli sita et vendita resid~am seu finalem pecuniam a circumspecto Georgio inshtore de Gurym in consilii presentia sublevasset ean·
dem domum pretacto emptori patris et fratrum suorum
nomi~ibus resignando, pro tunc Jarossius, natus vVencesl~1 de C!nvaliss.owa, olim hospitis domus predicte,
patns absenham pr1l11Um excusando, quod adesse nequisset
pro negociis rcgalibus extra terram destinatus, tamen suo
et ipsius nomine estando ibidem publicavit domum predictam commissam fuisse et condescensam domino Henrico
prefato ad ipsius dumtaxat credulam manum proscripcioni
vero, quam idem dominus super dicta domo libro civili
insertam habere dinoscitur, nihil vclle obloquendo reluctari, sed hec et infrascripta testimonio fidedigno se probaturum csse paratum. Videlicet quod ipsc dominus memor~tus pel' honestas probasve personas patris ex parte
pIlin es pulsatus est, quatenus commissioni predicte crcditive fidem faciat veracem in opere, qui non negata tenuta
fideli patris optata per eosdem respondendo facere policebalur. Ad qllas probaciones exequendas loco et tempore assign~tis ipse Jarossius dictam pecllniam cupiebat
asscnsu domlllorum arestare. Tandem cum dominus Georgi~s suprascriptus [ateretur se ad pretactas protestaciones,
qUld responderet, non habere, famose prudcncie domini
magistcr c!vium ct domini consules lvlaioris Civitatis Prag.
c.01~tra hmusmodl peccunie arrcstande opcionem sententl~IIter protlllerunt: Ex quo tua proteslacione contra predlctam lectam tibi proscripcionem aiebas te omnino non
locuturum, que ipsius domum empcionem ac solucionem
in~e~ram cont!nend? a XXIi fere annis per quempiam
~Imn~e ?xtat Imp~tlta, nobis non esse licitum ipsam dc
JUre lllfngere. SI alltem velis prosequi tuam causam
dictum dominum et ipsius habitacioncm nosti quem no~
non alia, quam que iusta et vera sunt, speram~s facturum.
Actum in pleno consilio sabbato post XI m. Virginum
anno LXVIII.

VI. Na Velkém

uáměsti

(strana východní).

9. 1472, 9. ledna. [{opisy rodťl Hradeckého a
Rose?lbersllélto . v Arc:tivII Ceskél(1 VIII str. 69. (lan
KaplIcer JanOVI z Rozmberka o Rímském hospitale CePak když ono
ském.) Urozený pane, pane milostivý. Václav od slonu byl v I$rumplově, ten mluvil o tohoto
dobrého druha, mistra Stěpána penitenciáře kterýž teď
sá!n p~še, a Fa~tin také o něho. A takéť slyším, žc
mistr Stefan - ze rád hotové mievá - neb jest Václav
od slonu tak pravil.

10. 1474. Zahradník, Slovník lat.-lIě11l.-česllY
pro Ladislava Pohrobka str. 9. AIlerdurchleuchtigister
kunig. Ich Wenczlaw vom elefant bilt ewr kuniglich gnad
gerůch mein durch beweysung dis btIChlein in gnaden
gedechtig zu sein.
. 11. 1484, 29. května. RlIltop. č. 94 I. f. 52. Georgms ab ele/ante cum Osanna, matre sua, [assi sunt
quia obligantur magistro Procopio, beneticiario et notari~
tábularum terre, LXX s. m. - Act. sabbato post Urbani
a. 84. - Hec obligacio cassata est.
12. 1485, 23. července. RlIllop. č. 94 I. f. 58.
Ozana, někdy manželka Jíry od slona, s Jiříkem synem
svým, stojiece před pány v plné radě, seznali sd se že
jstí dlužni pravého a spravedlivého dluhu XL kop gr.' pl'.
širokých mistru Prokopovi, úředníku a písaři desk zemských,
kterichžto XL kop slibltjí jemu dáti a vskutku vyplniti
na sv. Urbana najprv příštieho. A tu summu - zapisují
a zavazují na svém domu řečeném u slona na rynku. A mají jemu postlípiti a ihned postupují sklepuov pivnič
ních tří najlepších a tří sklepuov suchých komorních a
světnice veliké dolejšie, kuchyně dolejšie a v sieni také
aby plnú svobodu měl a komory jedné dole a druhé nahoře k šenku vína jakéhožkoli, piva také jakéhožkoli
i jiného všelikterakého pitie, což se jemu líbiti bude. Actul11 sabbato post .Marie Magd. LXXXV.

13. 14t57, 26. září. Registra soudil lloll101'llího
v Archivu Cesllé11l VIII. str. 466. V té při a ruoznici

kteráž jest mezi Jiříkem od slonuov a měšťany Kúl'il11~
skými, jakož on Jiřík vinil je, kterak by oni na otce jeho
meči sáhli, jemll napl'ed i dětem jeho hanbu učinivše i
statek jich znamenitý pobrali -c. Proti tomu jSlí Ktířimští
odpierali, že jest otec jeho stízen i ortelován
14. 1497, 1. srpna. Rukop. č. 1128 J. f. 25. V té
při, když nebožtík Jíra od slonuov, starého Jíry syn, maje
s~ z tohoto svě~a bráti, udělal jest kšaft, kterýmžto
k~~ft?m odkázal .J~st všecko právo své, kteréž jest jemu
pnlezalo k POlOVICI domll u slonuov i vešken statek svuoj
i s tiem platem, kterýž jest měl v Crnčicích po Jírovi
otci svém, Lidmile, manželce své, s Janem a Alexandrem'
syny svými a jejími, na rovný rozdiel s nápadem jednoh~
dietěte před lety dospělými sešlého na druhé a potom
umřelo-li by obé detí, aby len statek připadl na Lidmilu'
matku jich. Proti tomu Petr, zeť nebožtíka Jíry od slonuov'
na miestě Ofky, manželky své a dcery téhož Jíry tom~
kšaftu odpor jest udělal, že by nebožtík Jíra ote~ manželky jeho, toho kšaftu tak, jakož jest udělal' nemohl dě
lati z té příčiny, že by Ofka, dcera Jírova' a manželka
jeho, z toho statku nebyla vybyta a že by k tomu statku
právo měla s bratry sVjimi. Dovozuje toho smltívtí svatební, v kteréžto stojí, Jíra nebožtík což jest po Ofce,
dcel-i své dal, že jie tiem neodděluje. Pan purgmistr s.e
pány - Haftll nebožky Ozanky, matky Jírovy, kterýmžto
kšaftem táž Olanka odkázala jest polovici domu u slonuov
Lidmile, nevěstě své, s Janem a Alexandrem, syny jejími
a zemřeli-Ii by ti synové její, aby ta polovice. domu n~
Lidmilu, matku jich, připadla, pováživše - vypověděli
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Slí: Že tomu kšaftu OzanCinému moc dávají a jej tvrdie
a podle té smlúvy svatebnie poněvadž Jíra Ofcc, dceři
své, kteréž jest tiem, což jest po nie dal, neodbyl, Maftem
nic neodkázal, že jest toho kšaflu tak proti těm smhívám
neměl dělati, než že Ofka, dcera jeho, v polovici domll
i v tom ve všem statku po Jírovi ostalém s Alexandrem
a Janem, bratry svými, a Lidmiltí, matktí svtí, podle té
smhívy svatebnie pravý a celý diel jest mělá. A poněvadž
bratřie její let dospělých nemajíce zemřeli sú, dielové
jich na Lidmi!u matku i na Oflru, dceru jich, jsú pl-ipadly.
A tak jeden diel polovice domu LidmIle a druhý diel,
totizto čtvrt domu, Ofce, dccH jejie, páni přiřiekají.
A což se toho platu na zemi dotýce, chtějí-Ii se oň viniti,
aby sebe hleděli súdem zemským. A což jest Ofka prve
vzala pH svém vdál'ání, to aby jic na jejiem diele bylo
porazeno. Act. fer. III. ad vincu!a Petri.
15. 1497, 30. října. Rl/llOp. č. 2107 f. 134. Nicolaus de Horzicz, supremu s notarius tabularum regni
Boemie, et Anna de Ostromirze cmerunt domum acialcm
dictam ad elefantem erga Ludmillam, reliclam Georgii ab
elefantc, et Offkam, filiam eius, pro CCCL S. pr. Isto
adiuncto, quod Ludmilla habilaculo posteriori et testudine
penes cocleam ad duo s annos uti debet. Act. fer. II.
ante 00. SS.
16. 1497, 29. listopadu. Rl/kop. č. 94 II. f. 73.
Offka, filia Ludmile ab clefante, fassa est, se percepisse
ClIlI S. gr. m. pro porcione sua paterna per amicabilem
concordiam, que ei iuxta sentenciam dominorum ex domo
ad elefantem post G~orgium, patrem ipsius, pertinebat.
Kromě toho platu v Crneicích, kterýž jest v orteli panském vymieněn, budlí-li se o to chticti právem zemským
vinili, toho vuoli budtí mieti. Act. in vig. Andree.
17. lóOO?
RlIllOp. č. 8 I3. (Lidmila, někdy
od slonuov, fecit testamentum fer. lIlI. post Pasce.) Najprve tak činím a ustanovuji mocné poručníky Smila řez
níka a Řiehu Hanuškova statku mého všeho. ll. těch
XV k. m., kteréž mám u Petra, zetě mého, z těch mu
X k. m. odpouštím, než toliko aby dal pět kop dceři mé
Ofce. lt. na domě, kteréž mám v Novém M., d.evadesáte
kop m. u Toniše kárníka na příkopě, z těch odkazuji
k sv. Mikuláši II k. m. a k lv[atce bozí do Týna též II
k. m., ostatek - Ofce, dceři mé. It. sestře mé odkazuji
Dorotě mlynál'ce, kleráž bydlí pod Slivencem ve mlýně,
XX k. m. a muži jejiemu Václavovi též odkazuji II k. m.
a dětem též mé seslry po II k. m. ll. duom také, v kterémž bydlí Petr, zeť muoj, ten jemu - propouštím, aby
on již držel jej a jím vládl jako svim vlastním. ll. k sv.
Haštalu odkazuji I k. m.
18. 1500, 1. dubna. Tamtéž f. 184. Sigismundus
Holec de Kvietnice et Margareta emerunt domum ad
elefantem in acie penes domum domini Sswihovský a Nicolao de Horzic et Anna de O. pro CCCLVIJI/~ S. Act.
fer. lIlI. ante Ambrosii.
I\) . . 1519, 30. listopadu. Rllkop. č. 2142 f. A. 16.
(Kšaft Zikmunda Holce z Květnice.) Ve jméno božie
amen. Já Zigmund Holec z Květnice vyznávám tiemto
listem obecně přede všemi, kdež čten nebočttÍce slyšán
bude že zdravým rozmyslem Hlým předložil jsem sobě
přeď oči mé nenadálost a nebezpečnost hodiny smrti své,
však dobré paměti a svobodné vuole požívaje - , toto
poručenství mé poslední mocí listu tohoto kšaftovního
o témž statku a zboží mém řiedím a puosobím koneeným
úmyslem svým obyčejem takovýmto: Item najprvé přede
všemi věcmi, jakož mi jest poruCila nebožka paní Marta
Trubská, abych k faře sv. Mikuláše V Star. M. Pl'. ležie-
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cieho koupi! deset k. m. platu dědičného prot:" aby na
to kaplan chován byl a tu za její duši i za všech pl'edImov mých i všech yěrných duše památka se dála ke cti
a k chvále púnu Boha všemolnícieho a duostojné Panně
lvIaryji i všem svalým tak a na tcn zpuosob a tím vším
l'ádem, kdež jsem již to knihami městskými na rathouze
dostatečně zapsal a úiedil, tak aby to skutečně ve všem
a všudy věrně a právě zachováno bylo - . Item za těch
kop m. platu výš dotčeného otkazuji a dá,'ám po mé
smrti dvě stě k. gr. č. pl'. aby vydáno bylo ze statku
mého kostelník6m a osadním sv. Mikuláše výš psaného - ,
aby oni micsto těch desieti k. m. platu ihned kou~ili,
když jim penicze dány budu z stalku mého od porucníImov mých dolepsaných a jmenovaných, v kterémZto zápisu a zřiezení nadepsaném na rathauze pozuostavil jsem
sobě moc zvoliti a ustanoviti ko11"tory, i když pak teď
ustanovuji mocné kollatory téhož zápisu a záduší výš
dotčeného urozené vladyky Zigmunda a Beneše z Vtka nova, ujce své, a Jiříka od tníby a Briccieho, syny Rehákovi, strajce své, aby oni přihlédali k tomll záduší ~
zápisu mikulášskému výšpsanému. Jest-li že by kostelníCi
čeho zanetbali dosti činiti podlé toho zápisu na rathollze
jim učiněného aby oni je jakožto ko11atorové k tomu
měli a držali, ~by se tak zachovali skutečně, jakož zápis
a zhezení na rathouzc ukazuje. Item chci tomu, aby nadepsaným Jii-íkovi od tníby a Bricciemu, strýc6m mým, za
jich práci a pilnost vydáno bylo po mé smrti toti, po
padesáti kopách gr. č. - .
Item také jakož nebožtík otec náš pan Václav Holec
dobré paměti poručil mně a bratru mému Viktorinovi
nebožtíkovi platu ročnieho šest k. gr. č. ve vsi Radonicích, abychom na to kaplana chovali, i prodali jsouc te~
plat, kdež pak nebožtík pan otec náš vrstavil na. SI'UOJ
groš tu kaplu u sv. :Martina a v ní oltár sv. EIOl, aby
v té kaple kaplan mši slúžil každý den a zpievané mše
v každlí sobotu o :Matce božie a v každý pondělí requiem
a za to aby žákóm bylo dáváno na maso každú sobotu
dva gr. č. hotové, i tomu jsmc my s nebožtíkem bratrem
mým dosti činili a po smrti jeho téhož bratra mého
s Martinem Holcem, strýcem svým, také jsme kaplana
chovali a jemu platili a žákóm také QC. Item ueinil jsem
pak smlú vu s týmž lvlartinem, strýcem svým, a to takovtí,
aby on kaplanu platil, na čemž by jej smluvil, a žákóm
také. A za to jsem jemu dal dvě stě k. m. Kdež pak
jest týž l\Iartin Holec zapsal na domu svém osm k. m.
a na vinici Volkovně také zapsal osm k. m., kteréžto jsem
já vymazati kázal, ale ten plat z domu aby paní Marta
předse platila. Než já teď otkazuji miesto těch osmi k. na
vinici Volkovně zapsaných dvě stě k. gr. m., aby za to
plat kúpen byl ihned po mé smrti, a toho platu aby
jinam _nikoli neobracovali nežli tu k té kaple výš dotčené
sv. Eloi a z toho platu aby dáváno bylo kaplanu i zákóm
i na jiné potřeby k tomu oltáři. A činím toho mocné
kollatory totiZto Zigmunda a Beneše, výš psané ujce své, a
Jiř-íka Holce, strýce svého.
Item na šafranici mám sto k. m. Ty já odpúštím
paní Martě Holcové, strýcc svého manželce, a dětem
jejím. A kterýž plat platíme se paní Marttí spolu na hrad
Pražský puol osmý k. nl., i o ten plat aby Sigmund a
Beneš nadepsaní smluvili sc béz paní Marty nadepsané a
jej sami platili aneb s sebe splatili.
Item toto jest vuole má konečná, aby nadepsaní
Zigmund a Bencš ihned po mé smrti dali puol leta věděti
panu kancléřovi J. Mti o těch šest set k. gr. č. aby jim
dány byly a když je vyzdvihnú aby ihned k těm záduším,
kaplám a oltář6m výš dotčeným tu sum mu výš položenú
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dali a platové koupeny byly beze všeho meškání a pro·
dlévání v tom neeiníce ižádného - . Item jakož jsem
koupil duom zde v městě podle »melouna« a zapsal jsem
jej Benešovi i s vinicí řečelllí VysoklÍ; i ten duom a tu
vinici otjímám Bencšovi a dá\·ám to mocně a otkazuji
Zigmundovi, ujci svému, se všemi svrchky. Hem miesto
toho domu vedle melouuu a té vinice otkazuji a dávám
Benešovi ten duom u slonuov na rynku, v němž bydlím,
a k tomu vinici tu, kteníž jsem ktípil od Chanického-.
Item Lidmile, sestl'enici své, otkazuji a dávám těch tři
sta k. m. a etrnádcte kop na Janovi Svíčniekovi v městě
Pražském, kteréž mi jest dlužen za vinici a má on je dáti
i na ten čas - . H. Katdině Rohové, sesll'e své, otkazuji
po mé smrti padesáte kop m. - Item Mathyášovi písaři
otkazuji a dávám ten pokoj, v němž bydlí s kuchyní,
sklepem, aby on v témž pokoji s čeledí svlÍ byl a byt
svuoj měl až do své smrti v tom domu u slonuov.
Item činím a nstanovuji mocné a pravé poručníky
všeho statku a zboží mého - svrchupsané Zigmunda a
Beneše z Vlkanova, ujce své - . J énž jest dán léta od
narozenie syna bozieho tisícieho pětistého devatenádctého
tll středu den sv. Ondřeje ap.
20. 1520, 10. března. Rl/llOp. Č. 534 II. f. 9.
Staly se smltívy svadební k manželství svatému - mezi
Benéšem Rohem z Vlkanova a paní ReginlÍ z Květnice,
dcerlÍ paní Marty Holcové, - takové, takže jest paní
Marta jmen~vala jménem věna po též Regině, dceři své,
100 k. gr. c. a výpravll slušnlÍ a on Beneš proti tomu
obvěnil jest jí třetinou vajš. Acl. sabbato post Ciruli
:Metudii.
21. 1524.
Rl/kop. Č. 2103 f. 264. Beneš Roh
z Vlkanova oznámil duom svuoj řečený u slona ležící
podle domu někdy Pecingarova a vinici za řekou v Ohradě
Matcr!lOVskou, ležící mezi vinicemi I<řištanovsktí a Brikcího Reháka z Květnice, uebožtíkem Zigmundem Holcem
z Květnice kšaftem to obé odkázané.
22. 1542, 13. lÍnora. Rllkop. Č. 534 II. f. 66.
V pátek po sv. Brikcí smllÍvy svadební staly se mezi
panem Benešem Rohem z \ lkanova a paní Reginon
z Květnice, manželkou jeho, z strany jedné a Matoušem
Kuklou kožišníkem z strany druhé - takové, že pan
Beneš - má Matoušovi dáti k sv. manželství pannu Annu,
dceru svú, a věna L k. gr. e. podle možno,ti své
těch, kteréž jSlÍ jí odkázány od nebožky paní báby její - .
Act. fer. II. post Scholasticam.
23. 1544, 8. listopadu. Rl/kop. Č. 2117 f. 50. Regina Holcová oznámila, jestliže by ji P. B. smrti prve
nežli pana Maurycia z ,Vilštorfn, manžela jejího, neuchoval,
Act.
tehdy témuž pánu 100 k. č. na domu ujiŠtuje. sabbato post Leonal'dum.
24. 1545,. 5. srpna. Rl/kop. Č. 100 f. 91. Jakož jSlÍ
děti po Benešovi Holcovi z Vlkanova zuostali, Anna a
Beneš, i smhíva mezi ními se stala, aby Regina, matka
jejich, jim díly po otci jich dala. Tu jest z statku po něm
poostalém nemohlo se více najíti, neZli več jest se Regina, matka jich, jim dovolila dáti, nebo statek velmi zadlužilý byl a jiného nebylo před rukama, nežli duom,
zahrádka a nějaké svršky. Toho jim podávajíc, chtíli ona
dcera nebo kdo na místě sirotčím ten duom a všechen
statek po něm zuostalý ujíti, aby ujali, že ona od toho
chce pustiti. Sto kop gl'. č. že chce dáti a ty hned že
ujišťuje na domu u slonuov, kterýž k rucc své ujala. 154ó.
Act. fer. lIII. ante Transfigur. 1. Chr.
2ó. 1546, 28. listopadu. Tamtéž f. 134. Stala se
smlúva mezi panem Maurycem z Wilštorfn z jedné a paní
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Reginou z Květnice z strany druhé, kdež táž paní Regina
po někdy panu Benešovi z Vlkanova, prvním manželu
svém, mající duom u slona jí a sirotku jejímu náležící,
o to se společně jakožto manželé snesše ten duom vzdala
jest dotčenému panu Maurycimu, manželu svému a sobě
k společnému držení a uZívání. Act. die domi~ico unte
Andree.
26. 1540, 30. října. Tamtéž f. 249. Jakož jsou
časté a mnohé nevole a ruoznice bývaly mezi Maurycem
z Wilfrštorfu a Reginou Holcovou, manželkou jeho, kdež
pak nemolníce se tak, jakž na manžely náleží, spolu snésti,
z poručení J. M. Kr. a z dožádání jich Oblí dVlÍ jSlÍ porovnáni a to takto, že oba dva sebe prázdni být(mají~do
roka a v tom easu jeden druhému žádné pl'íčiny k jaké
nevoli dáti nemá. A zvláště on Maurycius přiHd všelijak
pokojně se zachovati a jí Regině domu toho na rynku
u Slonuov zhostiti se má a jeho prázden býti do toho
času. Však ona Regina má j emu z postel šatuov vydati a
vína z té vinice, kterlÍž společně drží, již Pekárka říkají,
ty též on Maur)'cius má sobě vzíti. Act. fer. lIlI. post
Simonis et J ude 1549.
27. 1552, 26. línora. Rl/kop. č. 2142 f. A. A. 8.
(Kšaft Reginy Holcové z Květnice.) Ve jméno Boží amen.
Já Regina Holcová z Květnice jSlÍci v kázni Boží, však
rozumu zdravého a paměti dobré požívající, takové mé
poHzení, nechtíc tomu, aby nějaké nesnáze po mé smrti
měly býti, poslcdní toto činím a první, které v radě
leží, i jiné všeliké, jestliže by které kdekoli a za k);m
koli nalézti se mimo toto mohlo, mořím, kazím a v nic
obracím: Najprvé co se peněz dotýče, které jsem po
málu nachovala, od kterých jest něco utraceno k potřebám
a ještě jich pozuostává summa na rozličných mincech CC
kop v měšci a v pytlíku poznamenaných a XX kopy vše
míšenských a zvláště na rozličné minci opět některá kopa
gr. mimo výš psamí summu a opět zvláště některý zlatý
a pH tom prsteny zlaté, jeden s turkusem, II jiné při tom
prsteny a dva sekrety zlaté též při tom a jiné klenotky,
které jsou ukázány, jako XI lžic stříbrných celých a opět
XI lžic dl'evěných s držadlky stříbrn);mi pozlacenými na
větším dfle a opět Vnl lžiček s držádky pozlacenými,
jiných dřevěných, item dva koflíky pozlacené všecky a
třetí stříbrný pozlacený místy, item tři číšky, dvě menší
a třetí široká, všeck)' stříbrné, item čepec perlový, kterýž
obzvláště Baruška, bude-li živa, dcera má, chci tomu, aby
jí dán byl a dochován, }ruhý pak čepec perlový, ten jest
u Anny, dcery mé, v trech kopách v zástavě, potom tři
korálové páteře a pH jednom jest jablko stříbrné a čtvrtý
kalcidonový s jablkem stříbrným, item pátý akštajnový
černý a pH tom dvě záponky od blan a od dVlí lžic dl'evěných držadlka dvě pozlacená, to všecko v papíře zavinuto, item šmuk perlový, při tom dvě náušničky, tobolieka aksamítová eervená, tkanička perlová k vopásání
zlatá, čepec zlatý s černými pruhami, to všecko i jiné
všecko, cožkoli muože nalezeno býti po mé smrti na hotových penězích a na jakýchkoli klenotech buď zlatých
neb stl'fbrných a na jakých koli svršcích a při tom duom
svuoj a vinici svlÍ a při tom všecko, cožkoli v témž domě
nalezeno muože býti na svršcích, nábytcích a na všem
všady statku movitém i nemovitém, který by ten po mé smrti
mně náležející nalezen a uptán mohl býti i to všecko
k čemuž bych jakou spravedlivost mohla po nebožtíkovi
Maprirovi z Wilfferštorfu, manželu někdy mém, buď zde
v Cechách anebo na Moravě míti, dítkám svým zejména
těmto: Benešovi, Mathiášovi, Martinovi, Anně z Vlkanova,
dceři mé vdané, a Barbol'e ještě malému děvčátku na
rovný díl takový jmenovaný statek svuoj vešken oc od-

kazuji a mocně dávám, tomu chtějíc, jestliže by pán Buoh
kterého z již jmenovaných dítek od smrti neuchoval, aby
s mrtvého na živé spadlo rovným dílem a pakli by všickni
zeml'ely dítky mé jmenované i Anna, dcera má vdaná,
tehdy na dítky Matouše Kukly, byly-li by déle živy, to
všecko připadnlÍti má, málo nebo mnoho, a to na ty,
které splodil s Annou, dcerou mou. Než tomuto obzvláště
také chci, co se dotýče též dcery mé maličké Barbory,
aby jí, jestliže by živa byla a k létuom rozumným pl'išla
a vdáti se měla, z toho statku mého všeho jmenovaného
Anna, dcera má, vydala anebo kdokoli živý pozuostalý
a ty dítky spravující šest pehn svrchních a tři pehny
spodní, th podušky a k tomu šest polštál'tIOV; a též tomu
chci, aby Anna, dcera má, takové dítky malé k sobě
přijala, je opatrovala, na ně se starala a tím aby povinna
byla bez umenšení díluov jich, poněvadž by té vinice,
kteníž jim spolu všem odkazuji, do jich let požívala. Co
se pak dotýče pana Diviše z Litoměřic, kterému při
hromnicích najprvé příštích jmá XL kop míšo zaplaceno
býti a potom v rok opět XL kop též o hromnicích
ostatních peněz, ty aby dány a zaplaceny byly z toho ze
všeho statku mého jmenonného témuž panu Divišovi Litoměřickému. Co se pak sestry mé Lidmily dotýče, té
blány nové a kožíšek harasový také poroučím a dávám a
více nic. A při tom, co se takových peněz hotových
výše jmenovaných všech na kterékoli minci dotýče, všecky
aby Anna, dcera má, k sobě přijala a na ně aby sirotkuom ujistíc živnost vedla a dítky a sirotky dostatečně
opatrovala, že se jí toho mimo jiné všecky smrtedlné
lidi jako též dítěti svému duověřím, že jim křivdy nebude
činiti. Však nad tím nade vším a pE tom při všem sobě
toto vymieňuji, že sobě moci pozuostavuji, jestliže by mne
pán Buoh zase pozdraviti ráčil, abych mohla toto pořízení
mé a vuoli svlÍ opět změniti a jinak učiniti, jakož by mi
se zdálo a líbilo. A poněvadž jsem nemohla toho žádostí
svou spraviti, abych jistých osob k tomuto mému pořízení
ldíaftovnímu požiti za pány poručníky dítek mých mohla,
vašich milostí pane purgmistře a vaše milost páni milí,
za to pokorně žádám a prosím, pončvadž ráčíte býti vdov
a sirotku ov vrchní ochránce a zprávcové, že vaše milost
nad tímto mým pořízením ruku sVlí držeti vrchně a mocně
ráeíte a dítky mé podlé této mé žádosti na tento čas
poslední již spravedlivě a otcovsky že opatrovati a opatřiti ráčíte, toho se vašim milostem duověl'ím, že tato a
taková vuole má skrze vaši milost k vykonání svému přijíti
bude moci. Psán v pátek po sv. Matěji léta 1552.
A u paní Anny Sádlové na Novém městě mám C
kop míš., kterých mi dlužna zuostává spravedlivě. A nemajíci pečeti své pH sobě dožádala jsem se urozené vladyky paní Kunky Kolwrské z Konecchlumí, že jest tento
muoj Hafl svlÍ pečetí na mém místě zapccetila. Stvrzen
v pondělí den sv. Zigmunda 1. t.
28. 1552, 2. května. Rttkop. č. 2129 f. 291. Jakož
jest Zikmund Roh z Vlkanova a Anna Kuldová odtudž
z Vlkanova jistým artikuli'tm v kšaftu někdy Reginy Holcové z Květnice odpor učinili - z strany vinice Štikovny,
že - o též vinici - kšaftovati nemohla, poněvadž by
prvé někdy od Marty Holcové, matky Regininy, o ní
kšaftováno bylo - . Tu páni - vypovídají: Poněvadž se
jest to našlo, že po smrti Beneše Roha z Vl. podíl
statku po něm pozuostalého mezi Reginou z Květnice,
manželkou jeho, a Benešem, sirotkem po něm Benešovi
pozuostalým, se stal, takZe na díl Beneše sirotka 100 k.
č. jest pl:išlo. A dále když jest táž Regina kšaft uéinila
a dětem svým odkázala, ph takovém odkázání děti jcjí
se zuostavují. Co se pak vinice Štikovny dotýče, ten

arty kul v kšaftu Reginy Holcovy se zdvihá. Act. die s.
Sigismundi.
29. 1564, 7. srpna. RlIllop. č. 991 f. 188. Jakož
jest Matiáš Wakrle, syn někdy Mauricia z vVilfrštorfu,
obeslal ku právu Annu Holcovou, jinak Zachovou z Vlkanova, sestru svou po matce, a při přítomnosti její vznešení jest učinil, že ona Anna pozuostala jest v statku po
Maurycovi, otci jeho, pozuostalém a v nem sedí, kterýž
ještě není podělen, Zádá, což jest mu odkázáno, aby toho
užíti mohl. Že na ublížení jeho spravedlnosti nechtěla by
Anna nápadu po Benešovi, bratru jejich, na díl klásti a
jemu ho dáti. K tomu pak vajše dvuor u Holomouce as
za dvanácle set Je m. jest prodán a toliko devaclesáte
kop Anna chce jim sirotkuom z toho dáti - . Tu páni
_ vypovídají: Co se těch sum, jedné 186 k. 16 gr. č.
zápisem knihami města tohoto a druhé 372 k. 32 gr. m.
knihami Madu perkmistrského od Anny Holcové jinak
Zachové jejím bratřím Benešovi, Matyášovi, Martinovi a
Barbol'e sestře pojištěných dotýče, poněvadž z těch zá·
pisuov i z zprávy některých radních tomu se jest vy·
rozumělo, že ta suma není dvojí ale jedna, než že v l<11ibách města tohoto jest na groš český a při lÍřadu perkmistrském na míšenský položena, pro tož ona Anna jim
bratřím a sestIe své toliko 186 Je 16 gr. č., jakž za ho·
tové peníze podle popisu, též i za svršky, kteréž jest
k sobě přijala, dáti jest povinna. Z kteréžto sumy tři
dílové Matyášovi, Martinovi a Barboře dostati se na rovný
podíly mají, a čtvrtý na nebožtíka Beneše, bratra jejich,
položen býti. A z něho se předkem dluh, kterýž jest
Anna Lidmile z Ourazu za nebožtíka Mal1rycia a Reginu,
někdy manželku jeho, totiž 22 1 / 2 k. č. dala, jí Anně zase
navrátiti a potomně ostatek toho dílu Benešova na čtyH
rovným dílem mezi ně všecky rozděliti se má. Dále což
se sta kop gr. č. nebožtíku Benešovi, bratru jich, náležejících dotýče, poněvadž z smlouvy mezi někdy Reginou
Holcovou a dětmi jejími s nebo Benešem Rohem z Vlkanova splozenými učiněné to se nachází, že Benešovi, synu
jejich, kterýž jest z tohoto světa skrze smrt sešel, tou
smlouvou 100 Je gr. č. z toho statku po něm Benešovi
Rohovi pozuostalého ona Regina za díl otcovský dáti při
pověděla II na domu u slona řečeném je pojistila a ty nepořízené jsou ZIlostaly, z té příčiny ta suma 100 k. gr. č.
na Annu z Vlkanova, jakožto najbližšího přítele po meči
a vlastní sestru jeho Beneše jsou připadly. Naposledy
jestli jest co ona Anna za statek nebožtíka Maurycia
z vVilffrštorfu, otce bratří a sestry své, v markrabství
lvloravském přijala, z toho také jim bratřím a sestře své
jest povinna počet učiniti. Act. postridie Transfigurat.
Christi.
30. 1565, 20. března. Rl/llOp. č. 2118 f. 97. Kašpar
Kořenský krejčí a Kateřina koupili domu Holcovského od
starodávna u slona řečeného pl'ední díl a polovici až do
štítu v něm, kterýžto štít, sklepy pod zemí též i krovy
od zadního dílu a polovici dělí, od Anny Holcové z Vlkanova, manželky Zachariaše Litmana, a Matiáše, Martina
Wakrluo" i na místě Barbory, sestry jich let nemající,
za 175 k. č. - Při tom však oznámeno, že platu k záduší sv. Martina nadepsaný Kašpar jeden díl a kdož by
drulní stranu domu držel, druhý díl dávati má. Dveře
pak, kteréž by byly v tom štítu, jenž duOlu ten dělí, ty
zadělány býti mají; dvur též zdí přehrazen býti má od
zdi štítové až k druhému rohu u světnice velké a skrze
tu zeď voda kapaličná a ne jiná z domu Kašparova tok
míti má. Což se pak zdi, kteráž u světnice velké a podle
dvoru druhé polovice domu jest, dotýče, byla-li by toho
potl'eba jaká Kašparovi·, tehdy bude moci své zdi pomoc
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učiniti a do gruntu druhého domu pilíř udělati. Act. pridie
Benedicli ab. - Panna Barbora, pozuostalá dcera po někdy
Mauricovi, a Martin Bakrle, syn někdy Maurice, kvitují.
31. 1567.
Rl/kop. Č. 1049 f. 127. (Svědomí
mezi Janem Vršovským krajčím s jedné a Ondřejem Hobrpergkerem z strany druhé.) Jiřík Tunkl na tu přísahu,
kteníž učinil k pořádku krajčovskému, svědčil: V sobotu
po Božím Narození létha 67 byl sem u Holcu na rynku
us ve tři hodiny na noc; po zaplacení vína měl sem tři
žejdlíky dopíjeti, tehdy sem řekl, dopijme a pujdeme
domu, již jest čas a Vršovský řekl, hrejme ještě kupovaný,
u já řekl nechte hry, již jest čas domu jíti, tehdy on
rekl Ondřeji poď ln'ejme ještě, já nechte toho, co máte
hráti, poď domu a Ondřej šel skoro ke dvéřUm, on
předce křičel, POďl hrejme, však já mám ještě 3 1 / 2 k. gr.
Ondřej se k němu zase navrátil s hurtem, chcešli pak
Husa hráti, dí jemu, a Vršovský nechci Husa neZ kupovaný
hrejme, mám já ještě 3 1/ 2 k. m., já šel ke dveřum, měl
sem dvéře v rllkou, řekl sem, styďte se, jak umíte, já
pujdu domu, oni se hurtovali, ale já sem šel dolu, šenkýř
stál před pavlačí, chtěl jíti do sklepu pro víno a oni se
z světnice rumplovali se na pavlač, a šenkýř ld-ičel, co
děláte, já řekl, medle Mikuláši, pusť mnc domu, on mi
otevřel a já šel domu. - Kašpar KOI'cnský, kraj čí, na tu
gřísahu k témž mu jsa d~sátníkcm svědčil: Na den sv.
Stěpána trefil sem se k Holcovum na víno s Jiříkem
Tu~k1em a Janem Vršovským, Ondřejem Hobnpergkerem,
dah se ve hru a p. Václav z Poklopce tolikéž při tom
byl, potom sme dali po dvou neb třech žejdlících, já scm
domu šcl a Jiřík pobídl, když scm domll měl jíti s Ondrou
Husa hráti, nevím v peníze-li či zertu. Když sem doma
večeřel, slyšel sem křik, že jest Jan Vršovský křičel vším
hrdlem co nejtouze mohl, volajíc na mne a jmenujíc mne,
já vyšel na svou pavlač, ptal sem se paní Anny Holcový,
proč leHčí a ona řekla, čert ho ví, on tuším mní, že
doma jest, že se svou ženou péře a on v tom běžel
dolu se schodu, nějaký sud převrhl, nevím chtě či nechtě,
řekl: bodej vás všecky hrom pobil v tom domu. Když
sem pak ráno na den Mláďátek chtěl jíti do kostela,
potkal sem se s Jiříkem na rynku, ptal sem se ho, co
jest to bylo mezi nimi a on řekl, pral se Ondra s Vršovským, nechtěl než Vršovský, aby s ním hrál Ondra kupecký a Ondra nechtěl než Husa hráti; a když sme stáli
na rynku s Jiříkem, Ondřej nás uhlídal, šel k nám, smál
se, okazoval prsty, že měl na kotnicích rozraženy, potom
sme šli k Janovi Vršovskému s Jiříkem, a on tehdáž
VSlal, ptal se ho Jiřík, kterak se má, on řekl dobře, neZ
divím se vám muj p. Jil'íku, kterak ste mohli odtud
odjíti, když ste viděli, když mne pral, a Jiřík řekl: muj
~ilý Jene, já se bál, aby mne nepral, nechajíc tebe, neb
Já svýmu švagru málo věřím, taky sem nic jinýho neslyšel
že si Hčel, nevím kdo na kom, světlo ste shasili. A tot~
sem od Ondry z oust jeho slyšel, když sem byl u Jiříka
u voběda, že sem ho již pro veliký křik, více bíti nesměl
neb sem se bál, aby někdo stoje za mnou na mllj šlak
ho neprobodl, jen sem na něm seděl a on mne za rukáv
držal, nechtěl mne pustiti, já mll řekl, pusť mne hrome,
v tom sem mu nohou našlápl na hubu neb na krk, a trhl
sem se od něho až sem sobě skoro rukáv utrhl, víc
nevím. Nd ukazoval Jan Vršovský, když sme k němu
přišli, tři rány v hlavě proraženo bylo, nevím čím, a
v tváři byl oteklý. Než toto pověděl Ondřej na rynku
když mezi nás přišel, jest nějaký dobrý, kdybych se mohi
s ním smířiti.
Mikuláš Vražda, šenkýř, svědčil: Kdyz sou pili v svět
nici, já sem odešel vína dávati, otvírati Jiříkovi krajč(mu

a v tom zešcl křik, já nevím, kdo koho bil, než když
sem vešel do světnice, bylo světlo zhaseno a smrděl ten
knot, a on stál na pavlači ukrvavený, kl'ičel na Kašpara,
o zabit sem, zabit, potom sem pustil ho domu. - Anna,
Mikuláše Vraždy manželka, svědčila: Nuž jinýho nevím,
než 'strčila sem ho krajčího s pavlače, tekla mll krev
z čela, když křičel, zabit sem, zabit sem, a já řekla, když
jsi zabit, nekl-ičiž, pustila sem ho ven. Jan Pečeně
krajčí svědcil: Když sem byl u Jelenll na popeněžním
pivu, pl'išel tam Ondl'ej, řekl mi: Pečeně, upral mne tam
jeden mistr váš, já l'ekl, klerý, on l'ekl Turek: pohleď, jak
jest mi kotníky opral.
Hans Eldringar, ainer aus den Eltisten Maistcrn der
Barbirer, auf dem Eidt, so er darzue und zum Eltesten
J:vlaister gethan hatt, halt diesem Berichtt gegeben: Er
halt ein khlein Wundlein gehabtt im Khopff und das
Angesichtt ist ime au ch blau und geschwollen gewest
und der Arm auch geschwollen daran hab ich ime verbinden und geheilt, nichtt mehr.
Franz Altershanse
Barbirer gesel nach gethaner Eidt hatt gezeigctt: Er hatl
ein khlein Wundl, im Khopff gehabtt und das Angesicht
ist ime geschwollen gewest und milt Bluett unterluffen
und der Arm auch ist ime geschwollen und mil Bluctt
untcrluffen gewest. Der Meister hatt mil' beuolhen: lch
sol imc schmiren und verbinden, nichts weilte!'.:
32. 1601, 7. ledna. Rltkop. č. 2113 f. 221. Kašpar
Kořenský a Katel'ina dum svuj, v kterémž bydlejí u slonu
slove, vcdle domu p. Jana Piláta, jinak Rakovnického,
odevzdali Václavovi Kučerovi, jinak Chrudimskému, a
Aleně m. j., přítelkyni své nejbližší a krevní
Act.
postridie Trium regum.
33. 1603. Rt/kop. č. 1064 f. 196. (Svědomí
I~lezi Václavem Kučerou a Kašparem Kořenským.) Vít
Rehoř svědčil: Dožádal se mne p. Kučera, abych mu
vytáhl žlab na dum tu u slonu. Já sem to za peníze
učinil, jemu sem se v tom užíti dal a co bylo potl'ebí
okolo toho žlabu spraviti dal. Když sem to vykonal, p.
Kořenský pl-išel nahoru, ptal se, dobře-li jc spraveno, já
sem pověděl, že dobře. V tom zase jest dolu vodeŠel.
Potom jest pl'išel p. Václav, mně jest od toho díla, co
hylo smluycno, zaplatil. - Jakub Sedláček bytem u Zahrádku: Ze Kučera pHšel na faru k sv. Mikuláši a my
sme se ho ptali, taky-li budeme zvoniti u druhýho kostela,
u sv. Linharta, a von kázal zvoniti. Potom taky sám od
toho zvonění platil. Alžběta Eichlerka: Kořenský ří
kával: já když sem kde, tehdy Václav, syn mllj, zvěda
o mně, pfijde pro mně, kde sem koliveč a šetl'í mne.
- Jan Eichler: Když sme kdy v společnosti bývávali,
p. Kučera pro p. Kol'enskýho chodíval a na službu hleděl
a všelijak ho šetřil a vopatroval, když pro něho chodíval
i domll ho provázel. A v takových poseděních dály se
rozličné rozprávky, tu p. Kořenský nejednou jeho Kučeru
vychvaloval, kterak ho šetří, že jest s ním dobře spokojen.
A mezi jinou řečí, když bylo mluveno o zadání domu,
mluvil to p. KOI'enský: co sem jim koli dal, P. TI. jim
toho požehnej. Co pak s ta kovej dum neb druhej nemohu
bejti: i\Iates Gerstloer: P. Kučera dne 17. Aprilis
1. 1602 kc mně přišel a vzal ode mne 16 loket černého
mochejru, 8 loket kmentu a štuku černého cende1ínu,
s oznámením, že lo náleží k pohřbu manželky toho starýho pána u slo nU.
34. 1603.
Tamtéž f. 284. (Svědomí o zamor
dování Ludvíka Maršálka.) Andres Pottnštejnr, šenkýř
u slonu: Při pocátku jejich šarvátky sem nebyl, nýbrž
ve sklepě u sudu natocivši čtyry konvičky piva, chci

nésti hostem mým, tak mne nebo Ludvík Maršálek potkal,
vyběh z světnice ven, převrhl se hncd pl'ed světnici přede
mnou, již raněn byl. V tom běžím do světnice~ postavím
hbitě konvičky, tak urozenej pán pan Václav z Sternberka
vydírá z rukou, kord ne boZtíka, z rukou J eronyma Pernštejna. On p. Sternberkovi pustiti ho nechtěl, až sem já
jakožto hospodář dolcjší v světnici hbit" přiskočil a
s mocí sem mu jej z rukou vytrhl. Jak jest jmenovitej J eronym vlastní kord nebožtíka do svejch rukou dostal, to já
nevím, nýbrž žádný vády sem neslyšel. Jiřík Lipert
zlatník: Viděl sem, že ten yostružník k tomu druhému,
kterej proboden jest, řekl: co ty mi mnoho tykáš; že
jest mu pravil ty, jak to slovo řekl, tak z zástolí vyskočil
a vytáhl mu rapír.
Anna Hanclíková rodem z Toušima: Já sem seděla u slonu na lavici a voni seděli
u stolu, tak se pojednou na mne přihnali, já se domnívala, že se spolu zabejvají, měl v rukou ten, jak sedí
v vězení, kord, ale noviděla sem, kdy ho píchl. A paní
pl'iběhla do světnice s křikem, že mu krev teče. - Wolf
Raušer: Jakž tcn poboden byl, hned odtud běžel a já
měl světlo a šel sem za ním. A jakž do domu šel, upadl,
tu sem viděl, že jest krvavěl. A já ihned na něj křičel,
aby vstal a k bradýři šel. Když ven ze dvel'í šel, padl
na zem a já sem hned k bradýři běžel a přivedl sem
dva. Tak sem potom ihned od bradýře do světnice šel a
řku k vostružníkovi: ten dobrej tovaryš již umřel. Tu
voslružník zdvihl ruce vzhuru a řekl: O mllj milý Wolfe,
jestli jcst pravda? Tu já dím, ovšem, buď bohu žel, jest
právě pravda. Tak on začne a dí: O muj milej Wolfe,
prosím vás pro Boha, pomocte mi ale odsud, chci vám
sto zlatejch nebo sto tolaru darovati. Na to sem já řekl:
Já vám pomoci nemohu, neb světnicc jest zamčena, ncmuž
žádný od druhého odjíti. Tu on šel z světnice do kanceláře, domníval se, že tudy ven vyjde, ale nemohl tudy
ven vyjíti. Když zase přišel, prosil-li jest mne prvé velice,
prosil mne ještě více. Tu sem řekl: poručte se jen P.
Bohu, však jináče býti ne muže, my musíme očelcávati, až
se s námi proměna stane. Tu on běžel k oknu, okno
otevřel a dí: Buď Bohu žel, což mi pak žádný clověk
nechce pomoci? Tu sem já řckl: jest všecko nadarmo,
vy ven nemlIžete neb jest mocná mříže pl'ed oknem.
Zdáště že jest hospodál' pro ponocný poslal nebo pro
rychtál'e. 1 pHšli hned ponocní a vzali ho odtud pryč. Bartoloměj Berfert: Byl sem u slonu s Urbanem Třebe
chovski m na Rakovnickém pivě, pili jsme a dvorskcj vostružník scděl za naším stolem. Pili sme spolu, ale já jsem
vostruzníkovi nic nepřipil a on mne taky nic. Ještě mnoho
lidí při tom scdělo a když již bylo tma k večeru, tehdy
Filip Maršálek phšel do světnice a prišel pl'ed náš stul
k volmu, stál pl'ed stolem a byl červenej po tváři a díval
se nám na stlll, jak jsou byli hosté veselí. Ale žádnému
člověku žádného zlého slova nedal, smál se. Potom po
chvíli šel' pryč od našeho stolu k jinýmu stolu, alc ne
ven ze světnicc. Tak hoffsporncr taky od našeho stolu
odešel a nechal pláště za stolem ldeti i nedal jsem na
to žádného pozoru a neslyšel sem, že jest se s Maršálkem
vadil. Domníval sem se, že jest šel někde za potřebou
s\,ou na dvlIr. V tom se začal pokřik u kamen, já nevěděl,
co jest \0, až prayili, že hofsporner toho pobodl. Na to
pán zc Slernbcrka a jich více, ještě dva k tomu, hnali a
slrcili 'toho vostružníka do kouta ke stolu a vzali mu rapír.
Když pOHocní pl'išli, šel sem s nimi do světnice a
neviděl scm žádného ve svctnici než \'lolfa Raušcra. Tak
ponocní šli do komory v světnici a hledali hofspornera;
potom když ho ncmohli najíti, tehdy on potom sám od
voken vyšel a pravil, že jest starej císařskej slt1l c bník,
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aby ho nesázeli do vězení. Oni ho potom vzali s sebou.
My pak Filipa ]'I'Iaršálka nesli do světnice, on ještě trochu
byl živ, měl velkou díru v životě v pupku, že se tam
mohly dva prsty vstrčiti. A hned umřel.
35. 1604.
RlIkop. č. 2232 f. 176. V pátek
po Narození P. J:vIarie stala se smlouva mezi Kašparem
Kořenským z jedné a Václavem Kučerou a Alenou, manželkou jeho, z slrany druhé, a to taková: Jakož jest dotčený Kašpar K. a paní Kateřina, m. j., 1. 1602 v pondělí
po sv. Třech králích odevzdali zápisem dum svůj v rynku
nárožní u slonu řečený Václavovi Kučerovi, jinak Chrudimskému, a Aleně m. j. a když potomně Kašpar K. po
smrti předdotčené manželky své, jenž takového zápisu
neodvolala, jinou manželku sobě pojav, z ní dcerku splodivše, proti témuž zápisu, k zrušení jej přivésti usilujíc,
nastoupil a ta věc k právu - v se dostala, nicméně
naposledy - smluveni jsou takto: Ze on Kučera a Alena
od předdotčeného zápisu dobrovolně jsou ťlpustili - naproti tomu on Kašpar Kořenský má jim manželum 1000
k. m. odvézti.
A aby častopsaní manželé bytností i
živnustkou opatřeni býti mohli, připověděl Kořenský jich
při svobodném držení a užívání těch dvou krámuv, v nichž
dosavad Alena nádobí dřevěné prodává, i napotom zustaviti. A mimo to v domu pruchoditém [čís. pop. 936.]
pokoj, jehož nyní vajecnice požívá, dOJ. 1605 a od toho
času volnější jiný, v němž na ten čas Sebestián Perníček
bytností jest, jim přidati.
36. 1605, 1. září. Rukop. č. 2206 f. 36. (Kšaft
Kašpara Kořenskýho od slonu). My cís. rychtář, purkmistr
a rada Stal'. M. Pl'. známo činíme tímto listem - že p.
Ludvík od tří moždfřll radní a p. Kříž Chvalský z Jenštejna' obesláni jsouce do rady od Václava Kučery k vysvědčení kš aftu Kašpara Kořenského od slonlI, jej takto
vysvěďčili. Že před některým týhodnem Kořenský jich
požádati dal, aby se u něho, kdyžby od práce své šli,
zastavili. Na kteroužto žádost přišedše k němu, jeho za
stolem sedícího nalezli, kteréž on že přivítal, z práce jim
púděkoval a o nedostatcích zdraví svého s nimi promlouval.
A byv rozumu zdravého, paměti dobré požívaje, por učiv
sobě děvečce podati truhličky, kterouž když otevřel, též
děvečce preč odjíti rozkázal, a vyňav z ní kšaft oznámil
_ takto: Ve jméno sv. etc. Já Kašpar Kořenský od slonů
_ dum muj, y kterémž bydlím, u slonu řečený - jakožto
svobodný a žádnému v žádných dluzích ani v čem jiném
nezávadný, k lomu jiný všelijaký statek movitý, kterýž
y témž domě jest, - kromě těchto l{\lsuv: - biblí české
v červené kůži svázané, měděnice veliké, moždíře a konvice cejnové, ktel'íž kusové podlc kšaftu někdy Ondřeje
Flanderky k domu pruchoditému [č. p. 936] náležejí to všecko odkazuji Václavovi Kučerovi Chrudimskému a
Aleně m. j., též Kateřině, Dorotě a Tobiášovi, dětem
jich. Z kteréhožto statku povinni budou vyplniti Anně, manželce mé, 300 k. m., na kterýchž ona přestati
má, neb jí to více z své svobodné vule, než z jaké povinosti činím, protože jest mne již věkem sešlého, jak
v čas zdraví mého tak obzvláštně v nemoci mé, zapomem\vši se nad P. B. a závazkem svým, opustila, opatrovati
ani v čem mi posloužiti, jakž na manželku věrnou náleželo, nechtěla, takže jsem musil častokráte křivdy své od
ní činěné oplakali, P. B. politovati a poručiti a o pomoc
a opatření k těmto manžellIm Václavovi a Aleně se utíkati. K tomu obvěnivše mi při veselí svadebním některou
sumou i na gruntech, toho se všeho zase sama ujala,
grunty rozprodala, peníze kam se jí vidělo zase obrátila
a všecko, co tl mně měla, jinam odstěhovala a odnesla.
Dále pl'áteluom nebo Kateřiny, předešlé mé manželky,
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~:;r~ž mi věrn~ pra,c?vati ~,živiti se půmahala přes třicet

m~nil učiniti, že to neučiním.

m ' Jako Ja::ůvI, nozín v Jlcíně, SyUlI ůd sestry manželky
. é, odkazuJI 10 k. m. a druhénll\ od bratra jejího v J mkově
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37. 1605, ll. října. RllllOp. Č. 324 / 503 Já
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leJc~vs
10 odl~azuJI 50 kop; za ty aby páni starší
f!fšte to,u~enné cerné smutkové k pochovávání a nošení
e p~r vy.c I téhoz pořádku udělati dali. Dále Matějovi
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roucfm 20 k . m . - St a1o se v IÍtery" po sv. Diviši.
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'c' .
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ušišnaný, musím tu ležeti jako pes. Hleděl jsem na to,
A řekl o manželce svý, ani se mnou nelíhá, ani se mnou
že byly černý uŠišnaný. Tehdy se dal tepl'\' do velkého
nemluví. A sám šel do krámu, kupoval sobě maso a leckdes
pláče, co by lláké dítě bylo. Prosil lIlne: míij milej Saule,
zlořečil na ty, který mu namlouvali. A pravil, že mu mandojdi k paní Aleně, ať mne ona opall'uje, af přijde ke
želka jeho ani čeládce nedá posloužiti a tak těžce a žamně často, aby mně šetřily. Když sem já od něho odešel
lostně na ní naříkal. A když Alena ke mne pl'išla a já a chtěl sem mu v tom poselstVÍ posloužiti, tehdy on za
jí řekla, proč ho nějak nevopatříte a nějaký krmičky
mnou šel až za dveře a prosil mne: mllj milej Saule,
nepl'istrojíte, když je tak soužen? A vůna, že udělá, že
učiň mi to tak a pověz jí, ať tak učiní, ze jsem již
mu kuřátko upeče a ptácky a co se mu zlíbilo. Někdy
v třech dnech nic teplýho do oust nevzal. Tehdy sem
žejdlík vína mu přinesla a ndělala mu pohodlí.
já přišel k paní Aleně a povMe! sem, co mi neboZtík
Jan Vršovský krejčí: Když sem častokráte u p.
p. Kašpar poručil. Ona se divila hrubě a řelda mi: Nu,
Kašpara bejvával i za nebožky paní Káči, vídal sem u nich
mllj milej Saule, já plljdu hned do kuchyně, koupím mu
prstenuv nemálo zlatých, potom taky i koflíkllY několik.
husích drobů a přinesu mu. Budu já to ráda učinili.
Po smrti manželky jeho když jest p. Kašpar vdovcem byl,
Potom po několika nedělích počínal stonati. Já pl'išel do
povlakuv přesušoval, ve velký světnici plný bidla byly i
světnice, on ležel na posteli, ptal sem se ho: Pane
šrák plnej. Když sobě vzal tnto manželku Annu, taky
Kašpar stllllěte předse? Kdo pak vás opatruje? Bejvá-li
sem u něho bejva1. Tu jest častokráte mluvil, že se neu v'ls paní Alena? On řekl, bejvá často a hlídá mne.
dobi'e voženil, že jeho manželka v n;cemž nechce poV ty nemoci, jak tehdáž stonal, viděl jsem paní Annu
slušná bejti, děvečku má k sobě nápodobnou. Kde mohou,
vždycky v světnici, nedaleko od jeho lůžlu; sedící za
názdory mi dělají a k hněvu mne popouzejí, dadí mi
stolem. On pak na ni volal: Anna, podej mi těch peče
jísti, kdy se jim dobře líbí. Kdybych zdráv byl, obě bych
ných jablek teplej ch sem, nechť koštuji, budu-li moci
z domu vyhnal. Potom mi kázal jíti: medle Jene, jdi pro
jísti. Jak mu ona přinesla těch jablek k posteli, jak on
Alenu. A tu se mnou přišla, pi'ivítal ji a prosil ji: má
ležel, on hned zase na ni Id-ičel: nechej tam, nemohu
milá Aleno, nevopouštěj mne, neb mi má žena žádnýho
jísti. A žaloval mi, že nemá žádné chuti k jídlu, te tejden
půhodlí nechce činiti, pravíce, že jí z daleka smrdím.
nic nejedl, jen pil, že mu se nelíbí zádné jídlo. Potom
Tu jest Alena, vzavše slepici, hned zabila, půl jí uvařila
nedlouho tak uml'el. A když ona nesla od něhů ty jabka
a plll jí upekla. A tak častokráte jsem vídával, že jest
a vundala na kamna, tehdy on za ní tak kynul prstem a
mll pokrmem posluhovala. Potom tn neděli před smrti
l-ekl ke mně lehky, že ona neslyšela: Tak nech, tak nech.
jeho [Anna] děvečce naschvál bílé botky koupila s aksaJak jsi ty mne opatrovala, tak jsem já lebe laky opatroval.
mítovejmi čepičkami, tu se v nich po světnici naschvál
Anna Moravka:' Za zdravého jeho života čtyl'ikráte
jemu nazdory procházela a pan Kašpar hořem až plakal
sem tam byla. Někdy tH, čtyry hodiny na noc. U něho
pravíe, že již nevím, co mám činiti. Tu jest mi kázal,
vždycky za postelí sedávala paní Anna Kořensl<á, vždycky
abych hned šel k doktoru. Když sem přinesl letkváře a
ho mazala. Třcbas přes plll noci přišli ke mně pro pálený
trank, tu mu jeho nechtěly vohl-íti, nevím, kde sou jej
a vždycky ho mazala. Při smrli jsem ho svící vobne,la
obrátily. Pan Václav v tom přišel, tu mu s pláčem žaa ani Alena ani p. Vúclav tu nebyli. A když ležel dob1'e
loval. Ona připrav,íc se, šla pak pryč s děvečkou.
pIJ! hodiny umrlej, tu teprv paní Alena pl-iběhla, mčšec
Saul Izrahel Zid: Pan Kašpar nebožtík po několik
mu s hrdla ul·ezal. a klíček v něm vzala od jinejch klíč II
let dělal mi ty šorce zbfI'aný faldovaný od mochejru,
a sekryt a tři kroužky s prstll, mu strhla. Paní Anna
od ferštatu, za někůlik let, on. i nebožka Katel'-ina, žena
smutně na to hleděla, měla k tomu lepší pi'ícinu neZli
jeho. I seděl sem s ním jednoho času dlouhou chvíli.
ona. A kdyz sme ho umy li, paní Alena pro svýho muže
Rozprávěl jsem s ním o prvnější manzelce, kterak se má
poslala. Hned přišel, hned pečetil, ledva sme ho na mazs touto paní Annou. On ke mě řekl: Můj milej Saule,
haus vynesly, hned paní Anny do světnice nechlěl pustiti.
měl bych já ti mnoho o tom rozprávěti, že mi již těZko,
V čem vyšla, v tom zustala, ani mantlíčku zádnýho na
jak mám trápení s ní. Kdyby možná věc byla od P. Boha
sobě neměla. Tu hned posavad v zadní světnici z'lstúvá,
všemohoucího, abych já mohl svou Katel-inu prsty vyhnlcelou zimu sobě v ní netopila, když ty největší mrazy
bati, já bych jí vyhrabal, by jen kosti na prstech vostaly.
byly, že mi jí líto bylo. Tu jsem od šenkýře z prsku
A počal v tom plakat, až mu voda tekla s tváH dolIl.
uhlí vzala na vohřívadlo a jí done,la, že se na něm 1'0Tak sem já mu řekl, z jaké příčiny? On mi žaloval, ze
hl'ila. Pan Kučera hned na druhej den po smrti p. Kašpara
ona s níul nernluvÍ dlouh)~ čas a že s níul není, že se
přišel do dolejší světnice šenkýře ve tH hodiny na noc
od něho stěhovala do té velké světnice. Tehdá jsem já
a tu se ihned šenkýrky ptal, kdo by to mezi vokny dal
se ho ptal: Mllj milej pane Kašpar, kdů vás pak opatřuje,
bíliti? Já jsem dala bíliti k svému veselí, ona mu odpovaří vám jídlo a co jinšího, potřebujete vedle toho. Co
věděla. Ty jsi prej dala bíliti, já dám pěkně tát10vati a
pak nemáte koho, kdo vám jídlo přinese neb pivů, co
malovali. Znám se k tomu, že to dluu prve byl mllj, ale
vám potl'eba jest. Tu mám děvče, dám sobě z kuchyně
jsem 1.0 prodal panu Kašparovi za tisíc kop, tisíc kop
přinésti, když vaří, než nemohu mnoho jísti pro velký
mám a dum taky mám. To vím jistotnou věc, že jest
zármutek. Teď sem sobě, pohleď, koupil maso v sobotu
mllj. P. A!ltonín Harcíl' sedel a řekl: co, jest to vám
k neděli a ukázal mi to maso v hrnci, ze to maso bylo
odlnízáno. Rekl, bohdá ze jest. Pr'ed časem se vynášíte,
byrový. Pravi1, že již čtvrtej den to rnaso y hrnci, že
ještě tl'etí den není. Tll mu štěstí pan Antonín vinšoval
smrdělo, až sem nemohl číti. Pohle O' mllj mile; Saule, jak
řka: Co mi darujete, když se budete do toho domu stě
mne ona opatřuje. Já potom k němu rekl: l\Il!j milej
hovati. l'rej, co chcete. Prej, kupte mi pár štymflI. Prci,
pane KaŠpar, však máte kuchařku, proč sobě nedáte vaze srdce rád, bych měl šest kop za ně dáti. Pan Kašpar
l-iti li strojiti po vaší Vlili a ců se vám líbí? On mi řekl,
mne predním poručníkem nad Chrenovým domem udělal,
že se několikráte vadil s kuchal'kou a prosil, aby mu
to bude čistě z jednoho domu do druhého hleděti. Tu
vai'ila jídlo, a ona mu dala odpověd: však nejsem vám
jsem já mu i'ekla: Pane Václave" náldí chudé vdově
povinna slouhti, kdo mne jednal a bude platiti, tomu
smutek dáti, poněvadž se jí nedáte mrtvého těla njímati.
budu slouziti. NII hle 0', mllj lllilej Saule, jak mne ony
Já bych jí ho dal, ty ničemný šelmě; by stál 50 kop a
opatřují. Hleď jak tu líhám, jaký mám pehny čel'llÝ,
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já ho mohl tl'mi krejcary zaplatiti, nechtěl bych jí ho
dáti. A děvečce její že chce pardus dáti, by ho to mělo
50 kop státi. Já potom řekla: Co pak d~včátlw to po
panu Kašparovi, však jest bližší nežli vy. Rejd, až já se
vcstěhuji, to děvče vezma za nohy chci z vokna vyhoditi.
Potom řekl: můj milej strejčku, hleď mi pilně na ty pečeti, aby jich někdo v noci nevotrhal, co byl spcčetil.
Já tobě chci nercili tři, alc i pět kop dáti. Všecky její
věci i klen otky za p. Václavem zustávají. Tll jí neprál,
žc k paní Dorotě Dobřanský po pavlači chodila, i ty
dveře hřebem zarazil, aby tam víceji nechodila a tam se
nevohřívala celou zimu. U šcnkýře v prsku sobě jídlo
strojila a posal'ad strojí. Kdyby šenkýře nebylo, kde by
je strojila. Od dl'íví její vlastní zámek dal sraziti a po
dnešní hodinu ani jednoho polena jí nedal vzíti. A po
pohl'bě třetího dne s kamen dal hrnec vyníti v dolejší
světnici u šcnkýl'e, dal jej do Chl'enového domu vsaditi.
J eden večer, J;dyž sc již pl'estěhoval, pl'išev večer, zamkl
na schodech. Děvccka řekla, kdo to zamýká, my nemáme
Jdíců od schodů. Já, sakramentská šelmo, neb jsem já
hospodářem. Již tvýho tu žádného hospodái'ství není i
s tvOu paní. Una mll slovíčka neřekla, on hned s rnčnicí
dolů sběhl, a, by jeho ženy nebylo, byl by ji na místě
nechal. Než že jeho zena bránila.
Dorota, po Václavovi Dobřenským vdova, po druhé
sv čd čí : L. 1602 na den sv. Martina p. Kašpar přišel ke
mně a zvonit. Já sešla jsem Je němu doH't, tu se mne
dožádal, abych byla s paní Annou v průchoditým domě
u tkadlce u večeře, neb sc vyplácel. A tu se mne dožádal, abych s paní Annou mluvila, aby mu déleji neodkládaln, aby svojí byli. JaH se pak staly smlouvy
v brzkém čase i byvši pH těch smhívách, takto se staly,
jakž jich tuto pl'ípis skládám. Bejvajíce 11 nich vedle dobrého souscdství, přicházejíce k nim i toho jsem pově
doma, že JSOll spolu s p. Kašparem v té světnici, která
na rynk, i s tou dcerkou, kterouž jí P. B. dáti rácil, byli
a mnohdykrát pl'icházejfc spolu za stolem seděli, spolu
jídávali a pokojné rozmlouvání mezi nimi bcjvalo. Až
casem toho jsem povědoma, v jakejch jest byl svejch
mistrnejch obyčejích. Mnohdykráte jsem mu říkala, že
bych ho sobě ncvinšovala vzíti, aby měl s sebe zlata
z vejši. Tak na čas jeho povaha byla, ale paní Anna musela
tcn kHz snášeti, nebo jest mi castokráte s pláčem zalovala, že mu nemůže časem vhod nic posloužiti. Když sem
k němu pl'išla za pHčinou toho domu, slyšíce, že by jej
chtěl prodati, tehdáž stál u vokna v světnici i ptajíc se
ho, co chce ten dlun prodati. A on pověděl: Já když se
rozhněvám, lec0s řeknu, alc neprodám.
"šak mi toho
tak potřeba není. Také o své nemoci m~ vypravoval, že ho
P. B. hodně trescc. Já jscm mu l'ek!~: Cím jste hl-ešili, na
tom oudu vás taky P. B. tresce. Cinte z toho pokání.
Nebo mi sám mluvil. když byl vdovcem, že jest zhl'ešil
s nákou chůvou, !;teráž byla u manželky p. Kučery. A tu
jsem při něm nemohla dlouho státi, P. B. vf, pro smrad.
Odšedši z druhé strany stolu pro smrad, kterejz od něho
šel. A to manzelka musela se svou čeládkou kliditi. Toho
jsem taky povědoma, že jsem od něho slejchala, že jest
Hkal, že na nčm VáclaV,Kucera svou lahodnou řeči vylísal, že mu na dům zápis ucinil a nebožce paní Káci jeho
ze jest uměl dobl-e hověl'. Toho kolikrátc litoval. Toho
jsem taky povědoma, když bylo po veselí tl'etí dcn, pl'isedši k nim, d .• l paní Anně klíce, aby otevřela truhlice
při phtomllosti jeho. I otevl-ela dvč, v klerých byly chodící šaty jcjí, v druhý truhlc koliksi kuslt vinutých šatil.
Já jsem řekla: Pane kmotře, kdci jsou ty pěkný plálna,
který paní kmotra přádala. A on odpověděl, že mll to
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Alenka pěkně vyklídila, že málo v truhlách zustalo. Jak
se p. Václav po inventování stěhoval do domu, přišedši
k nám paní Anna s pláčem naříkala, kterak má vostati
v tak velikou zimu v netopený světnici, poněvadž nemůže
se topiti v té světnici, v který líhá, pro ty věci, které
v ní má, jakožto dřevený nádobí, které je,t nakoupila
k prodaji. Já jsem jí řekla, líbí-li se jí, přiďte ke mně,
udělejte sobě pohodlí. A ona, když tak velká zima byla,
pl:icházela se ohřívati, nejspíše u večer, tu sobě pohodlí
učinila. Jakož se trefilo ten pátek po pn·ní neděli po;tní.
Přišedši paní Anna k nám, zádala, abychom jí dali leplý
vod)', jakož jsou jí ,"zaly ti'i konve, aby jí děvecka něco
vyprala. A paní Anna u nás byla ohřívajfce se. V tom
p. Václav přišedše domů, zvědčvše, zc jest paní Anna
snad 11 nás a děvečka od nás nosila vodu chodíce sem i
tam, tak on přišedše na pavlač, zavřel ty dveře. Tak mám
za to, že jest je hřebíkem zabil, neb jest hrubě tloukl,
tal,že nemohla od nás tudy jíti domů, musela po ulici jíti.
A to bylo po druhý hodině na noc.
39. 1607, 19. března. Rl/kop. č. 1029 j. 100. My
Rudolf druhý etc. oznamujem tímto listem, že president
a rady naše k apelacím na hradě našem Pražském v té
při mezi Václavem Kučerou a Alenou m. j. i na místě
KateHny, Doroty a Tobiáše, dětí jejich, z jedné a Annou
Kořenskou z strany druhé, co se zhajování přijetí spisu
a nečtení jeho dotýče - takto ten ortel - 23. Januarii
I. 1607 učiněný napravují, - že - takový spis ku právu
přijat a čten býti má. Dán 19. Martii 1607.
40. 1608, 21. srpna. Rl/kop. č. 1141 f. 331. Václav
Kučera vstoupiv před právo skrze přitele promluviti dal:
Jakož jest včdomé, jakou nešťastnou pří 'odou minulých
dnův z d .• puštění b01.ího navštíven jest, čehož se nikoli,
aby se státi mělo, nenadál, a od práva jemu to, že nevinu svou, poněvadž žádá mordu takového osvobozen býti,
ukázati jest povinen, nalezeno, v témže se tak zachovati
a na schválení lidské nevinu SVOll odvésti že chce, se
ohlašuje. Na den potom od práva polozený Václav Kucera
dal čísti před právem odvody neviny své, v)'syědčení svého
dobrého předešle chování od uroz. p. Eliáše Smidgrobnera
z Lusteneku. svědky registry zapsané a dále promluviti
d"l: Že z sv'ědkův těchto patrné jest, kterak mnohým podobné věci se přiházely a je nešťastné příhody potkávaly,
jemu že se jako člověku všelijakému neštěstí podanému
tolikéž přihodilo, nic divného není. A poněvadž z prů
vodův těch zřejmé jest, že nerad toho učinil, na to, aby
jemu na životě jeho škoditi měl, nemyslil a Zádné zlé
vůle s ním neměl, čehož sám Bllh věčný, jenž jest srdcí
lidských zpytatel, svědkem býti rácí, žádá, aby od práva
v tom ochráněn byl. Kdež páni - vypověděli: Ačkoli
Václav Kučera k odvodu neviny své strany zastřelení
z ručnice krátké Danielc \Vencle jedin);m svědkem Jakubem Albrechtem, tehdáž' té pHhodě z počátky pHtomným, jemuž i Florian Slánský II Václav z Sonova
v tom arlykuli, ze jest týž Václav Kučera s nebožtíkem
v žádné zlé vůli nebyl. nasvědčují, to provozuje a ukazuje,
J..tcrak ten líterý po sv. Trojici 1608 mezi tl'ímecítmou a ctyl:mecítmou hodinou nebo Daniel \Vencl s ním Kučerou, navracujícím se tehdáž s některými lidmi od munstrm\ku, klerýž
na Králov,k);ch lukách držún byl, a majícím za pasem
rucničku krátkou, na rynku Staroměstském se pozastavil.
Kterýžto Daniel spati-iv při něm tako,:ou rllčničlm, aby ji
vystl'elil, mezi jinou l'eeí jej pobízel. Cehož on z pocátku
učiniti se zbranoval, až potom po malé chvíli, nem)'Slíc
na nic zlého, ji pod pláštěm k té žádosti jeho ladštekcm
natáhl a drZe ji v levé rucc pro lidi mimo ně jdoucí
vystřeliti ji nechtěl. Kteníž potom nechtěním jelJO a ne-
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nadále spustila a v)'střelila a týž Daniel že postř,den jsa,
že jest ihned na zem upadl a skonal. Však ze vedle
právního vyměi'ení jeden svěd~k ku právu z~, dostatek
býti nemůže, pro tož chceli Kucera takové pn.h.ody do
konce prázen býti, povinen jest přísahou dotvrdItI. (Kučeru přísahu vykonaL)
, , .
41. 1608. Rl/kop. č. 324 f. 424. PokoJll1cl:
Anna Kořeuská vdova, Kašpar N., Rakovnické pIVO šenkuje, má městské právo.
42. 1616, ll. srpua. Rukop. č. 476 f. 183. ,(Jan
Kulda s Alenou Kucerovou stánL) Od Ja.na K~kly pllpOmellllta vejchoz, že z domu paní Alen)', ]Uk, prednč z tatryny veliký smrad, tak i od dýmu - se děje. Od ,\leI1Y~
že jest vždycky tu předešle kuchyně bývala ~ zádn~
sobě nestěžoval. A taky kdyby jaký smrad b):~, neco sO,be
pán ten který u uí pokoj má, i písař, který Pl'; appellaclCh
jest, ztíhl. Od Kukly: Ze ti páni ~~jí pokor do rynku
obrácené a k nim len snu-d nepnchází, ]Uko Y~ozadu
k němu všecko pi·ichází. Dictum oustníy: Poněvadz Jest :e
to našlo, kterak z domu od slonův necasným vykl~ze~.lll~
necistot na dvorečku. přcd latrynou smradem tohké~ I
dýmem z kuchyně v síni, i vylíváním vod sn;~'adla?;h
z pavlace za časlé veliká protlmysln?st se o ~eje! takze
časem jak v síni tak i jinde se ostatl nemuze, ~est ".
Alena povinna každodenně ráno an~b u vecel'. ty~
dvorček čistiti dáti a žádné vody z pavlácky ,vylévatI, an~
d);mem škoditi nedopouštěti.
Co se dale od\'azen~
prkna na pavláčce, kudyž by se do ~~mu ~. Kukly léztI
zapobltl povl\Jua bude.
mohlo dotýce lo pí Alena
4~. 162;.
RIIlwp. č. 2234 f. 158. Dllm
Aleny Kučerové.

Číslo pop. 608.

(U des k zem s k Ý c h, u v y s o k é ml' í ž c.)

Rl/koj. é. 2102 f. 404. Domus Si-

1437.
gismundi Slama.

'*

,

1440, 29. července. Staré letop. Ceské. V pátel~

na sv. lvIurtu na líFitě Kolda z Náchoda a Be~es
Mokrovúský z Malcšova a Bedl'ich s jinými pomocl1lky
z některých měsl skrze zradu Sigmunda Slám~, k,onšel~
Starom., a skrze některé osoby duchovní a svetske byl;
sú vpadli do Nov. M. 1'r. a šli !c Star .. M., k ~rá~e
ježto slove Odraná a tu. volali,,, aby Je p~st~l branny, "ze
vezú ryby panu SlámOVI, aby JIm nezemre~l, ne by lak Jlln
Sláma byl mluviti kázal. lhned po te, zrade Sláma
s jinými mnohými utekli sú z Prahy od svych statk61'.
li'
1445.
Rl/hop. č. 2102 f. 445. Domus
olim Matemi, notarii domiIli Meinhardi.
1. 1-169, 10 cerl'l1a. Rl/kop. č. 2105 f: 10~. D.
Zdenko . [Kostka] de 1'ostupic emit domum !ll Clrculo
situatam penes domum Zarowsky ex una et .ad elepha~tem
parte ex a!tera erga Franciscum et Kather~narn comuges
- CXXX s Quam domum pretacli cOllluges et cumt
pro
ipsis Frana ab aurea rota et Nicolaus Hochut pronuserun
disbrigare. Act. sabbato post octavam Corp. Chl'.
2. 1471, 5. června. RullOp. č. 2105 f. 304. I~lu~
tres principes Henricus et Hynko, fratres duces Nhstlbergenses, Glacenses, comites de Cunstat et de Pod~ebl ad,
nec non magnificus d. Boczko de Cunslat et de Podlebrad,
..i..l..l.

•

•
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frater COl-um, resignaverunt domum sua~n p:opriam.' ad
tabulas terre l1l1OCCupatam, que. si~a e.st ~n Clrculo Intel'
domos ad elefantem et Johanllls mstltons, generoso ~.
vVylhelmo de Ryzmbcrg et de .Rabi, supr.cmo. ca'Herano
regni Boemie. Actum ad relaclOn.em d. ~lcol~1 de Lantsstein, pr.,tonotarii tabularum reglll Bocmle, fcl. lIlI. post
S. Spiritus.
3. 1480, 2. zlHí. RIIlwp. č. 2106 f. 64. ~cnerosus
d. Hendcus de Nova domo resigna,'.it omne !Us suum,
quod ei post predecessores suos aut ~hter 9uocunque competere po test ad domum sitam in clrculo IIlter domos ad
elcphantem et Johannis Chol pICky ge?el:o~o d. ~llothe ~e
Ryzmberk et de Sswihow, supremo !UdICI regm Boenue.
Ac!, sabbato post S. Egidii.
4. 1492, 23. línora. Rl/kop. č. 993 f. 159,:. ,lVIy
purgmistr a rada Starého Města Praž~ltého ~ná,mo Cllllllle
listem tiemto obecne přede všemI, k~ez clen nebo
čtúce slyšán bude, kterak ,skrze uroz~neho. pána ~ana
Puothu z Rysmberka a z Sviho\:a, najvYššleh? s~dle:\~
královstvie Ceského, mnohým a castým na'pomlllánll~' zadáni jsme a staráni, abychom jemu duo.m Jeho na I\nk~
v městě našem mezi dOIllY Jana CholplC,kého" k:'amál e '~
Jíry »od slonůI'« obapolně ldící jakozto J~ny pansky
duom od práva našeho, od berní, poplatkuov I ,~d~. všech
městských břemen VYSVObodili a svobodny uClmlI t~k,
jakož urozený pán pan Vylém z ~ysmberka a z Rá~;e,
strýc nadepsaného pana Puothy, ~aJe duom .ten od o,~.\le
cen ;ch kniežat a pánuov pana VlCloryna, p,l?a J~ndIl~h~
)
H yn k a , knieht
kl1lhaIl1l naŠlll1l•
u pana
' Minstrbergských,
v
v
zapsaný, jej držel a v něm svobodne sedel a, pO,tom ,na j jasnějšie lmicže a pán pan Vladislav! Uher~ky,. Cesky oc
á náš naJ'milostivější listem Jeho nlllosl! královské
1no'ál , p
n . dYd"
b dlí
nadepsaný duom témuž panu V?,lé;:lO.v~,. e I,~~m a ,u cím jeho vysvoboditi a svobodny UCIl1ll! Jest racIl, ab) chom
i my našc povolenie, dadú~e, již ,d.otčený ~u?m panu
1'uothovi nadepsanému jakolt? stryc~ a b~d:1Clem~ po
Vilémovi předepsaném Jemu a Jeho dedlc6m ~I bupallu
Y. .
t 'ľ i\l ' asto
dúcím svobodný k věčnocti ,melI.1 zu,os aVI I. f' Y c .jmenovaného pana Puolhy žádosti a castého ~~P?mínáll1e
áY' še nechtiece také té svobody, kteruz jest král
povoZIV ,
.
",
, d o uvedl
jeho milost listem jeho milostI na JIZ psany u m . ,
nikoli oblchčiti, s dobrým rozmyslem a sy obecn~m, staršle
i veliké obce potazem i vědomím, k~ezto veh~<u obec
nám a starším obecním tu věc v moc Jest. dala, castopsa:
nému panu 1'uothovi, dědicóm a budúcím jeho nadeps~ny
duom sl'obodně ode všech berní, poplatku?v dá~áll1, a
břemen městských kterýchkolivěk i práv na~l.ch a Jak~zto
'"
ly' duom od slarodávna sl'obodný c!llíme. SlIbuJlny pans C Y l
fX
š
ě J'akoz se svrc III p se, úV em
J'f ce d uom ten v léž svoLod,
,
', .
_Yv; é N
_
zachovati nynie i potom casy bu~ucle a : eeny .
a po
tVl'z~Jlie i budúcie pamět toho pec~ť téhoz mesta našeh~
vělší dali jsme pi'il'ěsiti k tomuto hstu dobl'oyolně. Jenz
jest dán léta tisícieho čtyhstého devadesátého druhého
v pátek u vigiljí sv. Matěje ap.
*, 1504, 1\l. července. Zemřel Pllta Švihov~ký
z Ryzmberka. Z manželství svého ~ Bohu.nk~u z Lommc;,
čl syny Břetislava JindHcha, VIléma a \ áclava, Idell
~~ o zboží otcovská 'rozdělili due 1. prosince 1505. (Srov.
desky zem. větší č. 252 f. A. 6.)
,
*' 1540 -1550. - Adama Repeckého ze Sudoměl'e, který zemřelI'. 1551 a jehož dědickou byla seotra
jeko KateHna. Viz níže k r. 1576.
,
;" 1554. Najvyššího pana komorl1lka ~~ama
Šternberka na Zelené Hoře (t 6. února 1560); dedlCem
~yl syn jeho Zdeněk (srov. D. Z. V. č. 54 f. H. 18),
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jehož· manželka Kateřina Řepická pl'inesla mu dllm věnem
po 'otci svém.
5 .. 1576, 8. kvělna. Rl/kop. č. 2118 f. 434. Jan
Rakovntcký, jinak Pilat, koži~ník a Anna koupili duom
;', ryn.ku od p. Adama st. ze Stcrnberka na Blatně a Lnán.cl,1 '-: Ila místě.y,pánuov bratH. let nemajících, zejména
Palla Stef,\na, Jmho, Jana, LadIslava, Václava a Albrechta
odtud ze Sternberka" za 275 k. c. Act. die Stanislai.
.
6: 1576. Tamtéž. V pondělí po neděli Mise1:lConlta~ stal se trl~ celý ~ ~okonalý mezi ur. p. Adamem
st. ze Sternberka I na IlllStC pánuov bratří a slovutným
Janem Rakovnickým. Jakož json nyní dotéení páni bratři
duom ť? dobré pa~nětiy něk~y p. Adamovi Řepickém ze
~udollle:e na Scdlcl a Replcl, p. dědu jich, v Stal'. M.
I r. mezI domem p. Mikuláše Skalského a domem Holc~vs~~m l'ečeným lněli a ten jsú témuž Janovi Pilátovi
plO.dah, a. p'oltcl'adz pak se folio vc dckách zcmskjíclt
alll v .!lII:'/~ch IIléstskj íclt najíti I/CII/uoic, kdo by zápis
neb ujlšte.1U vykonal. fl on Jan Pilat svým ujištěn býti
mol.ll, ant také aby Jací trhové o týž duom pl'edešle se
státI aneb ~~evzdání jeden druhému, jakž nyní dotceno,
nalezeny byh mohou, i aby v jednom neb drnhém jedné
každ~ straně bez ublížení aneb potomních nesnází býti
n~ohh,. takt? sou se snesli, ze J. Mt. pan Adam má a povl.nen ~e~t I na místě pánuov bratří svých jemu Janovi
Pllatovl Ihned takový duom, tak jakž sou' jej dobré aIn"ětl Ean děd )ejich a. my jakožto dědicové po tom/po
dedu !lCh, ~ ch·zení byh, postoupiti a jej v knihy městské
~apsatl ~at1. Vša!, s touto znamenitě výminkou: Poněvadz,
Jak ~Iapred ~otceno, se toho ve dskách zemských ani
v klllhách mestských Stal'. liL Pl'. najíti nemůže aby se
předešle jací zápisové, trhové aneb, vkladové ' z strany
toho do~uu státi měly, aniž páni bralH z Sternberka toho
?a ten .cas mezi jinými svými listy a spravedlnostmi, aby
Jací maJestátové na ten duom byly, najíti nemohou v tom
~e P: ~dam st. . uv~luje i na místě pánuov bratřÍ svých,
Jestlt ze by. se Ješte buď nyní neb potomllě jací majestátové neb hs~y. na týž duom svědčící našly ueb najíti
mohly, ty mají Jemu JaI!0vi Pilatovi vydány býti.
;li
1v?6~. 4. ledna. Rl/kop. č. 2120 f. 12. (KšaftJana
Pilata kozlšlllka.) My purgmistr a rada Stal'. M. Pl'. známo
ClIllme
kterak Jan Pilat - učinil !dafl ve ctvrtek po
No~~m. l.etě ] 565 :, Předkem žz ~llIlU m. svú ciní nejvyšší
pOlUCIllCI nade všnu statkem svym a dětmi též man~elce své dáv,á ;'~ecken vstatek ~vůj - Janovi, synu jeho,
30 k. 111., Alzb.ete, Anne a 1IarJaně, dcerám,' jedné každé
20 k. m. a veJpravu _-o

.1.

]578,.22. línom. Rl/kop. č. 7 f. 3. Janovi Rak~vl11cké!~lU ~llatovi kožišní"u do domu na rynku od

pan~~v urcdoll1kuov dopuštěn stojan skrovný k vodě posta,VltI d~ vu'e a libosti pánuov pod lÍrok obyčejný na
kazdého ctvrt leta do celnice. Stalo se v lÍřadě lllostském
v sobotu den Stolování sv. Petra t.
.1589, 24. června. Pamětní knížka J. Pi1dta Ra110 V/IIckdlO. V sobotu na sv. Jana Kl'. pl-ijelo poselsty(
Polské do Prahy. Hospodu měli v domě pana Tripky
u Macku a v mým .domě se člyřma koňmi.

:i

3. bř~zna. Rl/llOp. č. 2113 f. 385. Anua
JanovI Rakovnickým Pilatu z Jenštejna
jSlíci v nedostatku zdraví oznámila
u vysoké mříže řečený, v němž bydlí -.:
dav~ Dall1elo~'1 Kaprovi z Kaprštejna a Katerině m. j.,
vnucce své nulé. Však on Daniel vydati má AI'ťtY
D fl'
v
v
zee
un <ovy, na ten cas mlynárce v Plzni, dceři z vlastní
sestry Anny PIlátové pošlé, a třem synům jejím po 20
. 8. 1606,
PIIaotová, po p.
pozu~talá vdova,
ze, dum v .rynk.u
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k. m., Janovi, synu Jana Malinovského z Hlaváčova
z města Rakovník\ kterej na ten čas pH mě jest, když
by mu P. B. k letum rozumn)'m přijíti dáti ráčil, tři sta
k. m. Act. fer. VI. post Oculi.
9. ]617, ll. srpna. Rukop. č. 2148 j. 122. Mezi
Janem Kuklou E jedné a Danielem Kaprem z K. a stalo
se d2.brovoln~ porov?ání: Tak jakož jsou Daniel Kapr a
v
~(atenna rnanzelé altan v dome svém u vysQké mříže ře
cené~n. :'edle zdl domu Jana Kukly mimo předešli zpllsob
poveJšltI Y'\'p~d oknem ko~n~ty neboližto komory téhož
Ku~!y mrí:1 zeleznou ohrazenym do ty zdi sedm děr proraZIli a ,tohk trámův položiti dali, kterýžto altán kdy),
v právlllm díla od Kukly obstavení dokonán a dostaven
biti nemohl, tu snažným prostl'edkováním Jan Kukla od
t:~:<OVé~lO dí~a stavení upustil ~ k lomu, aby Daniel Kapr
tyz altan zpusobem nadepsanym pozdvihnouti a dostavěti
mohl, " lásky ~ro zachování dobrého sousedství povolil.
~rotl cen~u pamel Kapr. s ma?želk~~ v tom se prohlásili,
ze ~ad tym! altánem me veJše pnsta "eno, též zastíňo
vánl~1 a svetla oknu odnímáním, jako i zoumyslným do
téhoz okna nahledáním žádného příkoří jemu Kuklovi či
něn~ býti nemá. A nadto vejše tíz manželé před mřízí
téhoz okna na loket opodál druhou mNži železnou na
vejš thloketní, špicemi zhuru nR svůj náklad udělati a
do též zdi zadělati dáti sou se uvolili.

.10. 1618, 11. května. Rl/kop. č. 2114 f. 239.
Damel Kapr z Kaprstejna jsouce v nedostatku zdraví dum
sVllj v ?,:ku, v němž bydlí, u vysoké mříže řecený,
k v~01~lll Jm'y všechen statek statek svuj - dává paní Katenne m. J.

11., 16}9, v 3·.v~ubn.a. l!l/k~p. č. 107,0 f. 245. (Svě
d?mí ~u potreb.e Jmkovl UJkOVI, Janovi Zitavskýmu, Damelo Vl Plhonovl a Janovi Volinskému, měšťanům Stal'. M.
Pr" obviněným proti uroz. p. Rejmundusovi Tueharovi
z Soberova, od Jich Mti pp. direktoruv, správcuv a rad
zel;lských nad jedním práporcem lidu krajského nal'ízenému
hejtmanu, na místě a k ruce Václal'a Hejdrycha zameč
níka,.kol'j~oral~ j~h~, též osobě jeho samé a p. Jiříkovi
Haunšlltovl, meštemnu Stal'. M. Pr. i na místě a k ruce
~el~drych~ ~r~jsa",~l~~e~níka jeho, původům, kdež mezi
mml o veJtrznost clmtt Jest.) Anna, Jana Tichého z Slané~lOv.dcera, v službě u paní Katel'iny Kaprový zůstávající,
svedctla: Byvše I' dome paní mé u vysol,é ml'íže ti řez
níci na víně, pokojně s bázní boZi seděli a za víno zaplatili pěkně, neřekli žádnému nic, nehádrovali se s žádným nic. Potom pokojně odešli, dali dobrou noc, šli
s svou cestou. Zbraně sem také žádné pl'i nich neviděla.
A to bylo ~. pátek po n<;děli Oculi asi k druhý hodině
na noc. - SImon Prsten rezník: Byl sem na truňku vína
v d~m,ě, je?ž sluje u vysoké mříže, v přítomnosti mnoho
poc.ttvyc}1 hdí.v:ru též byli Jiřík Ujka, Daniel Pihon, Jan
Voltnsky, Jan Zltavský. Toho sem dobl'e povědom, že jsou
tyto. oS2by žád~é zbraně při sobě nejměli, toliko pláště,
tak Jakz na meštany náleží. Když sem za víno zaplalil
trefilo se, ž~ oni též za svým stolem zaplatili, neb j;i
k dr~hé hodmě ?a. noc byl$" I šli domů cestou, já pak
bY,v.šI. hr~~ě ;'oplleJ a) an Zítavský zůstal se mnou, vzal
s~uJ I mu] plašt, nesl Je oba, šli sme za nimi pozlehoučku
až sme pl-išli před Bílkovic. Jil'ík Ujka Daniel Pihon'
Jan Volinský šli mimo dům, jenž sluje ~ zlaté labuti ~
když domu míjeli a my s Žital'sk;fm obadva s vodou ~me
se u. vrat z~dní?h ~ílkovi~ zastavili, tu sou z domu u zlaté
lab~tI ::rčkterí, Jakoz sem JICh neznal, s dobytými zbraněmi
vybehh a hned na ně sou sekali. Vida to Žitavský
byvši mezi námi nejstřízlivější, llechavši mně u těch vrat

VI. Na Velkém

IIdll/ěsli (strana vichodní).

Bílkovic státi, jim na retuňk šel. V tom, jak k vratllm
pi'ed labuťovic přicházel, vyběh proti něm~ písai' s dobytým rapírem, upřímo k němu hnal, al<: Zitavský jednou
rukou jest jemu rapír srazil,a druhem jej udei'il, až oba
přes strouhu upadli. V tom Zitavský od něho rapíru dostal
a obou dvou pláš tu v tom upadnutí pozbyl a druhým na
pomoc šel. Neb i pan Jihk Honšilt s nějakým pánem, jakž
jej hejtmanem jmenovali, dolu mezi ně s dobytým rapírem
jest pHběhl a po nich se hnal a p. Honšilt do pivovára
p. Pavla Hada z Proseče běžel a některý pÍl'ovárský vyvolal, aby je bili, rozkázal. Ktel'ížto vyběhše jeden Volin.ského sochorem udem až hned padl a jinej Ujku téz.
A když Volinský chtěl vstáti, udeřil jej po druhý, až zase
padl. I vidouce to já jinak sem se nedomníval, než že ~e
tu všickni čtyl'i pobíjí. Hned sem od těch vrat BílkoVlC
do Dlouhý střídy šel a mimo šlachtatu, chtíc domů jíti a
oni od krámlI proti mně šli majíc dvě zbraně dobytý,
Ujka Pihon a Volinský posekáni byli, takže Ujku" Pihona' jak jich, tak šatů jejich nebyl? od krve zn.áti. p;·.a:
vili že půjdou do Jelenovic lázně, že se musí dáti opatntl
a ~tali se mne, kde sem zůstal, že mne ),ádný nemohl
viděti, že sou se jináč nedonlllívali, než. že sou nlne zabili. A já jim pověděl, kde sem slál a Jak se dálo. Tu
Bme se rozešli.

Číslo pop, 607.
(Zárovski, Švihovský dům, u Pechancu.)
" 1417, 26. srpna. Rl/kop. č. 2102 f. 156. Nicolaus
de Saraw proscribit X S. gr. c. super domo sua in antiquo foro dominis consulibus et toti communitati M. C.
Pl'. pro et loco C s., quas olim Henslinus de Saraw,
amicus suus, in ultimo suo testamento pro vii s et semitis
emcnclandis legavit. Act. fer. V. post Bartholomeum.
1. 1437, 20. srpna. Rl/kop. č. 2102 f. 404 a č. 90
f. 10. Johannes, natus Nicolai dicti Zarowsky, resigmlvit
ius SUUlll hereditarium, quod habere dinoscitur pel' mortem
Nicolai, patris sui, ad domum si tam inter, domos ad antiquum cambium ex una et Sigismundum Slama parte e.x
altera et ad municionelll dictam Hradissko prope HosllIViez - Barbare, sorori sue indivise, conlhorali vVenceslai
dicti Cholpicky, et eidem vVenceslao, socero suo. Act.
fer. III. ante Bartholom.
2. 1438, 22. července. Rl/kop. č. 90 f. 23. Pessico
ab argentea slella publicavit L S. gr. debiti sui per nobilem d. Alssonem diclum Holicky nec non quedam clenoditl pro ipso inter Iudeos obligata indicendo se - ad
domum prcdicti Alssonis Holicky _. Act. in die S. Marie
Magd.
3. ]439, 8. září. Rl/kop. č. 2102 f. 425 a č. 90
f. 66. Wenceslaus dictus Cholpicky, residens in Cholpic,
emit domum oHm dictam Zarowski sitam inter domos
olim Sigismundi SIamu et Jukubkonis de \Vrzessowicz
erga nobilem dominum Alssonem de Ssternberg alias de
Holic pro quinquaginta S. Act. fer. III. ante Exalt. s.
Crucis.
4. 1441, 30. května. R1/11Op. č. 2099 f. 495. Wenceslaus dictus Cholpicky de Cholpic accedens ad plenum
consilium Mai. Civ. Prag. habuit interrogare d. Pes siko,
nem ab argentea stella, pro tunc magistrulll civium, utrum
haberet LX S. gr. de biti ei per d. Alssonem Holicky,
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residentem in Hradek, in domo Zarowsky proscriptas,
respondit d. Pessico, quod non haberet proscriptas. Si
autem aliqtlO alio modo haberet huiusmodi debitum, ex
tunc presentibus dimittit II prefato de bito predictam domum Zarowsky, vVenceslaum Cholpicky, possessorem eiusdem domus - quittum et solutum. Act. fer. III. ante
octavam Ascens. d.
5. 1463, 20. dubna. Rukop. č. 2105 f. 182. Johannes institor et Margareta emerunt domum in circulo
inter domos olim domini Jacubkonis ad antiquum cambium
ex una et ad tabulas tene parte ex altem erga Johannem
Cholpicky pro CL s. Act. fer. lIlI. ante Georgii.
6. 1481, 18. čerl'ence. R1/11Op. č. 94 i. f. 32. Jo·
hannes institor Cholpicky CUlU Margareta recognoverunt,
se teneri et obligari C S. prag. famoso J ohanni Ssmatlan
de lvIazovic - quam quidem smnmam proscribunt in domo
sua, que est sÍla ill vico inter domum ad lunam parte ex
una et domum d. Puothe de Ryzmberk parte ex altera.
Tali CUlU condicione: Quando predictus Ssmatlan summam
rehabere voluerit, debet notificare sex mens~bus ante.
Hoc eciam in consilio idem S. fassus est, 81 tempore,
antequam eos monuerit, eum ab hac luce migrari contigerit, predicta summa apud eosdem. coniuges debet hereditarie manere et ad ipsos devolvl. Act. fer. IIlI. post
'Divis. ap.
7. 1483, 1. července. Tamtéž f. 49. lidem fassi
sunt, quod tenentur debiti centum S. famoso Johanni
Ssmatlan de Maczovic, sO,l)ero suo. Act. fer. III. post
Petri et Pauli.
8. 1488, 31. července. Rl/kop. č. 94 I. f. 69. Johannes Cholupicky cum Margareta, conthorali sua, fassi
sunt se teneri celltum S. gr. de biti Adam de Colonia,
Silvestro pannicide, Hannussio canulatori de fenea plate u
et Johauni dicto Retafin - et obligant in domo. sua inter
domos Svatkonis pellificis ad lunam et generosl d. Pote
Sswihol'sky. - Act. fer. V. ante Petri ad vincula.
9. 1496, 1. záN. Rl/llOp. č. 2141 f. 217. Stala se
se jest smluva k sv. manželství mezi Janem Cholupickým'
a paní Katdinú, něl~dy nebožce Jana Alby manželktí
Act. die Egidii.
10. 1498, 8. listopadu. RlIkop. č. 2107 f. 155. Johannes Cholupicky resignavit - domum suam - sitam
in aU,fl/lo penes domum d. Sswihovsky et domum Svatkonis ad mediam lunam - Katherine, conthorali sue. Act. fer. V. post Leonardi.
11. 1500, 23. května. RlIkop. č. 2107 f. 187. Johannes Pechanec de Kralovic *) et Marta emerunt domum
inter dom03 domini Sswihovsky et Swatkonis pellificis ad
mediam lunam erga Johannem Cholupicky et Katherinam,
;li) Sedláček v Ottově Slovníku Nauč. XIX str. 400.
Prl'ní toho rodu byl Jakub, jenž držel Kralovice u Uhři
něvsi a r. 1491 učinil dobrodiní kostelu sv. Haštala, protože tu táž rodina mívala svůj pohřeb. Také koupil st'ltky
na Slánsku (t 1497), k nimž syn Jan (t 1582) pHkoupil
jiné. Manželka tohoto Marta z Bezděkova koupila r. 1519
Sluštice. Synové jejich byli Jih, Maliáš, Zdeněk a Bmjan,
z nichž první a třetí záhy zemřeli. Matiáš a Burjan vložili si asi 1', 1547 ve dsky Kralovice, Sluštice a vsi ve
Slánsku. Kromě toho před tím koupili Chřenice ar. 1558
Květnici. Když se dělili r. 1563 Matiáš dostal Sluš*e se
Zlalou, Burjan Chřenice z Květnicí a Miličoves u Zatce.
l\Iatiáš zeml'el r. 1568 bezdětek odkázal' všechen statek
Mikuláši Skalskému z Dubu, ujci svéll1ll.
61
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uxorel~ eius,

pro CCXX s. gr. prag.

Urhall!.
'" 1517.
z Kralovic.
'"
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Act. sabbato ante

Rukoj. Č. 2108 f. 199. Jan Pechanec

1524.

Tamtéž.

Jan Pechanec z Kralovic.

Matiá~2~ 15~8.

- v,Desky zemské větší č. 8 f. 1. 9
.
.Bu;Jan bratn Pechancové z Kr. vyznávají ž~
JSou povmll! platem jako před shořením desl
'
.
Chřenice 3 I '
" ze VSI
{, gr. mistru rvIartinovi, kazateli v Betlemě.
13. 1565, 6. dubna. Rulwp. é. 2118 f. 100 J I v
JSU pan Matiáš a pan B '
I
'
",'
. a <Oz
K' I .
,.
urJan, v astlll bratn Pechancové
~on~; o~~d:; SI~ll~ích a Chřenici,v duom na rynku mezi
I Ví '
I \1 Yě a~ ~ovy a pana Sternberka obostranně
bez ':1. spo ecn melt a drželi, i o týž duom oni án'
ratn dobrovolně jSlí se purovnali takto ž
B~: 1
ten duom ode' d' á
M' v '
, e p. uIJan
M t'áš P
\Z av~ p.
allásovl, bratru svému. Však p
echanec predkem panu Blll'janovi 100 I
v'
aI
a pánev měděnú jest dal. Act. fer. VI. ante Judi~a.gr. c.
14. 1568, 2~. června. Tamtéž f. 197. P. Matiáš
Pecl.lanec z KralovIC a na Sluš ticích vzdal J'est d
,.'
mezI dom)'
Zd v
v
uom S\ UJ
V
uroz. p. " enka ze Sternberka a L'd m,'1
ackovy p. Mikulášovi Skalskému z Dubu
"
Ié y
Act. in vig. Joh. B.
.
, UJCI sv mu.
, 15. 1581, 3:. listopadu" Rt/kop. Č. 2112 f. 110
UIOZ. pán Jan Jetnch st. z Zerotína koupil sobě d
.
V kUo~
v rynku mezi domy někdy pánuv Šternberku
od uro
"r'l I 'š S
a ac OVIC
J M' z. p. Á' I <ll a e kalského z Dubu a nav Sluš ticích
9'50 ~. ~ís. rady a prokuratora v království Ceském z~
. c. Act. fer. VI. post 00. SS.
'
z N ~6. 1591. 17. září. 'Tamtéž f. 366. Mikuláš Rydl
aJnperku, plnomocník uroz. p. Jana J etl'icha st z ZV
rot ína a na Heř
é l\~v .
v
.
emanov m 'ÁestCl a Cernikovicích J Mt'
·
C . ra d y Jsouce od J Mt' '
l'
' .
I
datuu ' Mě .
;
1 p"ana lstem pod pečetí, jehož
' 1 na
stcI Hermanove v pondělí po Nar P "l I
á'l v d
. . 1\. •
91 zmocněny'
"
' ozn ml, ze uom v rynku mezi dom
~ měslce a Jana Piláta obostranně ležící _ pán _ d ~
Jest - však teprva po smrti _ uro
í L'd '1 v a
ťms ké
I( I
z. pan
I ml e Zeroz. o ovrat, paní manželce páně.
Act d'
. le
L ampertl.
U

17. 1609, 11. prosince. Rukop. č. 2113 f. 509.
r~z. p. ~dam Ryzmberský z Janovic, ouředník odko-

mOlího pn dckách zemsky'ch a Markéta z S I . P
.
kou il' d·
, , u eVlc m J
p. 1 um v rynku .mezi domy nekdy Jana Pilata Ra~
kovmckého
" í o d uroz paní
Z'I
I
. a VackovlC obostranně 1eZlc
1 (~ny Ira~l11ky z. Salmu, rozené z Minkvic a na Tov~čov v
pan Polexllly Zajícové z Minkvic a na Budyni
B e,
~~etC~l a ,pan~ EI~šky Berkové z Žerotína na Hel'ma~ov~~~
on s CI aí CermkovlCích
.
v za 1500 k . gr . C., J' a k z JSou Jej
něr pan s,am?, Ja.lwztp vlastní dcery a nápadnice statku
dy pam LIdmily Zero!Ínské z Kolovrat měly.
V

V·

••

. 18 .. 1610, 27. března. RuliOp. é. 7. f. 36. P. Adam~vI íRyzmb~rskému z Janovic k žádosti jeho snužné s po-

v??n m !,lánuv v radě do vůle a libosti týchž pánuv prop~Jcena Jest voda trubní a stojánek postaven v d
Jve JO V rynku. ,Kterážto voda mimo
áně otřeb
om~
zádlŠ'éěho zbxtecně na ublížení míst ol:ecn};~1 a pUI'voovdá ,~I
pou t na Jl11ý
'·V
llIV
pod od \í
.~ pro?uJsována, za peníze prodávána býti
ského ~'~<a~dy~ cl n~mai ,Uhrok také obyčejný do úřadu mostI uc Iyc d nech odvozován býti má.
19.

161v6, 1. tínora.

Rukop. č. 2114 f. 196' U, .

e·zovecFrhdr~ch
Svihovský z Ryzmberka a z Švih~va I;a ~~~.
, c s. rada, koupil dum v rynku v osadě sv. Miku~

láše od uroz·vp· Adama Ryzmberského z Janovic místosudího král. Ceského za 2750 I
'
2
'
{, gl.,vC.
~,
O. 1616. - Tamtéž f. 45. Uroz
F' 'd
.
SVlhovskému z R. _ d
d
v •
IJ ~ychovl
·
Š v
.
o
omu, v nemz bydlett ráčí
plOpU tena Jest voda skrze trouby a stojan.
'

p.

olim Petri Einhorn relicta, deputant atque proscribunt L s.
prag. orphanis antedicti Petri pro et loco domus ipsornm
vendita inter institas super domo ipsorum olim l'esslini
Bohuslai per ipsos emta. - Act. sabbato ,ante s. Procopii.
1406, 12. srpna. Rt/flOp. č. 2101 J. 8Z I • Theodricus de Ach, testamentarius relicte Wolflini institoris,
emit pro Elisabeth, lilia dicti Wolflini, conthorali Nicolai
Posenpach, octavam dimidiam sexag. c. erga Rudolfum
de Mulhausen pro LXVI cum media S. de illb XVIII s.
gr., quas ipse Rudolfus habere dinoscitur super domo
olim Pesslini Bohuslni sita in antiquo foro, qui census
emptus est pro illn pecunia, pro qua domus eiusdem Elisabeth vendita est cum consensu dd. consulum, sic videlicet, quod si ipsam Elizabeth decedere contingat non
dimissis post se pueris, ex tunc idem census circa dictos
tcstamentarios iuxta tenorem littere testamentalis de"olvi
debet. Act. fer. V. post Laurencii.
" 1407, 4. srpna. RullOp. Č. 2101 f. 121. Nicolaus
SumerfcH emit IIII S. gr. C. erga Johannem dictum Gutja!'
de Grecz Regine et Barboram, conthoralem ipsius, pro XL
s. super domo ipsorum in antiquo foro. Act. fer. V. ante
Laurencii.
2. 1411.
Rl/kop. Č. 2099 f. 28. Johannes
Gutiar in antiquo call1bio ct Barbara fassi sunt se teneri
XVII s. Nicolao, genero Strupini, et Ottlino de Ratispona.
3. 1417.
RttllOp, č. 2099 f. 102. Barbara
Einhorn, relicta olim Johannis Gutiar, ct Stephanus,
lilius suus.
4. 1422, 1. dubna. Rl/kop. č. 2099 f. 113. Procopius de Zacz dietus Zawoda et Anna ell1enmt domum
dictam ad' anliquum cambillm pro CCL s. prag. erg a
Andream dictlllU Jednorozec - . Act. fer. lIlI. ante Sixti.
5. 1423, 27. lÍnora. Rl/kop č. 2099 J. 110. Andrea" ab antiquo cambio recognovit se percepisse LIlI s.
a Procopio de Zacz, ci"i Prag., super domo predicta ad
antiquum cambium a prefato Andrea per ipsllm Pro copium emta. Act. sabbato ante Reminiscere.
6. 1423, I. března. Ruko}. č. 2099 j. 118. Johannes Frolich mansit super domo ad a. c. X S. gr. racione debiti, in quibus sibi pro usione debitorie obligatur;
publicavit. Act. fer. II. post Reminiscere.
7. 1424, 26. července, R'ukop. č. 2099 f. 144.
In causa, que vertebatur inter Ondraczkonem ad antiquum
cambium ex una et Katherinam, uxorem pretensam, parte
ex altera vertente pretextll XXX s. dotalicii eidem per
predecessores consules adiudicatarum consllles mandarunt
iudici, ut dictam Katherinam inducat super dicta domo - .
Act. fer. lIlI. post Jacobi.
8. 1424, 28. července. RuliOp. č. 2099 f. 142 .
Antiqllum consilium requisitum, qllod eis constaret super
triginta s. gr. racione dotalicii K atherine, in quibus bone
memorie Procopius Zawada eidem obligabatur, super
domos ad antiquum call1bium einpcione ab Andrea et per
eundem dicte Katherine racione dotalicii matrimonii pretcnsi dclegati, deposuit, se mandasse dicto Procopio ex
consensu et iůxta recognicionem eiusdem salva dicte pecunie sllbstitllcione disbrigatorum dietas XXX dicte Katerine persolvendas. Cui statuenti disbrigatores de Nova
Civitate dictus Procopius eosdem refutavit, dicens se velle
habere disbrigatores Mai. Cil'. Prag. Quibus statutis dictus
Procopius dixit, velle se eosdcm tocius domus predicte
fore disbrigatores. Tempore vero medio causis arduis
supervenientibus exire eosdem de consilio fecerunt materia linaliter indecisa, quo tempore supervenit campum

*

Číslo pop. 606 b.
(U staré měny, u měsíce, u půlměsíce ,
Vackovic, v kapli.)
• T 'Ji 1290-1305. !leg-esta Boll. el Mor. II. č. 2341.
(\\ en.cesla~s, rex Bohelme quibusdam civious Pra g ensibus
exammandl argentum concedit facultatem) NOl
quod nos Cupiclltes, ul in regno nostro p'
um elc.
vigeat el
'h
I'
urum argenlum
B
pel oc. !,lau attm falsariorum nequicia delealur
· .• et : . . clYlbus Pragensibus examinandi argentun:
plenam cl !tberaID. concedimus facultatem
I
pora . t
t
so um per lem. VI e nos re, volentes, quod ill- foro eivilatis Pra.
.
g-el/sls dOlilI/III Ilabeallt in quo quat'
collo
t
'
uo I exanllnatona
I' c~n Ul', quorum unum B. et frater eius tria vel'O aIia
re IqU! tres ?ebcant possidere, et in ei;dcm ar entum
lidehter exallllllent et depurent sub el'sdem
d··g·b
b'l'
con IClOlll us
"
'
su qlll )US examlllatores argenti
t
'b
d
..
examlllale consvcverunt
empon us onUll! Otto kari patris nostri V I
.
'
. '
. o umus eCJam
q uod pl'efall
examlllatores magistris mon t
.
'
ro t f '
e e, qUlcunqu e
P
empore uertn t, subesse debeant ct arere
'
consvelum fuit olim, in omnibus que d p . 'f Pl?Ut
quantum ad idem oflicium pertin;t et hOlleecetnclla . ucrtlllt,
· t .
, s a pSI au em
magl~ n monete, quiculllque pro tempnre fuerint eosdem
exaUllllatores
non
molest
b
t
d'
a un neque gravabunt ' indebite
s~ :0 IUre eaque. c~nsvetudine, quibus teneri debent
exammatores a maglstns mOllete tenebunt
d
vit
t
t
, e o s em et per
e tnos
et qo d magls
. t1'1. asslg.
' .re d empora
. .conservabunt , u
~en ~pSIS . enarlOs Sllle eorundem examinatorum dam no
,el
dlspendlO
permutandos • Int el'd'lCUl1US
.
P
.
r
.'
' .
autelu UIll\ e~~ls et slllguhs aurifabris Pragensis civitatis et aliis
qU! uscunque, quod argentum deinceps examinare non
debe:nt nec presumant - . (Z formuláře JindHcha ltaIika.)
1290-1305. - Tamtéž č 2342 N
UT
laus I'
BI'
'.
os VY encesr'
, ex o Iemle et marchio MOl'Uvie not
d '1
'.
,
um laClmus quo 'o entes SIC Illtendere nos tis profectibus ut I'
no~. gravemus, . cum .aurifabri civitatis nos Ire 'Prag:U~~:
no IS conquest~ fuennt, quod quia ipsis non I' b
algentum examlllare, multa cis incommod
' I~e at
volentes, ut ipsi per hec de cet'
,
a emelge ant,
ciant vel iactura
..
.
elO gl avamen non sen.
m, IpSIS graclOse concessimus examinandi
,
algentum hberam facultatem ita quod qu' t ,
. d
electi et i
..'. .
a UOI ex elS em
am constttutl ex IpSIS videIicel
I'b '
potestatem habennt examinandi al:gentum ill'
I elam

dam publiea, que vll1g-ariter hut!

d"t

d'

o.mo <J.1la-

sing']' . I'b
alel IIY, Ull!versls ac
.. u IS . lil U elltes, ne examinure argentum
d
t'
alus 10ClS _. (Z téže sbírky.)
au eHn m

.~' . 1.403, 8. tínora. Rl/kop. č. 996 f.. 76 E 'I 'd
Lobll enllt XVIII
.
I lal us
s. gr. census erga Henslinum Ottll'
pro CLXXX
nger
.' . "".' . s. gr., quas habuit super domibus infra.
.
SCllptls, vldehcet super domo relicte Hanse Leull
XV s sita'
ť
f
unencen
Bohu~lai nlms u~"fuO d 01'0 .et super d~mo olim Pesslini
•
IC a a
anttquum cam blum Act t
V. post Dorothee.
.
. er.
1. 1406, 3. července. Rt/kop č 2099 f 3 J I
GlItiar dictus de Grecz Regine et Ba~'b;tra contil . 1.0 ~an~es
, "
ora. IS lpSlUS,
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contra Zizkam et deieccio dicti Zawade circa Malessow.
Act. fer. VI. ante Magdalene.
9. 1425, 11. dubna,. Ruko}. c. 2099 f. 158. Religiosa virgo Dorothea, professa a s. Spiritu, amica Andree
ad antiquum cambium, omne ius devolutorium post
mortem dicti Andree publicavil super dicta domo, asserens
se habcrc melius ius pre uliis. Acl. [er. lIlI. ante Tiburcii.
10. 1476, 2. května. RlIlwp. č. 2141 f 410. Uroz.
astat. rytieř pan Jan Hilburg z Vřesovic oznámil jest,
svým i bratří svých jmény, že uroz. pan Jan, otec jich
prodal jest duom u puol měsiece ležicí na rynku Johanesovi Planovi, písaři vetších desk zemských, za jistú summu
peněz bez jich vuole, pravě, že k témuž domu i s bratřími svými má právo po dobré paměti panu Jakúbkovi,
dědtl svém.
Kteréhož domu otec jich bez jich vuole a
vědomie prodati jest práva neměl. Žádaje na pánech,
aby tuto jeho přípověd v paměti měli, a jestli že byl
Jan Plana zápisu v kniehy mčstské žádal, aby jemu toho
nedopouštěli.
Act. in consilio in die s. Sigismundi.
(V tatáž slova prohlášení dal i vnuk Jakoubkuv Jaroš
z Vřesovic).
11. 1482, 26. června, Rlfkop. Č. 1128 1. f. 1. V té
při, kdežto urozený a stat. pán Jan Ilburg z Vřesovic svým
i bratří jménem vinil jest slovutného Johannesa z Plané,
někdy místopísaře desk zemských, a Jiříka 'TVognara,
takže by oni drželi jich dědictví, totiž duom u měsíce na
rynku, kterýžto duom jim přisluší dědicky po jich před
cích, jmenovitě po panu Jakubovi z Vřesovic, dědu jich,
a l-ádně v kniehách městských jim svědčí, táhna jse na
zápis týchž kTlěh městských. Kteřížto tak zní, že Jakúbek
z Vřesovic a na Zluticích, koupil sobě, Kateřině m., dě
dicllom a budlícím svým duom ležící na rynku mezi domy
Jana Muglicera atd. Dále již psaný pan Jan lllburg při
vodic a pravie, kterak se jest prve svým i bratří svých
jménem připovídal k témuž domu po právu dědičném a
ty přípovědi kniehami městkými sú zapsány vedle řádu a
práva města. Ale Jiřík Wognar a Johannes žev jsú vešli
v duom ten proti řádu a právu městskému. Zádaje při
tom týž pan Jan Illburgk, aby jemu i bratřím jeho dopomožieno bylo k jich dědictví.
Proti tomu Jiřík Wognar svým i Johannesa nadepsaného jménem odpíral jest pravě, že ten duom pan Jun
z Vřesovic, dobré paměti otec pana Jana Ilburka i bratří
jeho, jakožto svuoj dědičný vzdal jest jim listem svým
pod svú i jiných dobrých lidí pečetmi ku pravému dě
dictví a že oni jsú jej zaplatili témuž panu Janovi, otci
jich, docela i dokonce a z něho běrně zastávali, platili ta
leta, zlé i dobré s městem trpíce. Ukazujíc list ten. Dále
i toto týž Jiřík Wognar dotýče, že jest jim duom ten p.
Jan, otec p. Jana Ilburka, do kněh městských rád chtěl
a bylo by jse to stalo, ale v tu chvíli toho jse jim nedopúštělo. Proti tom:! p. Jan opět pověděl, že jest on i
s bratřími svými toho vzdání otci svému vždy, odpíral za
jeho živnosti a Jiřík W. ten veškeren čas za živnosti otce
jeho toho sobě dovésti nemohl, aby jim duom ten v knihy
byl vložen.
Tu p. purgmistr se pány - jsú vyřkli: Ponevadž
pan Jan z Vřesovic, otec p. Jana Il1burka, byl jest syn a
dědic prvnějšího pana Jakuba z Vřesovic a panu Janu
llburkovi i bratřím jeho zejména od jich děda v kniehách
nic nesvědčí, ze p. Jan, otec jich, jakožto první dědic
mohl jest duom ,ten vzdáti, prodati a odciziti vedle své
vuole bez s)'nllov svých všeliké překážky. Pro tož páni
tomu vzdání domu moc dávají. Stalo se fer. lIlI. post.
Joh. B.
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12. 1482, 27. cen·na. Rukop. Č. 2106 f. 111. Spectabiles et alte prudencie domini magister civium et totum
consilium Maioris Civ. Prag. visa et audita littera in pergameno nobilis Johannis de vVrzesowicz et in Zluticz cum
ipsius ct aliorum baronum el clientum sigil1is pendentibllS
- in qua condesccndit et potenter resignavit pleno iure
domum suam in circulo, lunam titulatam, inter domos
Hanussii a sede et Johannis Cholpicky famoso Johanni
de Plana, vicenotario tabularull1 terrestrium, Brigide, uxori
cius, et Georgio 'Vognar, Agneti, conthorali eius. Qllam
quidem litteram domini per ipsorum sentenciall1 diffinitivam approbaverunt. Cuius quidem littere tenor est talis,
Já Jan z Vřesovic a na Žluticiech vyznávám ticmto
listem obecně přede všemi, kdož jej uzřie čísti anebo
čtúcí slyšeti budú, že sem dUOlI1 SVllOj dědicný, kterýž
v Stal'. M. Pr. mám na rynku ležící mezi domy Hanuškov a od stolicc z jedné a Janka kramál'e, někdy domem
Cholpického, z slrany druhé - vzdal sem - ku pravému
dědictví - slovutnému panoši Johannesovi z Plané, miestopísaři desk zemských, panie Brigidě m. j., Jírovi Wognarod z Teplé a Agnežee m. j. A kdož by tento list měl
s jich dobrú volí, tOIl1U má všecko právo nadepsaného
domu příslušeli jakožto jim nadepsaným kupujícím. I prosím pana purgmistra a pánuov konšeluov Stal'. M. Pr.,
když by žádáni byli od nadepsaných Jana a Jíry aneb od
jednoho z nich, aby jim tento list a mé vzdánie rácili
zapsati kniehami městskými Star. M. Pro Toho na svědomie
II lepší jistotu svú sem pecel vlastní k tomuto listu dal
přivěsiti a pro dalšie a širšie svědomie prosil sem uroz.
pána palla Jana z Gutštýna a na Trpiestech a slovutných
panoší Jana Polomce z Polomi, Hanuše z Hugvic a v Radešově a Jana ze Chcebuze a v Ratiboři, že Sll k mé
prosbě a žádosti vedle mne své peceti pl'ivěsiti dali. Jenž
jest psán a dán léta - 1474, ten líterý najbližší po Božiem VstJípení. Act. in consilio [er. V. post Joh. B. a.
LXXXII.
13. 1483; 22. dubna. Rl/koj. Č. 2106 f. 122. Georgius vVognar de Tepla resignavit medietatem suam,
quam habet in doma ad lunas titulata inter domos Johannis Cholpicky ct 'Venceslai Kopansky ad sedem famoso J ohanni de Plana, Brigide, uxori cius. Act. fer. lIL
ante Georgii.
14. , 1484, 21. února. Rl/kop. č. 2119 X. f. 8. a
Archiv Ceský XXFI sll'. 28, (Kšaft Jana z Plané. _
Duom svuoj u bielého měsíce, v němž bydlím a podle
toho i s tiem také všeckeren jiný statek svuoj - odkazuje opatrnému Bartošovi z Tachova, bratru svému, i
Kryšloforovi, synu jeho - .
15. 1485, 24. prosince. Rl/kop. č. 2106 f 169.
Svatossius peI1ifex et Anna emerunt domum ad lunam
titulatam in circulo inter domos J ohannis Cholpicky et
vVenceslai Kopansky ad sedem apud Barthossium de Tachoda pro CCCC flor. ungar., qui tunc temporis communis monete valebant ce S. prag. Act. in officio sex dominorum sabbato ante Navitat. Chl'.
16. 1505, 4. prosince. Rl/kop. č. 2107 f 275.
Svátek kožišník osobně stoje před pány v radě oznámil
jest svú konečnú vuoli, jestli že by jeho P. B. bez Haflu
a pořiezenie statku svého z tohoto světa pojieti ráčil, aby
Jan, syn jeho, žádného práva, žádného nápadu ani jakého
zl'enie neměl k jeho slatku po něm zuostalého. A to z té
pNciny, že jest jemu veliký a znamenitý statek marně
bez jeho vuole utratil. Act. fer. V. ante Nicolai.
17. 1506, lG. listopadu. Tamtéž
291. Anna,
manzelka Sv,Hka od puol mesiece, dobrovolně vzdala jest
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vešken diel svuoj, kterýž má s Pavlem, synem svým,
Svátkovi, manželu
také všechno a plné právo své svému. Též zase' jmenovaný Svátek vzdal jest všecko právo
své Anně, manželce své, Zygmundovi a Kateřině,
dětem svým, kleréž jsú spolu zplodili, k rovnému casem mezi
ně rozdielu. S tlÍto pl'imienktí, že Jana, s první manželkou
zplozeného, z dědictvie vymietá. - Act. fer. II. ante Elizabeth.
1513, 18. ledna. Tallltéž. Václav Svátek od
puol měsíce nemohu pro nedostatek zdravie svého sám
osooně v radě se postaviti oznámil, že zápis ten,
kterýž od Anny, manželky sl·é, měl, propustil jest. _
Výšdotčená pak Anna, manželku jeho, s Kateřilllí, dcel'lí
svú, též oznámily, že tentýž zápis propustily, Act. v úterý
den sv, Pryšky.
18.1507,9. listopadu. Rl/kop. č.1128 III.f.A. 14,
Kdež po smrti nebožtíka kněze Jil'íka Halera, doktora
v práviech a probošta kostela Zderazského, oratr téhož
kněze JiNka najprvé, pOJ'ucníci potom téhož kněze II n,ajposléze urOZ. p. Jan z Svamberka, mistr přcvorstvie Ceského, statck po témž knězi II Svátka Stl'íbrského II bílého
měsíce v pokoji pozůstalý Slí obstavili, pravíce se k němu
právo mÍli. Bratr jeho pravie, že jest k tomu statku najbližší po příbuzenství a k tomu že jest bratr nedílný;
porucníci pravíce, že Slí k tomu statku lepšie právo majíce
neZli kdo jiný podle kšaftu, kterýž jest on kněz Jiřík
podle práva u řádu města Chebského, kterýž jest podle
téhož práva stvrzen a kterémuž on bratr neodpíral, jsa
k tomu obeslán od pánuov Chebských a na to ukázali
jSlí týž Haft. Proti tomu bratr mluvil, že BÚ se oni porucníci s tohoto práva strhli a s ním že sú v Mostě ku
právu přisltípili a že Sll o to k vyššímu právu do Magdburku poslali, žádajc, aby ph tom zachován oyl. A dále
proti tomu mluvě, kdež jest k kšaftu neodpíral, že jest
to oyl svému syllu poruCi1. Pán pak J. M. pan Strakonický skrze sl·é poručníky pravie se k témuž statku také
právo jmíti tudy, že on kněz JiHk byl jest líl'edník jeho
pH tom kostele Zderazském a že jest on byl pod jeho
poslušenstvím a že jest nemohl bez svého prelata vyššího
nic kšaftovati. - Tu pan purgmistr a páni - vypovídají:
P()něvadž bratr nedHu, ani toho, by synu svému k učinění
odporu kšaftu co před právem porucil, ničímž neprovozuje,
než toliko slova holá mluví, též také poněl'adž pán Strakonický neprovozuje, že by on Imě, Jiřík nemohl o svém
statku kšaftu činiti a také toho neprovozuje, by loho
statku, kter)'ž jest na tomto právě postížen, u toho kostela
nabyl, i z těch pl'ícin ani J. M. pán a zákon jeho, ani
bratr kněze Jil'íka k statku tomu práva nemají. Než poněvadž právo ukazuj e, že kněz o svém statku, ktcrýž by
nebo po rodičích a pl'átelích, nebo seolí jinde dobylý,
může kšaftovati a on kněz Jil'ík jest kšaftoval a páni
Chebští ten kšaft Slí stvrdili, i z té pHciny poručníci
v témž kšaftu položení k tomu statku - právo mají. Act.
fer. III. ante ThIartini.

no.

19. 1515, 12. prosince. Rl/llOp. č. 2108 f.
Kateřina, manzelka Jiříka Ramblízka, vzdává všecko právo

své jí po neboztíkovi Janovi Balíkovi, prvnicm manželu
jejiem pl'i1ežicie - manželu svému. Hem což se statku
nebožtíka Václava Svátka, otce jejieho, dotýčc, ten laké
vešken témuž Jil'íkovi vzdává, duom i jiný vešken statek.
Act. [er. lIlI. ante Lucie.
20. 1519, 16. května. Rl/kop. é. 99 f 25. Jihk
Ramblízck a Katehna m. j. seznali se, že jSlí dluzni CCCXV
lL pr. panu Janovi Bejchorskél1111 z Raškovic a zapisují
na domu svém u bielého měsiece podle domu doktora
Víta. Act. fer. II. post Zofie.
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srpových h?r~ch třinádcte strychuo míry držící, kteráž
I~zl. po~lé vinICe pana Jeníčka, a druhou v vohradě podlé
vlmce . ',áclava Bruncvíka osm strychuo míry držící, třetí
na ~pllalském osm strychuov míry držící a čtvrtou na
~ysoký podle vinice Hrllškovy tři strychy míry držící,
Item, spravedlnost a právo zvodné mně od paní Lidmily
manzelky někdy Vriclava Kapalina, švagra mého zápiserr:
kllě~1 úřadu pana pergmislra na rinici Václava L~patského
z, L~běch~va ~ostoup.e~é a odevzdané, též plat na polích
'olšanskych, JmenoVlte na Janovi BU,chalovi tři kopy půl
?smnádcta groše, na Janovi synu Simonovém padesáte
clyry groše a na Bl'íškovi XLV grošuov všc platu roč
ní~o v na g~oš míšen,ský, stodolu na Flol:enci na Novém
meste Prazském lezícf, peníze domové a tak summou
všecel: ll1~j jiný statek movitý i nemovitý, na penězích
hO,tovych I na klenotech, kde a na čem by ten koli nálezel DC, dal jsem a mocně, však teprv po smrti mé
~ávám a od~{azuji Lidmile, manželce mé milé aby on~
JI~n vlvádla, Jeho uzívala podlé vuole své be; všelijaké
prekázky dětí mých i také jejich. na tento však zpuosob
aby táž Lidmila, manželka má, 'z toho statku tak jí od:
kázaného a daného povinna byla vydati syn6m mým jedn~m,u ~aždému ze jména, což se dole píše: Item Jiříkovi
Hr ánovl s,to .~op míš, aby dáno bylo a tím ho z statku
méh~ oddeluJI a vybý~ám a on přijma tu summu aby se
n~ VI~ nepotahoval, lec by jemu co nad to více z milosti
Lld;,ula, ,man~elka m:~ a matka jeho, učiniti a uděliti
chtela, vs~k Jemu verím že z strany té summy z lásky
ot~ovské Jemu za jeho díl ode mne odkázané na matku
svu ~uze n~stu~ovati nebude. A jakož jemu Jiříkovi od
~e~()zky vLldnllly Vodolenské, tety mé, kšaftem podlé
JIllYC~l detí ,mých pět kop míšenských odkázáno bylo,
aby Jemu !éz z statKU mé~o tědl pět kop míšo bylo vyd~no. Coz s~ pak Z~~hare, Vá.clava, Zigmunda a Jana,
téz ."ynuov mych, dotyce, lomu Jednomu každému z nich
ChCI, aby z téhož statku mého po sto zlatých červených
ane~ uher~!1ch dáno a vyplněno bylo, však tak a teprv,
k~,~z. by JIZ k lét6m rozomným a k místu poctivému
pnsh. anebo s volí ~ s radou Lidmily, manželky mé, tudíž
t~ké I pánuov porucníkuo dole psaných se oženili a prve
~.1C a to pr?t~, a.by prvé toho sobě nezmrhali než by
~Ivnost mezI hdnu dobrými vésti začali, A jakot' jest výš
Jlnenovan~ Lidmila Vodolenská Zachal'ovi a Václavovi,
syn6~n my~l, kŠJftcm svým po pěti kopách míš, odkázala
a, téz Matěj šrotéř příjmím Farář jemu Zachařovi samému
ksaftem svým byl jest odkázal LX kop míš, protož
tako~é summy jim prvé odkázané a náldející' aby od
~anzelky m~ z statku, toho mého mimo těch sto zlatých
Je,dnomu kazdému z I11ch odkázaných aby dány a vyplnen~ ?yly, Dluhy pak všeckny, jimiž jSlí mi lidé sprav~d:lve . po:inovati, vty všeclmy též k mocnému vyupomí~al11"LI?mlle,. manzelce své milé, poroučím a dávám a
Jesthze Jsem Já komu zase sprayedlivě povinovat tomu
z sta~ku mé!lO ~by ,dá?o a zaplaceno bylo, It;m pan
LudVIk hrabe z c.ultnsteJna zuostal mi dluhu spravedlivého
~a víno XLIII kopr XIV grošuov vše míš., item pan Jal~slav Bezděkovsky Sekerka z Sedčic zuostal spravedliveho
za v
stravu XVI kop mÍš " I'tem ne b oz"tík pan
B
' dluhu ,
unan :'ancura z Rehnic téz za stravu zuostal mi devět
kop a ,nekterý groš ,~níš. Naposledy pak oznamnji, že sem
se d,ozádal za porucníky k radě a lm pomoci Lidmil'
manzelky vn~é ,milé, tudiž také i dětí mých urozený~l;
pana OlldreJe Cachovského z Jinočan, pana Sixta z Ottersd~rfu a pana Marti"a Mládka z Písnice Starého a Nového
n~cst Pra~~ký~h mvěšťan~o:, zvlášlě mých milých pánuo a
plátel, vcre JIm, ze 0111 Jakožto lidé dobN Lidmily, man-
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želky mé, a d.~tí mýc~, v čem by jich koli potřebovali,
n~?pustí, al~ JIm radl11 a. pomocni budou. Kterýžto kšaft
s~ym vlastl11m ,ekretem Jsem zapečctil. Stalo se v středu
pred sv. Tiburcím 1. ]543.
, It?~ v neděli po sv, Tiburcí u přítomnosti slovulnych Jl1'íka Komedky a Václava Trubky a u Měny z pánuo~ radních Jan Vacek, předkem týmž pán6m žc sú
k nemu na žádost jeho přišli, poděkování učinil' toto jest
oznámil:
Jakož jest
předešle kšaft o statku s v'e' m ne1nI
~. 'I
t' v
v
a ymz kšaflem, ze Jiříka, sylla svého ze všeho statku
svého ~oli~~ pad~~áti ~opami gr. č~s, byl oddělil a
o.~?yl, ze JI~ tentyz ,~rtIkul v témž kšaftu, co se téhož
JllIk~, syna Jeho,. dotyce, I~uší, kazí, moří a v nic obracuje,
ale ze ta vuole Jeho konecná jest, aby ty'ž Jiřík syn J' cl
v e Vš em s t a tk u Je
'I10 s JlIlými
..
'
syn)' jeho a bratřími
s ' 10,.
"
. d
'"
v
,vyml
:0\ ny a. JC nostaJny dll mel, neb mu to již všecko což
Jest koh proti němu týž Jiřík učinil a provinil pro~íjí a
odpouští, - Stvrzen obojí ve čtvrtek po sv, Bonifací.
.
31. 1550, 18, srpna. Rukop. č. 2129 f. 232. Jakož
Jest Zygmund Roh z Vlkanova obeslav Simona z Tišnova
a Jana Jenícka vinil je z toho, že létha DC. dvadcátého
osm.ého když jsou drželi úřad konšelský jemu ZygmundOVl Rohovi statek odjali jakožto duom vi~ici vína sukna
' " jeden zlatý
' í ce sedm set padesáte.
za, su~m~. d~~ tIs
reJnsky, .tn ŠIlinky a dva halíře, l\ nějakému Jiříkovi Lankamerovl z Nor~berka nenáležitě v moc dali, ježto jsou
toho na záhubu Jeho Zygmunda učiniti neměli a prot v
o n ~ev?"d a k k
'"
oz
omu
Jinému o to hleděti než k nim, žádá
protI 111m v tom za opatření spravedlivé.

Proti ,tomu od Simona z Tišnova a Jana Jeníčka
mluv::~o,: Za~oba .~ obvinění toto od Zygmunda Roha na
ně ~clllené Jest JIm nesrozumitedlné a to v tom slovu
kdez "se, ?d něl~o viní, fe jsou jemu statek odjali i rádi
by ved~h, co tun ~I?víck~m míní odjali a jakým by zpuos~~e~ Jemu to odJítl měli, násilným-Ii čili štr)'chem zlodeJsky~~; abl světle oznámil jim, aby oni také tomu vyrozu~~Jlce Jemu odpověď tu dáti mohli, kterúž by on se
spraVIlI mohl.
N~to od, Zygmunda Roha mluveno: Ačkoli v dosti
~rozunllted!"~ch slo~ích na ně žaloba od něho učiněna
Je"st, ~teréz JS~u ?,111 ~?bře vyrozuměti mohli, však po?evadz toho . zádaJI,
uClOí tak a J'im J'i v)'světlí ' ze
" JSou
.
I
v

Jemu s t a.t e k Je 10 svetle a zřetedlně odjali a Jiříkovi Lankam~rovl v moc dali nevyčkavše práva a appellací, kteníž
on z ~ormberka do soudu komorního říšského vzal a
podle JI~h .. nál;zu se zachoval, neb na onen čas nález
JSou mezI J~m Zygmundem a Lankamerem ucinili a jemu
ZygmundoVI R?hovi týmž nálezem to ukázali, chce-li on
Zyg~,und ,Roh J~h? .La~kamera na právě jeho, k kterémuž
nálezl, z ceho VI 111 ll, ie se jemu právo nezavírá. Čehož
on neobmcškav tak jest učinil a jeho Lankamera při
právě Normberském vinil a potom odvolání do soud
~eho velebnosti císařské komorního vzal a oni nevyčkavš~
Jeho appellací a na svůj nález nepam;tujíce jemu Zygmundovl statek odjali a v moc Lankamero;i dali toho
na zá~~bu jeho uciniti nemajíce, poněvadž práv~ všem
má bY~1 rovné a to všecko chce on Zygmund slovo od
slova, Jak se stalo, ukázati.
Zase od Šimona z Tišnova a Jana Jeníčka mluveno:
l\'Inoho . se tuto od Zygmunda Roha zbytečně i nenálcžitě
mluv!,. J~k" by měli jeho, nevyčkavše jakési ap~ellací odsoudilI,
tom dobre
"
.
.Jezto . ví se ov
' bylo-Ii J' est co tol 1o , ze
JSou on~ samI na úradu konšelském nebyli a toho jsou
se od ~eho Zygm.unda promluvení nenadáli; ncb rozumějí
tomu, zc takové Jeho promluvení mohlo by jemu nějahí

pak kterak Stanislav jest proboden, o tom on neví. Než
hned sám nebožtík zkřikl: Pane, sem upíchnut. I chtěje
Lidmila syna svého očistiti, viní jeho Martinovského.
Lidmila Vacková: Že Martinovský zoumyslně mordu
by se dopustil, přišed k ní do domu, nejprvé putku na
nebožtíka ueinil, vůli svou nad ním provozoval, bil ho a
pral i hanebně mu mluvil, nic jí Lidmily starý a věkem
sešlý neušanovav. A když pak se již jeho dosti naprul,
vyšel ven, na Jana, syna jejího, volal, aby dolul' šel.
Což on učinil a dolů v sšel, chtěje zvěděti, kdo to jest
a co se to děje. A Martinovský, vida ho, hned nan půtku
neráčí.
~činil, kordem nan sekal, kterýž on mu podskočil. V tom
K tomu od Zygmunda Roha promluveno: Aby jaká
Svadlička se chytil s Vilímem a chtěl' ním o zem hoditi
slušná příčina od nich toho, proč by jemu na tuto žaupadl i s ním do sklepu. Martinovský vydřel' svůj kord
lobu odpovídáti povinni nebyli, nkázána byla, toho jest
Vackovi, nan sekal, kterýž on za kříze chytil a jemu ránu
neslyšel, a pro tož té jest duověrnosti, že k tomu, aby
udělal, kdež nebožtík Poláček jemu I'ekl: I což mi pána
jemu odpovídali, z práva přidržáni budou. Neb i pripsání
morduješ. On hned nechal' Vacka běžel na Poláka a jeho
jeho milosti královské na to se vztahuje, kteréž k pl'eprobodl. Vacek to vida poslal pro právo a nežli rychtář
čtení podává, z něhož se vyrozuměti bude moci, že sprapl'-išel, Poláček umře!. I kázal rychtář, aby kord, k ktevedlivě jemu na jeho žalobu odpovídati mají a jsou porémuz se jest Martinovský přiznal, vytažen z pošvy byl a
vinni.
když dobyt byl, u konce krvavý jest nalezen,
Naposledy od Šimona z Tišnova a Jana Jeníčka mluOd :Martinovského proti tomu mluveno: Dorota
veno: Oni o tom aby jaké poručení jeho milosti býti
z Tábora, též Anyžka, to vysvědčují, že když Martinovský
mělo žádné vědomosti nemají a jemu ničímž povinni
byl dole v světnici, Jan Vacek dolů k němu s kordem
nejsou.
dobytým sešel a tak příčinou i původem tuho mordu
Tu pan purgmistr a páni slyšíce i vážíce stran obabyl. ' - Mluvil, že to způsob obyčejnej jest, když ten, kdo
polně prošlé řeči, toto za odpověď dávají: Poněvadž pře
člověka zabije, k márám, Il'a nichž by zamordovaný ležel,
dešlého času Zygmund Roh z Vlkanova supplikacívjeho
přijde, tehdy z zabitého krev tékává, jakož se i tuto
milosti královské a jeho milosti arciknížecí prqti Simostalo. Jan Vacek k márám přišel a z nebožtíka hned se
novi z Tišnova a Janovi Jeníčkovi o touž věc, o kteníž
krev pustila, z čehož mnozí tu přistojící soudili, že by
jest s nimi ku právu na tento čas přistoupil, podával a p.a
ho Jan Vacek zamordovati musel - . Tu páni - vypotakové jeho snpplikací od stolice této i také od nich Sivídají: Poněvadž se jest našlo, že Jan Martinovský v tom
mona z Tišnova a Jana Jeníčka jistá odpověď jest dána,
setření s Janem Vackem ve světnici kordy a braně své
na kteréžto odpovědi jeho milost královská i jeho milost
dobyté sou měli a tak se ze světnice spolu vyhnali, kdež
arciknížecí milostivě přestati jsou ráčili, pro tož pan purgkStanislav Polák jest zamordován a krev IIa Martinovského
mistr a páni mimo vuoli jeho milosti l~rálovslClí i jeho
brani, s níž vždy dobytou na dvoře stál, jest tehdáž hned
milosti arciknízecí toho obvinění proti Simonovi z Tišspatřína a od něho Martinovského toho pokázáno není,
nova a Janovi Jeníčkovi od něho Zygmunda ueiněného
aby kdo jiný téhož Stanislava zamordovati měl, z těch
ku právu přijíti nemohou, Act. f, 2. post Assumptionem
příčin dává se Lidmile Vackové za právo, takže tím
M. V,
mordem Martinovský v pokutu upadl. Act. pridie Exaltae
32. 1569, 13. září, Rl/kop, č. 991 f. 620. Jakož
crucis.
jest Lidmila Vacková připravivši do vězení a potom ku
Svědomí k tomu vzatá, zapsaná v rukop, Č, 1056
právu Jana Martinovského jeho obvinila z mordu, že by
fo1. 39 a sL, zní:
on Jan Icta tohoto v neděli Květnou mezi první a druhou
Dorota z Tábora, kuctlal'ka u Lidmily Vackový:
hodinou na noc pl-išed s Janem Kytlickou do domu jePřišli k nám Martinovský, Svadlička, Beránkovic syn a
jího, jest zamordoval Stanislava Poláka, čeledína jejího,
Ruff, ti ctyl'i kázali sobě vína dáti, Nejprv byli v domu,
Proti tomu od Jana l\{artinovského za odpověd dáno, že
potom šli do světnice, pili, bylo v noci, bylo asi k druhé
tu neděli přišed on k Vackovům na trunk vína s Janem
hodině. Dokud jsou u nás byli, seděli a veselí byli a
Koprmeyzlem nedlouho tam jest poseděl. Potom chtěje
podával Martinovský, ;:,vadlička i Ruff Polákovi tomu vína
dOlnli jíti a sobě i jiným pokoj dáti, vyšel na dVlh s ním
a on nechtěl s ními píti. Potom panna Anna volala ho
Janem Kopnneyzlem, Tu Jan Vacek s Mry svrhl jest na ně
k stolu, když nechce s žádným píti, aby pil s ní. Když
hrnec s nečistotou a Koprmeyzl k tomu řekl: Proč nám
jsou víno zaplatili, šli th a Ruff pozastavil se, kde sem
to činíš. Jsi-Ii dobrej, poď dolů. K čemu by se on Marjá stála. Pak šel se mnou, ptal se, kde jest panna Anna,
tinovský oLval: Mohl by tak pobízeti, že by on, jaký"
Il.by jí dal dobrou noc. I pověděla, že jest v kuchyni.
jest divný, dolul' sešel. To řékši vrátil se do světnice,
Sel se mnou, vzala sem svícku a dítě a Beránkovic syn
aby spolusedícím dobrou noc vinšova!. V tom Jan Vacek
stál ke dvoru u světnice a Ruff šel do kuchyně. I byla
ze by s kordem dolů zběhl a všed do světnice mluvil
tam panna Anna a Polák přišel tam i syn Beránkovic a
jemu: Takový potvorníče, proč mne dolův voláš? Jemuž
postavil se u d-.;eří, mluvil něco Ruff s pannou Annou a
by odpověděl, že ho jinej volal. Však Vacek na tom neMartinovský s Svadličkou počali vejskati a mňoukati na
přestav, přece bran svou jest dobyl a k němu kolmo
dvol·c. V tom se jim pán nuhoře voz val, nevím co, a
hnal a jemu uškoditi chtě\. KterúZto ránu by mu srazil,
Ruff uslyševše sTanem Beránkovic pána, řekli, poďmc
tak jald i urazen jest. Potom po druhé Vacek nan kolmo
my pryč, vínn sme zaplatili, něco voni tu svedou, I šli
hnal a on dobyv kordu jej podskočil. A tak v tom sepryc prosíc, abych jim odevl·ela. Já řekla, jdete, jest duom
tření dostali se ven, kdež Vacek volal na Stanislava, Viotevřený, dává nyničko šenkýřka víno. A oni šli a tito
líma a Jana, pomocníky své, jim rozkazuje, aby jeho
ještě sobě na dvoře mluvili, nevím co, V tom vypadl
Martinovského na všecku škodu jeho zabili, Kterémuž i
hrnec s hůry a oni láli i řekl, nevím který, šelmo, jsi-li
bran jest chytil, takže ní vládnouti jest nemohl. V tom

těžkost přinésti, a také, by jemu měli na tuto zbyteční
jeho i nenáležitou žalobu jakon odpověď dávati, na tom
nejsou, neb on Zygmund předešle na jeho milost
královskú i jeho milost arciknížecí supplikoval a od stolice této i také od nich na takové jeho supplikování jest
odpověď dána, při kterýchžto odpovědech jeho milost
královská i jeho milost arciknížecí ráčili jsou jeho lUOstaviti, A oni také při nich stojí a mimo to a vuoli jeho
milosti královské v žádné odpovídání dáti se nemíní a za
to prosí, žc toho pan purgkmistr a páni k sobě prijímati
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dobrý, poď mezi nás, zVÍš, kdo sme. I šli do světnice a
Když přišel pan rychtář, pacholci brali mu kord, on
pan Jan náš volal na mne, ptal se, kdo jsou to a kde
~ránil, až mu jej mocí vzali. Potom svázali ho hned a
jsou. Já pravíla, žc jsou šli do světnicc. Potom sám sešel
Svadlička bránil se hrubou chvíli. Nemohli ho svázati až
mezi ně do světnice, já lam nebyla, oni ld'iceli, já zaho do palečnic vzali. Potom ho pl'ivedli nad Poláka. Pán
vřela se v kuchyni. Polom se vyndali z světnice a Hičeli
řekl: Ted máš svuj skutek před očima, A onl'ckl: Ještě pravím
a pan Jan volal na pachole svý a Poláka, kýho prý hroma
Vacku, že v hrdlo lžeš, já sem ho nezabiL Martinovský
děláte, kde ste. Kdyl. tak hrubě ld'ičcl, já vyhlídla ven,
tak řekl. Pán se ptal, kdo má jeho meč. Pacholek i'ekl:
zdali jeho perou, a Polák chodil vokolo nich a pachole
Mám ted dva, který jeho jest? Pán řekl: Poznám já jej,
ddelo svícen s svíckou. Byli všicJmi v hromadě spolu,
neb sem klHe všecky shnul. Martinovský se ohlásil, řekl:
dobývali jsou sobě kordu ci co, nevím. Stáli u svčtnice.
To jest můj mec, Pán l'ekl: Dobyťte ho, pane rychtáli
J'" poiom zamkla kuchyni, oni bouchali, spadli do sklepu
A krev byla na konci. Pan rychtář l'ekl: Martinovský,
dva, Svadlicka a jakýs Němec. Já sem neviděla, neZ slytvá jest, zlá, Slova ncodpověděl, sklopil hlavu a šli odtad.
šela, co pravili. Pak scm slyšela, že padla sekera na
Jan Horski, hospodář v šatlavě: Když poslal Vacek
~Iáždění, potom pl'išla šenkýřka, tloukla na kuchyni, abych
pro pana rychtál'e a ten již byl zabitý, pl'išli sme do
Jí odevl-ela, pravíc, ze jSlí Poláka zabili. Já l'ckla, nebudeť
~větnice, pan, ~~cek p.rycht.\ře přivítal a jemu poděkoval,
mu nic, neb ho ,nad někdo jedny ranil. Pravila, že mu
reld: Z ty prícllly sem pro vás poslal, abych na tohoto
hrubě krev tece. Když pravili všiclmi, ze jest zabit,
Martinovskýho dal právo, jakozto na lotra a mordýře
kázal mi pan Jan jítí po právo. Já vyšla na rynk k rat. ktcriž jest zamordo,'al paní matky mý věrnýho dobrýh;
houzu, nenašla senl l.ádnýho, pacholík šel po PnlVO, já
.čelcdina, ježto\nnohn let u ní byl. Martino~ský proti
tu byla na rynku az šcl s právem proti mně. Pi'išel pan
tomu "ekl: Vaclm, v hrdlo lžeš jako pes. Pán řekl 1l'lartirycht,íř, pobral je.
novskýmu: Půjdeš s námi, kde máš bran? On pověděl,
An)'zka šenkýi'ka: Ke mně jsou pl'išli na víno vytu jest,. tu leží. Vytáhl ji a táž bran byla u konce krvavá,
pili 12 žejdlíku vína v pokoji, po zaplacení ldzali 'sobě
okazoval ji,. plal se ho, jestli tVtÍ. On pověděl jest. Dal
dáti žejdlík vína. Než sem já nahoru pI-išla už oni v hroji p'{tom pacholeti. Pak řekl Vacek: Dávám taky na onoho
'madě byli, u velikého stolu trhali se, já sem ld'ičela,
na Svadličku právo, jako za stolem leží, poněvadž nedali
. kýhož hroma deláte, važte sobě paní. LeZela v světnici a
mi pokoje, volali: Vacku, šelmo, jsi-Ii dobrý, pod dolů,
oni se vyvali z světnice Jan' Martinovský a Pytlíček, nd
33. 1569.,
Rukop. Č. 1056 f. 90. (Svědomí
Jan Bcránkovic a Ruff odešli pi'ed tím pryč, já po nich
·mezi Dorotou z Castrova a poručníky sirotkuov po Zigduom zm'řela. Jdu do světnice, oni v sobě. Když se
mundovi Vackovi pozuostalých,) Dorota Kuchynková: To
z světnice vyndali, dva upadli do sklepu, tcn Pytlíček a
sem slejchávala od paní tety svý Vackový, když chodívala
Vilím a pan Jan s Martinovským nahoře zuostali. V tom
k ní mladá, ze jest se hád,ívala, že jí nic nedala po
. jest Polák vzkřikl: Panc zabit sem. Po dvakráte l'eld.
jejím muzi a svým synu, a ona říkávala, dala sem vám
:Martinovský stál u strouhy a měl kord dobytý, držel jej
dosti, koupila sem vám duom k živnosti. Dorota kudolů.' Ihned scm mu l'ckla: Martinovský, zabil si ho. On
chaH<a: Kdyz nebožtík Zikmund Vacek nebo Dorota chol'ckl: Paní, nezabil. Já mu asi tl-ikrát řekla: 6 zabil jsi,
dívali ku paní, neb já již několik lct, ještě za Zigmunda
a on pral'il, že nezabil. A nebožtík odešel od kuchyně
tu slouZíni, dávala jim paní jísti, druhdy dNví a hkala,
hn,ed uml'cl. Nevím, kdo jest ho zabil, než Martinovský
proc se neživíte, však sem vám koupila duom. A když
mel kord krvavý.
žalovala na Zignlunda, že se nechce živiti, ani samu,
Jan, služebník Jana Vacka: Když sme večeřeli .vdole
za ně dluhy platí a za duom že jim dala 300 na zlatě,
připíjeli Polákovi víno. Ruff a on nechtěl píli i dávalm~
To říkávala a žalovala, když kdci přijel i ještě l'iká. A
Martinovský svině polský, S Itl rudochy. Pak sem já nesl
kdyby.jim ten duom v moc dala, že by jej dávno utrapánu jíc!1o, on vstával z liížc a oni na dvol'e pískali a
tili. AnYl.ka šenkýl'ka: Když jest Zigmund chodíval
volali: Sehno Vacku, pod dolll, zvíš, kdo sme. A pán šel
k mateři svi, prosíc ji, aby mu něco na pomoc dala ona
Jla pavlac, řekl, kdo ste. Pán mi řekl: Svěť. Sel s ním
říkávala, zÍv se, však senl cInolu koupila, co v něnl 'mánl
Vilím a dva bě~eli z domu ven, Pán přijde do světnicc a
. ~ělali, však zápisu žádnýho nemám. Kdybych ho zapsala,
Martinovský s Svadličkou strkají Polákem. A pán l'ekl:
JIŽ by ho dávno neměL - Kašpar Kořenský krajčí na tu
Nešlechetný, hanebný bídníče, kde si ty tu moc vzal, že
p.~fsahu, kteníz Ilčinil k desátnictví: Některý člÍs po sv,
sluzebníka tepeš před mou matel'i. Pro tož hned jdi ven
JU'í pos!al pro mne p. Jan Vacek, Když sem tam přišel a
z světnice. A Martinovský odskočil, hned kordu dobyl.
L~káš Salomun tam byl, žádost na nás vložil i paní Lid. Pověděl: Nepůjdu a nechci. Chtěl na pána uhoditi a pán
nula, abychom došli ku paní Dorotě, nevěstě její, aby jí
se mu zavrhl a kord chylil za kHže, velel jíti pro právo,
domu posloupila, žc jest jí v něm dosti dlouho bytu
aby pustil kord. On nechtěl pustiti, dral sc s ním až se
přála, že již ji trpěti nemuže. A když jest jí 10 Lukáš
vytl'el pl'etl světnicí. Potom pán řeld: Pane Vilíme, pomoz
oznámil, tehdy Jan, manžel její, za odpověd dal na místě
mi toho kordu dobýti. A on řekl' Co nevidíte toho že
manzelky SV);, že jest divná věc manželce jeho, ze od 17
za ,vámi slojí Svadlicka. Probod' by vás nebo n~ne.
let v tom domu byla a od žádného nikda potiskována
A Svadlicka chtěl Vilímem praštiti o zem i upadli oba
nebyla a tam za podrtthyni že jest se nestěhovala s synem
dva do sklepu a Martinovský když viděl, ze žádný u pána
V~ckovým. - Lukáš Salomun: Dožádala se nás paní LidIIenÍ, jen já světlo sem držel, vydřel svůj kord a Poláček
nula Vacková, abychom k nevěstě její došli poněvadž
.neboztík šel mimo kuchyni a on ho hned pobodL Polom
jejího syna P. B. povolati ráčil, aby se z doU:u pohnula
se poslavil s kordem u strouhy a mlčel. Polák řekl,
že jest v něm již dosti bydlela. A Jan na místě Dorol;
o,brátiv se: Rledte pane, již jest mne zabil. Pán řekl:
dal odpověd, že již mnoho let v něm jest byla a
O hanebný, ze si mohl to udělati a jeho zabiti, nebohýho
uvedena do něho za hospodyni, žádnej ji nepotiskal a
chudinu. On slova neodpověděl. PotOm kázal mi svítiti:
když není za podruhyni uvcdena, že za hospodyni toho
Svěť mi, srazil-Ii jest který hlavu. Oni sou lili nahoru ze
;e jí ncvidí uciniti. A l'íkával sem paní Lidmile za nesklepu, nel-íkali sobě nic, Svadlička s panem Vilímem a
božt~ka Sigmunda, prvč nejste na něho laskaví, říkala,
pán stál .nad Poláčkem, kázal mi jíti pro právo. Já šel.
.dostJť má ode mne .. Však sem mu duom kOllpila. _ Do-

ze
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rota Kuchynková: Václav, Jiřík, Anna',~idmila jsou.;lastní
synové a dcery Zigmunda Vacl~a z, Rllz;n.ého, to Ja vím:
že jsou vlastní a paní Anna Satna téz Je dcera vlastlll
Jiříka Vacka, synu paní Lidmily Vackový, a Jil-í~. Vacek,
Zigmund a Jan jsou vlastní bratři, jedn~ matk~ a j:?noho
otce. A Anna, dcera Zigmunda Vacka, jest nejstarsl mezL
dětmi Zigmundovými, neb jest jí jistě 20 nebo 21 let.

34. 1571, 12. července, Rukop. č. 2121 f 325.
(Cedule dílčí o grunty po Janovi Vackovi a Lidmile m,
j. pozuostalý od Anny Šatný z Růženého položené, na
něž smItíva se vztahuje.) Duom na rynku u puol měsíce,
jina~ u Vacku l'ečený, se vším j~ho př~s}ušen~l\:ím, vinice
za Spitálskem vosm strychuov Imry drzlcí, Vllllce na ,~y
soký Iři strychy míry ddící, le!}to díl pa'lí Anně z Ruze~
ného, manželce uroz, p, Petra Satného z Brodce, zuostatI
má a Václavovi, JiHI-ovi, Lidmile, Anně, manželce ~dama
Ruffa, synům a dcerám pozuostalim po .~lěkd~ Zlkmun:
dovi Vackovi z Růzeného, tyto grunty na Jich dll zu~st.al1
mají jmenovitě: vinice v Ohradě vosm str., druhá Vllllce
na Srpových horách tl'inácte str., zahrada za Horskou
branou, it. druhá zahrada na Berounských horách? plat
z Volšanských polí, obojího X kop XXDí: gr. m., lt. plat
z vinic a polí nad KoŠíři.
'
3ó, 1571, 12. července. Rl/flOp, č. 2121 J: 325.
"Jakož jest po někdy Janovi Vackovi a Lidmile m. j, .st~tek
pozuostal, kterejžto všicek na v.nuky po sY,n~ch ,JeJlc~,
totiž po Jiříkovi přijmím Hrz,!novl, paní Annu Satnu z ~t:
ženého ma"želku p. Petra Satného z Brodce, a po Zl kmundo~i Vackovi na Václava, Jiříka, Lidmilu a Annu syny
a dcery rovným po Hlem na dví k rozdělení přijíti měl,
ale že Dorota z Castrova manželka někdy Zigmunda
Vacka živá pozuostalá věne~l náležitým za zdraví Lidmily
Vacko~y odbyta nebyla a 1'0 to s dětmi sVÝ~lÍ a pan~
Annou Šalnou se souditi chtěla, i tu pan purkmlstr a pálll
- předně Dorotu z \.-astrova, někdy, Zikmunda Vacka
z Ruženého a nyní Jana Rygera manzelku, z. toho ze
všeho statku domem nározním u duhuov proll kostelu
Matky Boží před Tejnem a k tomu na. hotov~. su.mě třmi
sly kopami m. vybejvají. O pO,zuostaleJ pak JlLlej .všecek
statek - na dví, paní Annu Salllll z Ruženéh~;, Jako~to
jednu dceru po JiNkovi Rrzanovi, a Václava, Jmka, Lidmilu a Annu, Adama Ruffa manželku, druhou stranu. ~
s druhejmi dětmi po Zikmundovi Vackovi pozuostalejml
jsou smluveni takto: Předně co se dotýče svrchkuov a
jiného ho, podářství v dOlllu Vackovém u puol lll~síce, ře
čeném, té? od stříbra, klcnolův, koflík~o;, prstenu;, ,ClllOvého i lllosazného nádobí, šatuov lozlllch, chodlClch a
jiných věcí, o ty všecky věci rov nim podílem lla d;~
rozdělení jSdu z nichž paní Anna z Růzeného d:1 SvUj
a druhej díl p'oručníci na místě dotčených ,irotkuO\~. při
jali. Díly pak gruntuov . nemovitýcl~ paní Al~I~~ Satná
jakožto nejstarší na dví jest, pokudz ce.lule dilcl ~ tom
znějí, rozděli'a. Z který?hžto ~VOll díluov P?d~e P?rádln;
poručníci druhej díl sobe, maJlce vole~lí, UjalI a Jí palll
Anně prvního zanechali a .na tom obOJe, strany pr;slaly,
Ale že ještě mezi stranami zuostalo o nekteré pemze na
zlatě i jiné minci a dráhně sumy od lidí ",')'upomínané,
k tomu o dvě zaponky, voves, valacha a 1'0 víno v I,
etc. LXX sebrané, což vše za paní Annou pozuostávalo
a též ona paní Anna o náklady na vinice, na nebozku
Lidmilu Vackovou samll třetí chování, l1a pohřby dva
vynaložení a jiná vydání se domlouvala, i tu je smluvili - .
Act. pridie Margarethae.
36, 157::!, 2. prosince. Rllh~p, Č, 2118 f. 325.
Anna Šatná z Rllženého, p. Petra Satného
Brodce m.,

V J.

Na
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oznámila, že vzdává duom na rynku ležící, u puol měsíce
na ni Annu po někdy Lidmile Vackový, bábě
její pl'išlý' - manželu svému. Act. rel'. llL post Andream.
'37. 1574.
Rukop. Č, 1057 f 227. (Svědomí
mezi Petrem Regcrem zlatníkem a Václavem Vackem.)
Anna kuchařka: Když sem byla u .matky Vackovy, 'př~šel
Václav domů a vytáhl korc!. Já se ho optala, proc. Je~t
jej vytáhl, on prej uťal sem psu vocas. Potom pra;Jl, ~e
jest kohos hezky uťal v hlavu. - }Ianz~ Kynl;', ucedmk
zlatnický: Na Nové leto, bylo. ve tn hocl~ny, pall,~,n.eb110
doma, poslala nás paní ~ro ,nEdl~. A. kdyz sl~e pnsl~ p~ecl
Vackovlc ptal sem se devecky, Jestli tam pan. Povedela,
že není. ' I šli sme do uličky, já měl lucernu v ruce a
pachole mělo kord. I vyraz!1 mi ác.lav Vac~k ltlCernu,
až skla se potloukly. Já nerekl mc, jden:c predce a on
za námi vyšel až k škole na rynku, chtel, aby mu pa'chole dal korci, On prej, co bych dával,. ani ho nevytáhl.
A Vacek měl kord široký i vytáhl jej a sekal pachole a
když kHčel pachole, on utekl a chlubil s~ paní mateři,
že jednoho šelmu pěkně zsekal. - Jan RIger: To v paměti mám
některého večeru jsa pozván do školy M. B.
před Tejn~lU od p. mistra, byl set? spolu l~lez~ l~ěk.ter~mi
pány z koUeje cís. Karla, Tu jest meZI, mn1l 1 llllstr
Kristian byl. Phšel pro mne Václav, kdyz sm~ se. ro,zcházeli. Doprovázejíc mne domll Václav rozprável nu, ze
když pro mne šel, nějaký pachole )wrdem svým ~e lllU
něco pl'ekážel, strkal mi mezi nohy a O[~, a~y ml ~01.1O
nedělal. Po tý prej uhodil sem ho, proc me to, .deiaš.
A nevím, kdo jcst. Nazejtří pak phšel bratr mUJ sám
druhý zvonil aby odevřeli, nešel však nahoru, nez ká7~al
mne ~avolati.' Já sešel dolu, on kc mně promluv~l: Zo~
bych se toho, bratI-e, ~la t~be nen.a~ál, ,aby mel tvuJ
pastorek Václav mýho ucecllmka zranili. Ja mu za odpo:
věd dal:
Co jest to tvýmu učedlníku udělal? ~.ěco ,nu
toho včera rozprávěl, že mu nějaký pachole pre~ázk,~
ciniti mělo a on že jest ho uhodil, ale abych mel veděti, koho jest uhodil, o tom nic nevím. PO,.. ~ý řekl sel~l:
Pod nahoru ví-Ii co malka o tom. A on pn sed do svetnicc proml~vil sem k manželce svý: Doroto, pl'išel bralr
. se na nlnc domlouva,
, ze
, by vccra
'
Illtlj,, stížně
v '" ae.Ia\" Je 10
1,
učedlníka zraniti měl. Víš-Ii co O tom? Ona, ze mc ncvl,
odpověděla.
A k tomu Petr promluvil: Doroto, já toho
tak nechati nemohu, nemějte mi za zlý. Na to mu odpověděla: Proti mně nic ncní, ublížil-Ii je vám co ucecllníku
vašeulu, viňte ho .
38, 1583, 4, ledna, Rukop, č. 2230 f. 41. V pátek
po Obl'ezání p, stalo se porovnání mezi Vá~lal'em Vack,em
z Růženýho a Lidmilou Vackovou, sestrou Jeho, o stalcek
po nekdy Jiříkovi Vackovi, bratru jich, pozuostalý
39. 1583 9. prosince. RI/lwp. č. 2112}: 16.J. Uroz,
p. Jan BezdružiCký z Kolovrat na ,S~ojanol'č. a Zúběhlicícl;,
cís. rada a president nad apelaclllu, IwupIl '~LlO 11 u ;"Csíce řečený vedle d?lUU uroz, p. Mikuláše Tn;ky z LIp)::
od uroz, p. Petra Satného z Brodce za 1370 k. gr. c.
Act. postridie Concept.
40. 1585, 7. Icdna. Tallltéž. JeronYI;", A,!am na
místě pánův Václava, Bohuslava, Karla bratn .:arub.~ov
z Hustil'an a paní Markéty Zeydlicol'é z IIllstlran, JLch
sestry, zápisu a koupení domu ~. m~síce od R' J;\lla Bczdružického z Kolovrat odpor vlozll, ze na ubhzelll nápadní
spravedlnosti jich takového trhu domu a zápisu činiti neměl. Act. postridie Epiph. d,
41. 1588, 13. května, Rl/kop. Č, 2112 f
298.
Uroz. pán Mikuláš z Lobkovic na Nových l-lradech koupiti ráčil duom na rynku u měsíce od uroz. p. Jana Bezřečený,
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družického z Kolovrat za 1900 k. gr. č. Act. fer. VI. post
Stanislai.

přiševši do domu, kdež v Kaple slove, za příčinou vypít
žejdlík vína peluňkového a posadivši se za stůl mezi pH-

42. 1589, 2. května. Tamtéž f. 312. My purgmistr
a rada Stal'. M. Pl'. koupili Stl sobě i vší obci téhož Stal'.
M. Pl'. duom na rynku u měsíce l'ečený od uroz. pánuov
Jiřího st. z Lobkovic na Libochovicích a Mělníce, Jana
st. z Lobkovic na Točníce a Nové Bystl'ici, p. Ladislava
st. z Lobkovic na Zbiroze a Hořejší Lindvě, p. Bohuslava Havla z Lobkovic, vlastních bratU, na místě p. Jana
a p. Mikuláše bratří z Lobkovic, sirotkuov pozuostalých
po p. Mikulášovi Z Lobkovic, za 1900 k. gr. č. Act.
postridie Philippi et Jacobi.

lomné pány sousedy, doslejchal sem od Slanislava, střelce
mezi jiniltli slovy jeho
nevážnimi těchto slov, nemajíc sobě k tomu od žádného
žádné pl'íčiny dané: Přísahám P. Bohu, že my katolíci
vás šelmy kacíře pod obojí a Pikharty budeme mordo"ati,
bíti jako psy, v krvi vaM ruce naše mejti, neodpustíce
dítkám ani zcnám. A přísahám P. Bohu, na tom jest
snešcno, a do konce zavříno. A to nejednou opáčil. Marek Slastný, dobrý paměti J. Mti C. muzikus a trubač:
V Bílou sobotu mezi 17. a 18. hodinou pi'išel sem jak
slove do Kaple, bylo tam několik dobrých poctivých lidí
a Jan mydlál' hrál s panem Václavem Vartovským v vrchcáby a ten Stanislav vždycky Ilákou pl'ekážku cinil. A p,
Jan prosil, aby jim Stanislav dal pokoj, a paní Anna šenkiřka, aby sedl za jiný stůl, své víno pil a jim pokoj
dal. Tu počal hrozně láti, že vás pomordujeme kacíře,
že ani dítek, ani manželek šanovati nebudcm. Já zaplativši
žejdlík vína odešel sem.
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43. 1589, 12. května. Tamtéž f. 315. Uroz. paní
Eliška Hofmanová, roz. purkrabínka z Donína, na Rohozci a Skašově, vysoce ,uroz. p. Ferdinanda Hofmana sv.
pánu v Krawenpichlu a Sr~yha\lně, na Grabštejně, dědiC
ného hofmistrá knížetství Styrského, též dědičného maršal1ra v Rakousích a ;,tyrsku, ds. rady a dvorsl,é komory
prezydenta, hejtmana v Neyštotu, manželka, koupila duom
u měsíce - od vší obce Stal'. M. Pl'. za 1900 k. gr. č.
Act. postridie Ascens. d.
44. 1608.
Rllkop. č. 324 f. 424.
paní Hofmanky Jiřík Kulhavý, hospodái' domu.

při branách na hradě Pražském,

V domě

45. 1612, 4. července. Rllkop. č. 2114 J. 74. Anna
Pichlpergerová z Varvažova koupila Jin&ichovi Pichlpergerovi, synu ,svému, dům na rynku u měsíce od p. Jana
lt~· pána z Cel'llhauzu a z Polkenheymu, na Mitwaldě,
SlIlfeldu, Grabštejně a Libni za 1750 k. gr. č. m)
46. 1612, 31. srpna. Rllkop. č. 474 f. 33. V pátek
po památce Stětí sv. Jana lG'. paní Anna Pichlpergerová z Varvažova dožádala se, aby páni úl'edníci tíl'adu
šestipanského do domu jejího na rynku >u měsíce« řecc
ného, kterýž od pana Jana sv. p. z Cel'llhauzu a Polkenhaj mu, dědičného pána na Mill'aldě a Senfcldu koupila,
vejchoz právní ucinili, tu ze by pro budoucí svou bez~,ečnost a ujití zaneprázdnění ,některé věci, což jí zapotrebí bude, vykázati chtěla, Cehož páni tíl'edníci vedle
pána radního z rady k tomu voleného k žádosti její vykonali jsou nepominuli. PH kteréžto vejchozi pí. Anna
v výš psaném domě svém pod krovem vykázala zed po
pravé ruce k straně domu paní z Hodějova [čÍs. pop. 606a],
do níž jeden rešt velký, jakž se nahoru vešlo, a jiný tl'i
trámy, jeden od druhého podál vložený a zazdíny item
třinácte děr, v nichž předešle trámové a krokve ' dříve
nežli krov hlavní zbořen byl, leželi, mimo ty, které již
od zedníka zacvikované byly, v téI zdi spatříno. Na té
zdi samé toliko delicí se od druhé zdi paní z Hodějova
zlab kamenný položen. Dále vykázán žlab, do něhož
voda ze dvou krovův pHčních z domu Hodějovského
vpadá a odtud pl'esahujíc týž žlab kamenný do dřevěného
pro jalovou střechu naschvále položeného spád svůj má,
47. 161~, 9. dubna. Rl/kop. č. 1068 J: 165. (Zprávy
o Staláslavu Repeckýho pěkterá mluvení.) Jan Kliment
mY,dlái- svědčil: :Mluvil Repccký ta slova v domě, kde
slUje v kaple: Budem vás šelmy kacíři pod obojí způ
sobou přijímající i všecky Pikharty bíti, mordovati, že
nebudeme ušetřovali ani manželek vašich, ani dítek jest
jistý snešení a na tom zavřfno. Ta slova kolikrát opalwval
a jináče hlavu svou sem sldOll0val, abych toho nedoslejchal. - Matiáš Klatovský: Léta tohoto v Bílou sobotu

ffo) Eliška z DonÍna dědictVÍ své po Ferd. Hoffmanovi
z Grynpi~hlu (t 1607) dala třetímu manželi svému Janovi
sv. p. z Cernhauzu (t 1622).

Číslo pop. 606 a.
(Dum Miglicerovský, u stolice, u Zimů,
Hodějovský.)

i~ ] 347, 22. ledna. Orig. archivu Drdžd'alls7lJlJO.
Noverint universi quod ego Hainczlinus Rauber, civis Pragensis, tcnore prescncium recognosco, quod, CUln vir prudens Pesoldus de Egra, civis Pragensis, locaverit Illihi olim
quandam aream, que curie sue in prcurbio civitatis Pragensis foras portam s. Benedjcti site contigue est assita,
sub censu vnius scxagene grossorum ct quatuor perdicum per me et meos heredes ac successores iure theotunico possidendam datis michi suis, quibus iudicis et duorum iuratorum pragensium sigiIIa sunt appensa, Iitteris in
tcstimonium super eo egoque quandam domum in distincta parte eiusdem aree constructam vendiderim postmodu lil Hermanno dicto Hachenteufel ementi et conducenli sub censu quadraginta grossorulll annno et duarum
perdiculll per eum et successores suos iure theotunico
simiIiter possidendam, sicut in d"tis sibi super eo litteris est,
expressum, nunc vendidi meo et heredum meorum no mine
eundem censum quadraginta grossorum et duarum perdicUlll ac totum ins residuum, quod michi et ipsis meis
heredibus in dicta area competebat, discreto vil'O Michaeli
brasiatori ementi et recipienti pro se et suis heredibus
ac successoribus pro certa quantitatc pecunic, quam michi
in toto persolvit, sic quod ipse Michael snique heredes
ac successores ipsam aream eo iure et eisdem pactis ac
condicionibns, que in dictis exprillluntur Iitteris, quas
eciam sibi assignavi et tradidi, sem per habeant de cctero
possidere pacifice et quiete. Promitto quoque sine dolo
malo quolibet bona fide pro me et meis heredibus dictam
arealll ac censum vendilum dicto lHichaeli et suis heredibus disbrigare secundum ius civitatis Pragensis ab omni
homine et persona quomodolibet impetente. Et qui hanc
Iitteram habuerit, eidem ius debebit competere olllnium
premissorum. In quorum testimonium sigiIIa prudentum
virorum Borsnthe iudicis et Heinrici Svevi pincerne ac
Heinrici Svevi dicti Czigler, civium iuratorum Pra'gensium,
ad preces meas presentibus sunt appensa. Datum die beati

VI. Na Velkém

lIdměsti (strana východní).

Vincenci i martyris anno miIIesimo trecentesimo quadragesimo sexto.
", 1402, 27. července. Rl/kop. č. 996 f. 61, H~nzlí
nus Ottlinger emit XV S. census erga Annam, rehctam
olím Hanze Leuthmericzeri pro CL s. gr. super domo
ipsius Anne sita in antiquo foro int~r, domos ~ohanconis
Ortlini cx una d domum oIim Pesshm Bohuslat parte ex
aHera - . Act. fer. V. post s, Jacobum ap.
1. 1402, 23. října. Ruhop. č. 2099 f. 2. HermanHUS Popel, J ohanncs Mugliczer sunt fideiussores pro XV
S. gr. prag. pro d. abbate Strahoviensi Jacobo,. ple~ano
in l\'Iutyna, d. Pesoldo, plebano in Slussic et Slmom de
quinque coronis. Act. in die s, Severini.
.., 1410, 14. srpna. Ruhop. c.2101 f. 234. Johanco
Ortlini et Margaretha, conthoralis ipsius legitima, emerunt
simul pro XV s. gr. C. erga Ludvicum apothecariu~1, Henricum Sachsenfelt, Reinhardum de Rems el Mart1llum de
Ach testamentarios olím Erhardi Lobil, pro CXXXV super
doU:o olim Hanse Leuthmericzeri in antiquo foro. Act.
fer. V. post Laurencii.
", 1414, 12. července, RlIkop. č. 2102 j. 45. Johannes Mugliczer exsolvit II s. C. erga de Machnam, .Fr~n
cisci Rokzaner relictam, pro XX S. super domo IpSlUS
Johannis in antiquo fero. Act. in vig. s. Margarethc.
'* 1415 16. května. Rl/kop. č. 2102 j. 80. Johanncs
MugIiczer exs~lvit J1/ 2 S. gr. c. erga Margaretham, S~iczonis
picariatoris relictam, pro XIII S. super domo propna. Act.
fer. V. ante Penthecost.
2. 1415 2!, května. RI/lwp. č. 2099 j. 48. Johannes Mugu'czer fatetur se teneri C s. Sigismundo
Kbelsky, genero suo, racÍone dotalicii Vrsule, fil.ie. s~e,
conthoralis ipsius Sigismundi Act. fer. Vl, ante Tnmtatts.
3. 1418.
Rulwp. č. 992 J: 13. Conradus,
servítor Johannis Muglicer.
4, 1418,
RI/ko}. č. 992 j. 19. Nos magister
civium - recognoscimus, quod executores ultimi testamenti
Francisci Rokczaner recognovcrunt, quod ille viginti sexag.
gr., pro quibus due s. F' c.enslls, ql1e ,spectabant ad h?spitale propc S. AmbroslUm III Nova CtV, Prag., reelll~te
sunt per J ohanncm Mflgliczer super domo sua, que o~lm
fuit Hanse Lewthmericzer, quas honesta matrona domllla
Machna, oIim predicti Francisci relicta, nunc ver~ J?hannis Kunigssee conthoralis, antc lapS?lll temP.ons lil
suam suscepit potestatem, in usus J anCOIllS, prcfatl Francisci filii, converse sunt.
5. 1420.
Rulioj. č. 2099 j. 85. Johanco
Kbelsky publicavit, quod voluit reci pere VI. staJl1i~la p:l11;i
Bruchlensis in tesludine quadam in domo Johanllls i\Iughczer, que comparaverat circa Wilhellllum .Ebner .dcN?remberga, eadem stamina in eadelll testudme non mvemt.
6. 1422 2. března. RI/lwp. č. 2099 j. 121. De
man dalo domi'norum J ohanncs Sternberger et laxo linicida
\Vences1aum de Jinec et orphanum Johannis Mugliczer ad
domum eiusdem Muglíczer introduxerunt. Act. fer. II. post
Invocavit.
7. 1426.
RullOp. č. 2099 j. 170. Wenceslaus
Jinecky resignat post mort:m suam. om~ia, bona sua Leonardo, fratruelí suo, fiho Johanms MIghczer.
Rl/kop. č. 2099 f. 307. Leonardus,
8. 1430.
Johannis Miglic"er filius, et Hester, nata Mande institricis,
conthoralis ipsius.
9. 1434, 3. února. Rl/IlO}. č. 2099 j. 315. Ursula,
nata Johannis Mugliczer, pubIicando interdicit omnia bona,
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que post patrem suum sunt derelicta, quorum quidem
bonorum Leonardus, frater eius non divisus, hactenus est
in potestate. Act. fer. lIlI. post PurÍf.
", 1434, 23. února. Rukop, č. 992 f. 157. Pro.u~
causa traclabatur inter Ursulam, conthoralem Henl'lCI
Kbelsky, natam vel'O Johannis Muglicer, ex .un~ ct Sigismundum de, Cotenczic et vVenceslaum de Mlletlll, tuto~es
orphanorum Leonardi, filii dicti J ohannis Muglicer, nomllle
eorundem orphanol'um parte vertente e~ alter~ pretextu
porcionis hereditaric, quam dicta Ursu:a ,lll boms per prefatum Johannem, patrem SUUlll, derehctls, habe~e volens,
quorum bonorum pretactus I:eonardus exl1ter~t. III possessione eosdem orphan03 - Impetebat. Domtm vero magistel~ civium et consules Maioris Civ. Prag. audientes
pretactas ambas partes, accusaci.o~lesque et repl,icac~one.s
eorum - adinvenerunt per decIslOnem sentcncte dlffimtive ut sepedicta Ursula orphanos prefati Leonardi,
fratris ~ui et bonu eorum,.
ex quo.
ipsis vila
comes
extitit,
.
.
in pace dimitat ipsos ultel'lus pro dleta porclOne no~ Hllpetendo. Actum anno domini MCCCCXXXIIIlo fena secunda in vigilia s. Mathei.
10. 1441.
Rl/kop. č. 2099 f. 500. Prout
publicaciones pll1rium personar.um conciviu~ et extraneorum ad bona in domo Mughczer per rehctam Gredl
de Normberga derelíctu, facte sunt, domini invenerunt,
ut Gutterman pellifex et Roprecht primi ad conquirendum
fieri debent.
11. 1447.
Tamtéž f. 604. Res subscripte in
domo Muglíczer sunt in testudine Margarete, Gredl de
Normberga relicte, inventc anno 1447: PrimU?1 sta~e~
panni englicky rubei, it. duplex kerzink l'llbel ct mgn
co10ris, it. IIlIor tuznie calligum grossarum. Henl unum
ferštat commune. Hem pytlikóv dva stuky. Item III stuky
tele de brunath. Item mitrelle IX s běliznami. Hem mitrelle
Iudeorum de tel a alba XXVIII. H. manut~rgia bona cauterÍata quatuor et quintum peius.
m 1457.
Rl/kop. č. 2105 f. 51. Domus ad
sedem domini regis.
12. 1459, 23. května. Rulwp. č. 2141 f. 14~. V té
Mughceruov
P ři , v niež Vaněk , syn někdy •Linhartuov
~
v
š t
. v
nal-iekal urozeného pana Jana Za]tmace z Kun ta u vllln~
jeho, že jemu sedí v do;n?-, a, j'CllO pož!v.á k s,:é :'~ol~,
že ten duom jeho jest dedleny po nebozCl JanovI i\lugltcerovi, dědu. Jemuž pan Jan odpieraje pr~,;il, ,že proti
dědictví jeho nemluví, ale že ten duom drZl a Jeho P?Zívá právem věnným, kteréžto práv? Inípil jest u, pame
Brigidy, manželky někdy Jana Mugllcera, děda Vankova,
toho trhu ukázav list i list věnný, list také ukázav s pečetmi pánuov Starého i Nového Měst Pl'. visutými i podle
toho s pečetmi jiných dobrýcJl Iidí,kterim~to ~istem I:inhart M. prodávuje dvuor v Sešovicích oc I prevedl Jest
věno svrchupsané s toho dvoru na jiný veškeren statek
svuoj. Páni vyřkli jsú: Chceli Vaněk své dědictvie svobodné mieti a jím vlústi, aby sě s panem Jane~1 ? právo
věnné umluvil. Fer. lIlI. in vigilia Corporis ChmtI 1459.
13. 1469, 12, dubna. RlIkop. č. 2105 f. 278. Br~:
gida, nata olim Petri de Zal~en.1burk, nunc vel'O Ale~ll
coniux, resignat omne ius dotah Cll, quod post m0l:'lem ohm
J ohannis Muglicer, prioris viri sui, habere di~oSCItur_ s~per
domo ad sedem in circulo inter domos ohm dOlnIm J akubkonis et ad albam campanam situata - Alexi o marito,
Katherine filie atque Hanussio, genero suo. AcL fer. lIlI.
ante ReIiquiarum.
14. 1469, 24. října. Rukoj. č. 2141 f. 169. Když
Václav z Kopaniny vinil Hanuška od stolice pravě, že hy
52'"

,

412

VI. Na Velkém náměstí (slrana východní).

Fl. Na Velkém udmésti (strana východní).

jemu seděl v domu a y dčdictví jeho, k němužto on
tehdy Václav Kopanský to zvěděl' a Haft uslyšav, ten
lepší právo má po nebožci Linhartovi otci a někdy JaHaft jest zastavil, žádaje za to, aby lvrzen nebyl, tak
novi, dědu svém, ndli Hanušek anebo kdokoli jiný, dovopravě, že by on k lomu stalku lepšie právo měl, než oni
zuje toho zápisem trhovým v knihách městských zapsaným,
poručníci po spol ci ech, že by ona nebožka jeho pravá
kterýžto ""pis svědčí, ze Jan .Muglicer kupuje sobě, dědi
společnice byla vším statkem. Dále lak pravě, že by on
cuom a budlícfm svým duom u stolice etc., dále týž Vá.
na ten dluh, kterýž jest panně Dorotě na svém domu
clav přivozuje 1m paměti panu purgmistru a panuom,
zavázal, žita dráhně dal a že by ona to zito na svuoj
kterak pl:ed chvílcmi o t);Ž duom a dědictví své Slídil sě
dluh pl:ijemši prodávala. Proti lomu poručníci odpověděli,
jest s uroz. p. Janem Zajímačem, kter# sě pravil k témuž
že jest panna Dorola žádná jeho společnice nebyla než
domu právo jmieti právem věnným po paní Brygidě,
že jest ona mohla podle své vuole statek svuoj' zřé
nekdy Jana Muglicera manželce, kteréž jest ona od téhož
diti tak, jakž by se jí nejlépe zdálo. Pan purgmistr a
Jana Muglicera, manžela svého, listem s pečefmi na sl'ě
páni vyřiekají: Tu kdež jest Václav Kopanský spolku dodomí měla, a on že jest též právo její lnípil u nie i zatýkal, že jest toho dostatečně vedle práva a l'ádu města
platil trhem pravým, lis lem dovodě s pecelmi vysutými
nedovedl, ncb spolkové před plným právem se puosobie
na ten trh uciněným, okázav toho súdu ortel panský Imia oznamují. A kdež jest pověděl že by na ten dluh lmihami zapsaný, jimž pan purgmistr a páni v ty časy mezi
hami zapsaný žito dával, lu v jislotě shledavše jeho svě
nimi vyřkli Slí taklo: Chce-Ii Vaněk své dědictví svobodné
domie, že to žito mnohem prve dáváno jest panně Domieli a jiem vlásti, aby sě se pánem Janem o právo
rotě, nežli on Václav tcn dluh zavázal, pro tož tornu kšaftu
věnné umluvil. Proti tomu Hannšek svrchupsaný odpíraje
moc dávají. Act. fer. V. post Valentini.
pravil, ze k tomu domu prál'o má věnem svrchupsaným
18. 1490, 23. listopadu. R1/11Op. č. 2106 f. 287.
jemu a ženě jeho výšpsanú Brigidlí, tcbyní jebo, vzdáním
vVenceslaus Kopansky de Vranieho resignavit domum
a zapsániem a že pan Zajimač tu nic práva nemčl než
suam, quam inhabitat, ad sedem dictam, Dorolhee, consvěřeniem etc. Pravě dále, že netoliko k tomu domu tiem
thorali sue. Act. die s. Cecilie.
věnem právo má, ale také k dvoru a krčmě v Šešoviciech,
19. 1499, 9. prosince. Rl/koj. č. 2107 f. 179.
kterýžto dvuor Linhart, otec Václavu ov, bez vuole a poVitus doctor et Katherina emeru nt domum ad sedem a
volenie již psané paní Brygidy prodal jest a bez práva.
Wenceslao Kopansky pro CCCL s. gr. prag. Act. fer. II.
A tohg že jest ona měla požívati v svém věně a nepožíante Lucie.
vala. Ze i o ty škody cbtie k nčmu hleděli jakožto k dě
cli ci častopsRllého Linharta a jakožto k tomu, kterýž ještě
20. !óOl, 19. května. Rukop. č. 94 II. f. 171.
krcmu tu v Sešoviciech drží. Jemuž častopsaný Václav
Ten títerý po sv. Jiří stala se jest smltíva mezi Duchkem
zasě odpíraje žádal, aby jemu Hanušek najprvé z domu a
VotaVlí nožieřem a manžellní jeho z strany jedné a Ře
z dědictvie jeho, z kteréhož viní, práv byl a když o to
hol'em kupcem, nynie v domě Víta doktora u stolice
konec a miesto mieti bude, dá-li jemu týž Hanušek anebo
obývajícím, z slrany druhé takováto: Najprvé že Řchoř
kdo jiný z škod neb z čeho jiného vinu, že chce každému
sčetl jest dluh, klerýž nadspsaní manželé byli jemu popráv býli. Pan purgmistr a páni - vyi'kli Slí takto: Najvinnovati, i ostál'ají témuž Rehořovi dhtžni XLVI k. m.
prvé ortele mezi Václavem a panem Jancm Zajimačem _
K kterémužto dluhu pba dva seznali sú se nerozdielně.
potvrzujíce phkazují Václavovi: Jestliže chce k domu a
A k lomu dluhu týž Rehol: připójčil jest jim deset kop,
k dědiclvie svému pl:ijíti, aby najprl'é orteli prve pravekdež všeho druhu suma jest LVI k. gr. m. Kterýžto dluh
nému dosti učinil, a jestliže by jcho p. Zajimac o té,
podvolili sú se jemu platiti vedle této smltívy: Najpn
priÍvo co nal:iekal, v tom aby jeho Hanušek zastal a od
Duchek nožiel: i manželka jeho postúpili sú Řehol'ovi
něho bez jeho nákladuov vysvobodil. Také dal-li Hanušek
XX k. gr. m. na domu svém, kterýž sú prodali Matoušncbo kdo jiný Václavovi vinu z škod neb z cehokoli
kově ženě zlatníkově, aby olla jcmu těch XX k. vydájiného, aby jemu práv byl. Act. fer. III. ante Simon.
vala. Což se pak viece sumy dotýče již dluhu svrcllUpsaet Jude .
l.?ého, ten takto placen býti má, aby Duchek nožieř
Rehol:ovi nožuov na každý týden, kterýž by udělal, po"' 1476.
Tamtéž.f. 375. HanussiuI a sede et
Katherina.
lozil za V k. m. A pakli by nemohl Duchek který lýden
dospěti nožuov za V k., tehda má jemu jich dáli za II'/2 k.
15. 1481, 22. srpna. R1/11Op. Č. 1128 I . .f. A. 4.
Při lom také oznámili sú, kterak Řehoř od Duchka
V té ph mezi Václavem Kopanským a Hanuškem od stomá bráti v trhu nože. Jestliže by v voznicech bral, tehda
lice, kddto Václav vinil Hanuška pravě, kterak týž Hašest desátkuov větčích za kopu vzieti má a sedm dcsátkuov
nušek drží dědictvie jeho a v. domu jcho sedf, ncmaje
menších té, v voznice ch za kopu. A pakli bez voznic
k němu práva nižádného, žádaje pro Buoh a pro pnivo,
lehda desátek větčích má vzieti po VIIlI gr. m. a menších
aby ten list věnný Hanušek okázal, aby jemu Václav mohl
po Vln gr. m. Act. in vig. Ascens. d.
. porozuměti. Proti tomu Hanušek odpoviedajc pověděl, ze
21. 1520, 7. května, Rl/kop. č. 99 f. 65. Stala sc
se ncmá s Václavem Kopanským oč Slíditi, nebo předky,
jest smltí!'a dobrovolná a konečná mezi Melicharem Hyrprvními pány, jest rozslízena, žádaje pH tom orteli zachován
šem kupccm z domu Víta doktora z jedné a Abrahamem
býti. Páni purgmistr a rada - potvrdili Slí ortele prvněj
židem, synem Izákovým, a Judkou, manželkou jeho, z strany
šieho. Act. fer. lIlI. ante Bartholomei.
druhé o dluh spravedlivý jmenovitě 300 k. gr. pr. tajmž
16. 1485, 31. Njna. Rl/kop. č. 94 I . .f. 59. WenAbrahamem a Judkou, jeho manžellní, jemu Melicharovi"
ceslaus Kopansky de Vranie [assus est, quia obligatur CL
dědicuom jeho povinnajch taková, tak že on Abraham
s. gr. prag. Dorothee virgini de Knovize, nale olim Jonebo manželka jeho a nebo dedicové jich na sv. Jiří najprv
hannis Chalupa - et obligat ei domum ad sedem vocipl:íštího 1 1/2 C k. gr. pl'. jemu I\Ielicharovi nebo jeho
tatam. Act. in vig. 00. SS.
dědicóm a nebo jednomu z nich dáti mají a nebo dvě
17. 1490, 18. února. Rl/kop. č. 1128 II. f. 12.
neděle potom konecně vyplniti bez všeho prodlévání a
Když po smrti panny Doroty z Gnovíze, kteráž jest svuoj
to pod tím závazkem slibují on Abraham s SVlí manželkú
statek kš aftem řádně vedle obyčeje a řádu města zhedila,
pod svú ctí a viení židovsktí, jestli že by tOmu tak, jakoZ;
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se předkládá tčch 11/2 C k. gr. pro na sv .. Jiří najprv
přfštfho dosti neučinili a nedali, že se maJí oba dva
spolu na ratlníze ~o panské kázně pos:avit~ a ,k .~om~
to jemu MelicharOVI on Abrah?m. s manzelku svu UJIŠ}UJ~
a zavalUjí a tímto zápisem zaplsuJ~ na dom~. SVé~" v n~mz
bydlejí s Pinkasem, bratrem svym a taJz P.lI1k~s. 1est
k tomu závazku vuoli dal na takový zpuosob, Jesth ze by
předepsaní manželé. dosti t~mu ne.učinili a, ~a ten. čas
jakož se p"cdpisuje, Jemu MehcharovI ~ebo dedl.cuom Jeho
nezaplatili, tehdy on Melichar ne?o JellO dědIC?~'é b~lde
míti moc tajž jich duom prodalI nebo zastav1l1 zac. a
nebo v Čem koli bude moci za hotové pcníze bez všehké
pi-ekážky jeho Abrahama, manželk~. jeh~ ~ I)inkas~, bratra
jeho, a zač by jej prodal nebo v ccm. Jej zast~vIl, to má
sobě na těch 1 1/ 2 C k. gr. pl'. poraziti a coz by s.e na
těch 1 I /2 C kopách gr. pl'. ne.dostalo, o to on Mehcha:
má dále k jich osobám hledětI. A také on Abraham s svu
že mí nemají z vězení vyjíti, dokudž by těch 1 1/ 2 ~ k. gr:
pl:. Melicharovi nedoplatili ... A když by mu. Mehchar~vl
těch 1 II. C k. gr. pl'. vyplmh, tehdy on Mehc.har má JIm
Abraha~ovi s jeho zemí a Pinkasovi, bratru Jeho, du?~
jich zase propustiti než prve nic. A c~ se pak dotyce
druh);ch pozuostalýc~1 ~ ~/2 .~ k: gr. pr., l,e?h o.n .A br~ham
s sytí manžellní a dedlcl svyml plalce by tl mají .l,emu .Melicharovi a dědicuom jeho rozdílně od sv. J l1'í naJprv
příštího v rok 25 k. gr. pl'. dáti mají, a tak potom vždy
v rok při každém sv. Jiří pOI'ád zběhlém 1)0) 25 k. p.
vše a všudy pražských platiti mají až do vyplnění, tec!1
druhých 1'/2 C k. gr. pr., a ~o ?n Ab.r"h,am•. téz S~I:
buje i s SVlí man7elkú pod svu cll a vleru Zldovsku!
jestliže by Ucrému koli z těch rokuov pl'~d~psaných .dostl
neučinili a těch kterajch 25 k. gr. nedah, ze se mají oba
spolu na rathúz do panské kázně postaviti a odtud n?vy:
cházeti ni vydáni býti, lec by těch 25 k. ~r.
kt~rychz
koli prve vyplnili. A pakli by tomu dostI mcemuz t~~,
jakož se předkládá, neči~ili a ~e. na ratln\ze ne'pos~avlh,
tchdy on Melichar nebo Jeho dedlcové nebo z mch Je~en
mají moc jeho Abrahama s jeho manželkú neb dědICe
jich napomínati pH kterémž koli právě, kdež mu se Melicharovi nebo jeho dědicuom zdáti a líbiti bude a ~n
Abraham s 7emí SVlí ni s dědici svými sobě v tom I~IC
ku pomoci bráti nemá žádným obyčejem vymyšlenym
ani glejtem zpuosobeným ani jakým zemským zříz~ním
ani žádného práva sobě ku pomoci nebeníce. Paklt by
vždy, sobě co' na pomoc .bráti .~.htěl neb? chtěli, ,tehdy
jim Ziduolll nic ku pomocI a venteluom castopsanym ke
škodě býti nemá. A jestliže by pak pán Buoh na Abrahama nebo i jeho manželku smrt dl'fve té vfí s?mm~
vyplnění dopustil, tehda on Abraham s manze!ku svu
k témuž zavazují dědice své i toho každého, ktoz by po
nich slatky jich vládli a je drželi, aby též tomu všemu
dosti podle tohoto zápisu učinili, jakož oni sami. A 1: lom,u
sú se také obě straně svolili, že zápisové nebo 1.lstove,
ktel'{ sú mezi nimi byli a nebo ještě jsú, ti všickm ': obú
stran zkaženi býti a mimíti mají a žádné již ~nocl po
tento míti nemají na časy budúcf. Stala se Jest }~to
smlúva skrze Ambroze Tallška z Pasova a Magera Zlda
Hořovského. Anno ac XXo f. 2. ante Stanislai.
22. 1523 27. července Rl/kop. č. 2142f. F. 5. My
,
•.
Xí t' t
purgmistr a rada
města Prahy známo clllíme nas m lem o
listem obecně přede všemi kdež čten nebo čtúce slyMn
bude, že ,tojíce pl:ed námi' osobně slovutní mist: Vá~lal:
Daniel a Řehoř Chanický ze Všehrd, spoluradm naŠI, I
vyznali jSlí a vysvědčili jednost~j~lě: léta ~ožiel~o MVCX~~lIO
ten pondělí po sv. Anně byh J"me pozádám od nebo~lIka
Vítl! doktoral abychom k němu přišli, Kterýžto, když ) snl e
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přišli leZe v lěžké nemoci, paměti však dobré a svobody'
rozun;u zdravého užívaje - , vuoli svú po ,lední v pHtomnos ti našie o stalku svém o všem oznámil jest, kteráž
na ceduli scpsána jest pořádně slovo od slova takto:
V pondělf po sv. Anně léta MOVcXXIIlo doktor Vft
učinil jest Haft o všer,n a všelij,ak~m. statku svém , zpuosobem takovim : NaJprvé oznamll Jest o domu ~vem,
v kterémž bydlí, aby z toho, když prodán bud~, naJprve
á pl:edkem dáno bylo a že odkazuj; a dáv~. Kalmě, man:
7.elce své, tři sta k. gr. m. a Anne, ~at~l'I sv~, z téhoz
domu dvě stě k. gr. m. PE tom oznámil I to, ze z statku
svého porúčie a odkazuje panu Václavovi bakaláři od
bielého lva padesáte k. gr. m., Václavovi Perníclwvi L k.
gr. m. Item na skulky milosrdné L l~: ?r., m. a, to na
talwrý zpuosob, aby k sv. Pavlu za Ponecku bránu dáno
bylo XX k. m. a XXX Je nl. na kupovánf sukna a to
sukno mezi chudé řemeslníky aby rozděleno bylo. Item
Machovi pacholeti svému, aby dáno bylo X k. m. Itcm
kniehy, ktcréž mčl II má, ty všecky odkazuje a dává k ucel~í
Pražskému a ty aby byly do zvláštní almary shrom~z
děny a vn'eseny do libráře koleje Veliké. Item oznámtI,
~e má pás v zástavě pana V~cla~a bakalái-e od bílél~o
lva v X k. gr. m. Item oznámrl, ze pan }Jareš sÚke,n?lk
dlužem mu zuostal sto deset k. gr. pl'. C. a pan 1 r~ka
též jemu LX k. gr. pl'. c. Item oznámil, že od pana Trcky
vzal V k. gr. pl'. na opravu jeho domu a z těch že vydal
jest panu bakaláři od bielého lva II k. gr. pl'. - .
.., 1524.
Rukoj. č. 534 f. 28. Smlúva svadební stala se v sti:edu před sv. Jiřím mezi Zygmundem
z Fraiskut, kupcem z domu někdy Víta do!dora na. rynku,
a panmí Annú, dcerú někdy Václava Vop~c~, z .ulIce Ca·
letné, kdcž Magdalena Vopicová, matka .JeJ1, Jm~~ov~la
80 k. č. a výpravu poctivLÍ a slušmí, protI tomu tyz Zlgmund jmenoval 100 k. gr. č. i s jejími.
23. 1525, 3. dubna. R1/11Op. č. 2142 f. H. 7. Ve
jméno božie amen. Já Ann~, mat~(a nebožtp(~ Vfla doktora
_ toto mé poslednie porucenstvle a konecny. umysl vuole
mé - zpuosobuji obyčejem takovým~~: NaJprvé ~omek
svuoj, v němž bydlím, dávám a pOrtíC1~m VáclaVOVI Pe~
níčkovi a z toho domku aby týž Pernícek vydal JanOVI,
kterýž tu v témž domku jest, a Dorotě, manželce jeho,
sedm k. m. Item z domu, kterýž byl nebož~fka Vít.a
doktora syna mého, z toho dielu, cuž mi nálezclo, naJprvé k 'zádušf Matky božie před T);nem dvě stě k. gr.
m., item k sv. Václavu na Zderaz též k záduší st~. k: m.
Item Václavovi baka1áři od hřebenuov konel' v~ tn v~1I1ty
cínovú k tomu dvě mísy veliké též cínové. A Jakoz Jsem
prve dl'a kšafly dělala, ty již ticmto .1.'0slední~..Haftem
všecky mořím a kazím a v nic obracuJI. -- J enz Jest dán
leta - XXVo v pondělí Pl'ed sv. Ambrožem.
24. 1525 7. zái-í. R1/11Op. č. 1129 f. 352. (Poruč:
níci Víta dokto;'a o prodaj domu.) Kdež ~sú předstúP!:1
poručníci slatkll nebožtíka Víta do~tora Zycrl1und Vumc·
kovic, JiHk Boreš a Václav bak~lál' od, hrebenuo," oznamujíc, že Slí duom po doktorOVI. ostaly ,FalUnov1 zl~~n.í
kovi prodali, proti tomu Jan OpIce z Trebs.ka .odp~lale
pravi1, že Slí oni jemu te~. duom prvc, prodalt a rekh, .z~
jeho jinak Ileprodadí, . nezh na hotovy .?!,oš. a tomu,t~ Jej
prodali na roky. A ze on k tomu ..bltzsí Jest,. n.e~h on
Faltín ani kdo jiný a ta by vúle JIch byla, ze Jej ?~l~í
na roky prodati, že by byl s nimi také mohlo? ,trzllJ.
Žádaje v tom za opatření. Zase k tomu od porucmkuov
jest mlul'cno, že se jim zdá, že Slí lépe ten duom p1:0:
dali, nežli Jan Opice zaň dával, neb~ o CC k. m. Jej
vajš prodali, A jestliže p(lf\ská vlile Jest, aby 011 v ty
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roky i v závdavek vstoupil, že to proti nim nic není
než že sú se k němu podlé pořádku zachovali a když ni~
nestržil, jemu sou ničímž povinni nebyli. Tu pan purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž kšaft Víta doktora
ukazuje, že poručníkuom ten duom prodati náleží a výpověd potom učiněná ukazuje, že on Jan má o ten duom
tržiti a jestliže by se oň nesmluvili že budou moci poručníci jej prodati, i poněvadž Jan Opice toho jest nepo kázal, aby jaký trh dokonalý mezi ním a poručníky
se stal o ten duom, že oni podlé té vajpovědi dobře sú
mohli duom prodati, komu mohli. Nebo poněvadž za
právo jest, že každý trh má do třetieho dne oznámen
býti panu purgmistru, ale on Jan by CO oznámil, toho
pamět žádná není a též se sám v to netáhl, i z těch
příčin tomuto trhn překážeti podle práva nemuož. Act.
fer. V. ante Nativ. M. V.
25. 1525, 7. září. Rt/llOp. Č. 2110 f. 112. Valentin
Moč z Krolop a Anežka z Odradovic m. j. konpili dnom
s tím vším, což v témž domě a v apotéce poručník6m
náleU, kterýž leží na rohu mezi domy pana Václava
Sovy z Liboslavě a p. Zyg'llunda Roha z Vlkanova, od
porucníkuov Víta doktora za pět set kop gr. Č. Act. fer.
V. ante Nativ. M. V.
26. 1527, 31. prosince. Tamtéž f. 242. Blazek
z Pereftu a Anna koupili duom II stolice na rynku v rohn
od p. Martina Helma a Jana Řeřichy, poručníkuov
statku někdy Valentina z Krolop a od Anežky po něm
osiřalé za pět set k. gr. č. Na takový zpuosob, že on
Blažek tu všeckn sumu, pro kte(úz jest Adolf kupec na
týž duom zveden, má dáti. - Act. fer. III. ante Circumc.
d. (Dům doplacen r. 1528.)
27. 1533, 30. července. Rl/llOp. C. 2111 f. 54.
Václav Zima z NOl'osedl koupil sobě duom na rynku,
kterýž slove u stolice, leZ! mezi domy u měsíce a Václava
Sovy z Liboslavě od Blažka z Pereftu za pět set k. gr.
Č. Act. fer. lIlI. feriis Abdonis.
28. 1537, 13. prosince. Ta III též f. 199. Václav
paní
Zima z Novosedl vzdal duom svuoj u stolice Apoloně z J enštaj na, manželce své. Act. die Lucie.
29. 1544, 25. srpna. Rulwp. č. 2129 f. 51. V té
při, kteráž jest mezi Jindřichem z Hrobčice s jedné a
panem' Václavem Zimou z Novosedel a paní Apollonou
z Jenštejna, manželklí jeho, z strany druhé, kdei týž Jindřich jeho pana Václava a paní Apollonu vinil z toho, že
du6m ten leZící na rynku řečený u stolice od nich stržil
a koupil za 6 C 25 kop grošuov vše českých, ale že oni
manželé jemu v tom trhu státi a tomu dosti učiniti nechtějí, ukázán takového tťhu spis a poznamenání žádal
podle něho zachován býti.
Proti tomu od pana Václava Zimy mluveno, že on
trhu takovému neodpírá a k tomu se zná, že jest du6m
ten panu Jindřichovi prodal, ale že manželka jeho paní
Apollona tomu trhu odpor vložila a povolení dáti nechce,
až i přísně od něho k tomu nutkána byla. A tu hned táž
paní Appollona skrze pl'ítele svého dala mluviti, že ona
trhu tomu (tpírá, jakž i prve na onen čas otpírala a talwvé ceduli a SpiSll jakožto nepořádnému že místa nedává,
neb kdyby ta cedule pořádná byla, měla by strana druhá
též ceduli druhlí v jednostajná slova psanú. Nad to kdyby
ten trh, jakz praví, dokonalý byl, měl jest pan Jindřich
podle práva a dobrého pořádku jej před panem purgmistrem oznámiti a tn do register zapsati prve nežli by
tti dni prošly, ale toho všeho že jest o,d něho pominuto
žádajíc, poněvadž ona tejž du6m sobě daný a u věně
zapsaný má, aby při témž zápisu zuostavena byla, neb
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jest ona nikdá k takovému trhu vu61e nedávala. Než což
jest učinila, že jest z pl-inucení učinila jako vězdí manzela svého obávající se bití od něho, když jest proto
k ní pi'ísně a láním přistnpoval.
Zase od pu6voda skrze přítele mluveno, že na onen
čas, když jest pan Jindřich ten du6m kupoval, takovému
prodaji paní Apollona nikda neodpírala, nébrž dobrovolně prodávala podle manžela svého majíc toho moc
podle zápisu, kterýž ukazuje, neb i tehdáž, když se pan
Jindřich na tejž zápis, kterým se paní Apollona' zastírá,
potah,oval, obávaje se budlícf těžkosti od ní, tu jest jej
sama přinesla.
A od pana Václava mluveno, že když se narovnání
mezi nimi stane, že on hned chce tejž dn6m jí bez místa otevzdati a ona že jim má jeho posltípiti a v knihy vložiti
k čemuž se podvo:ila, a to že těmi dobrými lidmi, kteříi
při té smlúvě byli, chce ukázati. Kdež pak praví, že by
dobrého pol'ádku chybil, a takového trhu registry páně
purgmistrovými zapsati nedal, že jest pan Jindřich to hned
po vykonání toho trhu učiniti chtěl, ale pan Václav sám
toho odkládal pravě, že by čas pozdní byl a potřeba
toho žádná neukazuje, neb by s kým na lese smluvili, že
tomu by chtěli dosti učiniti jako dobří lidé, a to i rukou
dáním stvrdili, to li kéž i paní Apollona; to vše v sobotu
se dálo a potom hned v pondělí pan Jindřich nedav třem
dnu6m projíti jeho pana V'lclava a paní Apollonu obeslal,
aby tejž trh jemu do kněh vlozili žádaje, aby pamět pánu6v smlouvcuov čtena byla. Po přečtení pak mluveno,
že tak, jakž jest prožaloval, pan Jindřich to dostatečně
pokázal, že pod dobrou volí se ten trh od obojich stal
a paní Apollona dobrovolně ruky podala, štěstí panu Jindřichovi vinšovala a lit kup pili. Pro tož žádá, poněvadž sú
lísty i rukou dáním takový trh stvrdili, aby jemu v knihy
městské vložen byl, táhna se při tom na nález Nového
Města Pl'. mezi Matějem Lumendou a Janem Bořkem,
kterak též nápodobně Bořek Lumendovi I' trim státi nechtěl, a když jest trh pokázán, že takový trh právo stvrdilo a ten dal čísti žádaje v tom též za opatření.
K tomu na místě paní Apollony mluveno, že la
pamět, kterúž ti dobH lidé dávají, nemá podle práva přijata
býti, neb ona jich nikda za smlouvce k tomu lrhu ndádala, ani sama od sebe vydávala, ježto kdyby byli smlouvce
vydáni, byli by vysvědči1i trh, ale toho od nich v tom
seznání jest pominuto. Drnhé že na odpor sobě seznávají
kdež praví, že pan Váol~v jí paní Apolloně měl te~
du6m teprva vzdáti, an prve před několika léthy jí jej
vzdal a kniehami u věně zapsal moci sobě tu žádné nezanechal', ježto, proti takovému zápisu žádný trh, by jak
chtěl byl pořádný, jíti jest nemohl a nemuóž. Neb dokudž
jest pan Václav živ, paní Apollona toho domu zmocněna
býti nemu6že, než teprva po smrti jeho a tak ani prodávati jest nemohla, Také spis ten s vysI'ědčením jich se
nesrovnává, neb v spisn a v ceduli té stojí, že pan Jin~řich du6m ten od paní Apollony koupil a oni seznávají,
ze od pana Václava a od paní Apollony spolu. Nadto
vejš poněvadž právo ukazuje, kdož ti-hu do třetího dne
před panem purgmistrem neoznámí a do registel' sobě
jeho nedá zapsati, že takový trh místa míti nemuoze, cehož i pan Jindřich předešle při tomto právě podvakrát
jest užil a čehož sám proti jinim užíval, že tolikéž proti
němu paní Apollona užíti žádá,
Neb by i ten trh pořádný byl a v registra pana purgmistra vložen, však ještě
pro věno tak na něm zapsané bezpečný býti by nemohl.
Jakož se to i při vrchním právě zběhlo, že táž manželka
páně Mčsíčkova zápis věnný chtějíc propustiti, tudy aby
těžkost s manžela svého, kterýž sedí, svedla, pi'ed pány
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Ufedlníky zemskými povolení dala, nýbi'ž i žádala za propuštění. Však jí toho dopuštěno není. Ale paní Appollona
takovému trhu vždycky jest otpírala a otpírá. A nato dala
čísti svědomí, žádajíc podle ne ho za opatření.
Zase od původa mluveno, že tím svědomím paní
Apollona toho jakl. otpor vlozila neukazuje, aby z phn~
cení k tomu trhu vu6li dávala, neb ten Jakub, nachlebmk
a služebník jich nětco nasvědčuje a toliko ,ám jeden, a
tak podle ~ráva jest žádný svědek a zvláště proti těmto
smlouvcuom lidem hodnověrným a zachovalým místa při
právě míti nemuože, poněvadž prve obojí strana na též
smlouvce se potahovaly a obzvláštně paní Apollona, nechtějíc ku při přistoupiti, až seznání ucinHi. A diví se
tomn, že před dobrými lidmi proti slibu a podvolení
svému mluviti dopouštějí, ježto kdyby žádných smlouvcuov
nebylo, tehda takové řeči a sliby za dosti by měly býti.
A pan Václav měl by se prvnějšími sliby trestati, což
jest komu sliboval, že musil tomu dosti činiti.
Proti tomn od strany odporné mluveno, že paní
Apollona těchto dobrých lidí ncžádalá k svědomí jako
smlouvci než jakožto svě!1kuov, aby to, což na nich žádala a čehož sú povědomí, podle práva seznali. A poně
vadž i mistr Jeronym z Hrobčice, kteréhož ona k svědom~
listem pod pečetí pana purgmistra a pánu6v pohnala I
dohnala, toho pořádku chybil a jí svědomí podle práva a
zřízení zem,kého G. 10 nedal, nepřijal' toho k své víře a
k své duši tak jakl smltíva svatováclavská ukazuje, že
žádá, aby' proti téillUŽ pann mistru Jcronymovi jí právo
stanné dáno bylo vedle pokuty 1 M. kop grošu6v v p6honu II duhonu položené, poněvadž i jiným pro takovlíž
věc to též pH této stolici propuštěno bývalo. při tom i
toho dostavujíc ze paní Apollona žádá, aby i to poznamenán} bylo, 'že ona toho zápisu, kterýmž jest j! 'pan
Václav, manžel její, věno na tom domu zapsal, mkda
nepropouštěla a nepropouští, než podle něho zachována
býti žádá.
Naposledy od pu6voda mluveno, že kteréž j.es:, koli
vysvědčení jse stalo od pánuo smlouvcuov, tolikez od
pana mistra Jeronyma, že jest pravé, a přes to dále
chce-Ii se oč k témuž panu mistru J eronymovi domltívati,
že by práva a zHzení zemského v tom vysvědčení chybiti
měl že mu se dá od něho na to odpověď, když k tomu
pol'~dem práva připraven bude. Než co.ž jest pan Jindřich
od palla Václava a paní Apollony koupIl a to podle práva
provedl, aby toho užíti mohl, žádá, a on.i manželé s~él~~
slibu a rčení chtějí-li dobl-í lidé zuostali, aby dostl UCIni!J a nelitol:ali toho zvláště, poněvadž vejše a dráže
panu Jindřichovi jej prodali 21/2 C, nežli sami mají,
s tím se vším k spravedlivému uvážení se připouštějíce.
Tu pan purgmistr a páni slyšíce zalobu, odpor i jich
stran pře líčení, v ceduli trhovou, v zápis, vzdání domu
od Václava Zimy učiněné a v paměť smlouvcuov, v svě
domí obojí strany, též i v nálezy, v registHky z zřízení
zemského podané, i v to ve všecko, což od stran podáno,
nahlédše a toho všeho pilně a bedlivě pováživše, takto
o tom nalézají a svým ortelem vypovídají: Poněvadž
Václav Zima 'z Novosedl s Apollonou z Jenštejna, manželkon svou, a Jindrich z Hrobčice toho trhu domu,
o kt~rýz sou v námlnvu vešli, jakž Jenmym z Hrobčice,
Jan Reháček z Květnice a Vojtěch Zlákačka seznávají,
podle práva a decretum města .. tohoto pořád~~ před
panem purgmistrem sou neoznámili. A k tomu tejz du6m,
o kterýž trh činili, byl a jest v závadě zápisu věnního!
kdež on Václav Zima předešle u věně ten duom se všemI
svršky Apolloně, manželce své, pořádným zápisem a knie-
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hami jest zapsal, kterýžto zápis propuštěn od ní Apoll~ny
není, nébrž pi'ed právem stojíc ona Apollona toho, ZáPlSU,
aby jej propustiti měla, toho je,t i trhu téhol. domn
odpor učinila. I z těch příčin ten trh podle práva místa
míti nemuože. Než poněvadž jest se to našlo z svědomí,
že sou oni v jednání tomu domu jakoby k trhu v svobodě
býti měl, vědouce předešle o~i .mánželé ~ácla;. Zim~t.i
Apollona manželka, že v závade jest, se dali a pnstoupld,
pro ten nezpůsob, který jest od nich I~ straně ukázán,
pan purgmistr a páni je oba v svou kázen, berou. Actum
die Lunae po,t s. Bartholomeum 1544.
30. 1548, RI/lwp. Č. 2117 f. 145. Apolona z Jenštajna vzdala duom svuoj u stolice Janovi [Zajlstovi], manželu svému. Act. fel·. lIlI. post Sixtum.
31. 1550, Rl/kop. Č. 2129 f. 244. Jakož jest Apolona z Jenštejna obeslavši Jana Zajistu, manžela svého,
vznešení na pana purgmistra pány učinila, kterak by
právem duchovním s manželem svým rozd.ělen~ byla, ž~:
dajíc také, aby statkem ?d práva podělen;. byli. Neb tyl
statek pro neopatrován! jeho k spuštěm pnchází a na nebezpečenství jest. Neb i to předešle jest při s~olici tét~
bývalo že když se v manželství manželé snášeti nemohli
a dncl:ovním právem rozděleni bývali, že také i statky
se dělili, žádajíc i podle toho za opatl'ení.
Proti tomu od Jana Zajisty, manžela jejího, mluveno:
Nenadál se toho, aby manželka jeho mě~a. na to n~stu
povati a za rozdělení statku žádati, neb ac, JSou do cas~
jistého, jako do ro~a, právem ?llch?,~?lm rozved~m:
však aby to na cas rozvedem pncma dostotecná
k rozdělení statku mezi nimi byla, tomu on mísla nedává
a dáti n~muože a té naděje ku panu purgkmistru pánuom
jest, že toho dopustiti neráčí, neb jest ona jemu mocně
statek sVI'tj odevzdala, jakl knihan~i města tohoto takové
vzdání jest stvrzeno. A poněvadž pak z žádné jisté pHčiny
rozvedeni nejsou než toliko do roka, on věří, že k talcovému podělení potahován nebude.
Nato od Apolony z Jenštejna mluveno: Mluv! se tuto
od manžela jejího k tomu rozumn, že by všeho toho
statku užíti chtěl podle zápisu společného beze všeho
prosti'edku. Ale ona praví, poněvadz společní jest, že jí
ten statek tak dobře jeho jako její náleží a on jeho
před ní užíti nemuože. Neb by to byly lěZké věci, aby
společník jeden statku všeho užíti chtěl a druhý, jenž
mu tolikéž náleží, nic. A poněvadž pak jest t? vždyc,ky
pH stolici této bývalo, když jsou od duchovmllů prava
manželé i na čas rozvedeni bývali, že také i statkem se
dělili a to tak dobře pro rukojmě, kteréž za ~ebe strany,
že tomu dosti učiní, staví, aby jich nezavedli, táhna se
při tom na nález mezi Vácsla\'em od zlaté hus} a manželkou jeho učiněný, žádající při tom za opatrení spravedlivé.
Tu pan purgkmistr a páni slyšíce Apolony z ~enštejna vznešení i také co proti tomu od Jana, manzela
jejího mluveno nahlédše při tom v zápis spolecního
vzdání i také v'nález, na nějž se strana puovodní táhla,
a toho všeho pilně a bedlivě, po;áživše, takt? o .t.o~
mezi stranami vypovídají: Ponevadz od Jana Zajlsty Jisty
zápis společního statkuv vzdání mezi jím a Apolon,ou
z Jenštejna, manželkou jeho, jest ukázán, v kterémzto
zápisu zřctedlně toho dostaveno jest, že všecken st~tek
tak obapolně mezi nimi vzdaný kromě 20~ l:op gr. c. ~,
jiných věcí, kteréž sobě ona Apo:ona zejmena v té,;,z
zápisu vymínila, má z umrlého na Živa pozuostalého pln!r:~
právem pHpadnouti tak, jakž týl zápis to v sobě .. šírejl
ukazuje. A toho mezi týmiž manžely, aby sebe z jlstych
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příein manželstvím do živnosti prázdni byli, duchovním

právem nalezeno není. I z těch přfčin pan purgkmistr
páni jeho Jana a Apolonu, 1l1anželku jellO, ph témž zápisu společním zuostavují, tak aby oni toho všeho statku
tak obapolně vzdaného, gnmthu neopouštějíce a jeden
pl'ed druhým nic sobě nco'obujíc, spoleeně uUvali, leč
by budollcně oe jin'ého se dobrovolně snesli. Actum f. 5.
die S. Briccii.

32. 1558, 14. línůra. Rl/llOp. Č. 2142 f D. D. 2.
(Kšaft Apolopy z Jenštajna.) My purgmistr a rada Stal'.
]'\,1. Pl'. známo ciníme kterak uroz. někdy Apolona
z J enštajna, bylem v domu, jenž slove u Zimu na rynku
v městě našem, učinila kšaft ve čtvrtek před sv. Sixtem
I. LVII. - takže - jakož jest sobě v zápisu společného
vzdání s Janem Z.jistou, manželem svým, učiněném v tom
ve všem statku svém vymínila :;00 k. gr. č., žc takovú
sumu odkazuje - k záduší M. B. před Tajnem 50 k, m.,
p. mistru Jakubovi z Varvažova 100 kop.
Stalo se
v pondělí den sv. Valentina 1558.
33. 1558, 21. října. Rl/flop. č. 211'Z f 421. Zveden
jest na duom Jana Zajisty u stolice - pro XXV k. gr. č.
Václav Mikulenda. Act. fer. VI. post Lucam.
1559, 30. června.

Tamtéž f. 435. Uroz. p.
Burjan Trčka z Lipy a na Lipnici koupil duom u stolice
od Jana Zajisty za pět set k. gr. č. Také jmenovaný
p. Burjan pl'ipověditi rácil všecky pořádky buďto
k obci neb záduší činiti a zachovávati. Act. postridie
Petri et Pauli.

34.

v
35. 1593, 5. července. Rl/kop. č. 2112 f. 412.
Rehoř Koutský z Hořejších Počernic a Václav Vacek'

z Růženého, plnomocníci uroz. p. Jana Rudolfa, Maximi-'
. Iiana i ua místě pana Bmjana Mikuláše mladšího a lel
nemajícího a nedíln~llO, vlastních bratH Trčkuv z Lipy
na Světlí nad Sáz .• Ledči a Veliši, jsouc listem pod peeetmi s podepsáním ruky jmenovaných pánuov, jehož,
datum v pondělí po sv. Petru a Pavlu I. CIC. XCIu. zmoc-'
nění, stojíce osobně v radě oznámili: Jakož jest dobré
paměti ur.>z. p. Bm'jan Trčka z Lipy koupil duom v rynlm
u stolice i'ečený, kterýžto duom po smrti p. Burjana na
pp. Jana Rudolfa, Maximiliana a Burjana Mikuláše, syny
páně, dědickým a plným právem pl'jpadl, že oni plno-'
mocníci toho takového dOlllu - postoupili jsou uroz. p.'
Mikulášovi Trčkovi z Lípy na Novém Želivě, vlastnímu;
strejci pánuov bratH. Act. posbidie Procopii.

36. 1601, 23. července. Rl/llOp. C. 2113 f 201.
Jan Vidovle z Loustíně a Martin Bintner, písař a služebník
. uroz. p. Jana Rudolfa Treky z Lípy, na Veliši, Světlý,
Kumburku a Lipnici, cís. rady, jsouc od téhoz pána listem
pod peeetí a podpisem .ruky vlastní, jchož datum v so.
botu po SI'. Markétě I. 1601, zmocněni, stojíce osobně
v radě oznámili, ze dum u stolice postoupili uro~. paní
Kateřině Kurcpochové roz. z Lobkovic.
,
37. 1602" 1. čcrvence. Tallltéž f 273. Uroz. p.
Stefan JiH z Sternberka na Postoloprfech, cís. rada a
president komory České, koupil duom u stolice od paní
KateHny Kurcpochové z Lobkovic za 2000 k. gr. Č.
38.

1602, 31. října. Ta III též. Uroz. pán Přech z Ho-

dějova na Milivště, Tloskově, Lžovicích a lvlaršovicích,

cís. rada, koupil uroz. paní Dorotě z Hodějova, roz.
Hrzance z Harasova, paní m~nželce své najmiJejší, d~m
v rynku u stolice od uroz. Stefuna JiHho z Sternberka
za 2500 k. gr. č.

39. 1603, 7. května. TaJlltéž. Jakož jsou z jistého
povolení páni'tv tíředníci úřadu šestipanského vedle vej-
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ehoze na to od pánuv radních učiněné dovolili uroz.
pánu Přechovi z Hodějova, aby mohl v domu u stolice
rundel okrouhlý nad grunty od rohu do rynku neb místa
obecního dvou loket dílky v své okrouhlo.<ti vydali a nad
tím první vrstvu mimo ty dva spodní lokty jc,lnoho
lokte a jedné čtvrti, druhou pak vrstvu též z štukového
kamene opět dále puol lokte šířky po vydati ; a položiti,
kterýžto všecek rundel od dotčeného domu tak do rynku
na obec mimo grunty domovní tří loket a tři etvrti Sahati budc, tak aby toho tak postaveného rundlc paní Dorota Hodějovská z Harasova s dědici a hudlícími svými
na časy budoucí poží ,'ati a k domu svému jej dědičně
připojiti mohla, jakž zápis toho dovolcní, jehož dal
v outercj po SI'. Marku ev. [29. dubna] 1. t. svědčí. I páni
tak to schváliti ráčili.

40.

1607, 3. září. Arcltiv lItíslodržitelskjí, kopiář

Č. 116 f· 153. (Přechovi z Hodějova.)

Službu sVlí vzkazuji, urozený panc, pane švagře muj zvláště milý. _ Nečiním pana švagra tejna, že J. M. C. pán náš nejmilosti.
vější ráčí toho jistého a milostivého oumyslu býti, poně
vadž se rána morová chce v městech Prazs,kých rozmáhati,
ouřady z zámku neb hradu Pražského dolu do měst Pražských podati, pročež .toho J. M. C. milo,livě žádostiv
býti ráčí, aby pro ouř"d J. Mti C. appelací v domě V. Mti
na rynku Starého M. 1'1'. dvou nebo tl-! pokojův do nedlauhého času dopríti a k milostivému J. Mti C. zalíbení,
tél pro snadší a spěšnější lidských spravedlností fedruňk
J. Mti pall1 prcsidenta, pány rady a jiné přísežné osoby
těmi pokoji fedrovati. - Dán na Hradčanech v pondělí
po sv. Jiljí.
Zdeněk z Lobkovic kanclíř. (Skutečně
starom. apelace ze dne 8. října datována jest, .dán
v Starým M. Pr.« (rttllOp. č. 1029 f 105). Poslední
nález apelační z tohoto domu nese datum 10. ledna 1608.)

41. 1Q1)9, 26. května. Rl/kop. č. 64 f. 1. SI.,vutné
a mnohovzáctné poctivosti pánum purgkmistru a radě
Stal'. M. Pr., pánum a přátelum mým zvláště milým I
Službu sní vzkazují slovutné a mnohovzáctné poctivosti,
páni a přátclé mojí zvláště milí! Od Pána Boha zdraví a
při něm jiného všcho dobrého vinšujíc přtjí vám věrně
rád. Tak jakož od vás sobě tu přátelskou náchylnost a
zámluvu Pl'ed dávnými časy ueiněnou mám, aby mi voda
trúbami do domu mého, kterýž v rynku zde v Stal'. M.
Pro ddím, vedena býti mohla, i nyní chtíce takovou věc
k místu a konci přivésti, vás, že mi k tomu, mojí zvláště
milí páni a přátelé, své povolení dáte, přátelsky žádám.
A poněvadž k té a takové potl'ebě nedostatek v trúbách
se nachází, takže toho nic před rukami nemám, k vám
se s přátelskou žádostí ucházím, že mě některé troub)',
což by zapotřebí hylo, zapujčiti porucítc. Já ihned zase
jiného dříví s núlditÝIll I'ynahražením i podě!<ováním mým
zvláště milým pánum a přátelUm dáti splavili a toho se
jak v svém společném, tak i jednomu každému obzvláště
touž podobnou měrou i jiným vším přátelstvím dobrým
odměniti a odplatiti neopomenu. Odpovědí s vyplněním
této žádosti od vás žádám. S tím milost Pána Boha
s námi se všemi býli rač. Datum v Star. M. Pl'. v outeri
po neděli, kteráž slove Rogationum, I. 1G09. Pánuv
upl'imně volni přítel zustává Přech z Hodějova na Konopišti, Tlosko\ě, Milivště a Lžovicích J. M. C. rada.

4~.

1609, 26. září. Ru1wp. Č .. 7 f

36. Uroz. pánu

Přechovi z Hodějova do domu v rynku propuštěna jest
roura neb stojan.
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Číslo pop. 605.
(U zvonu bílého.)

." 1410, 2. prosincc. Pelze1, Lebellgeschic1de d. K
lVcllceslalls II. Č. 226. \Vir \Vcnczlaw, von gottes .gna·
clen Romischer kUllig - und kUllig zn Behem, emblctcn
- Kawczenbach von Berg zu Chutten und Messer der
ble)' bergwťl'k von den Myzc, unsern liebcn. getre.wen,
unser gnadc und a!les g~lle. Lic:,en. getrclYen. \Vll' ge~,~eten
euch ernsllich und vestlCltch Imt dlesem brefe, dasz II den
lobsamcn Pctrn Smrzlik, munczmcister des bcrges zum
Chutten Niklasen von. Wosicz, uusem reten, ~nschen
\'on Myl{OlYiCZ, Johanken Ortel, .Sigislllunden Roclnczan.er,
Duchken Rulant und Johansen \Vlczchrdlo und andelen
ircn mitbcrglYcrkern clie erste fungrube. auf. den neue~l
bleywerk zu Mikowicz um und um uff. alle Vler ?rter lmt
syben lehen uszmesscn sollet, wann WJI' den vŮr/gen gewerkcn clcrsclben ersten fundgruben dicse besunclere gnade
und fiirgabe gethan haben und t1mell hicran nicht andcrs
in dheine weise bcy uuscm hulclen. Geben zu Prage des
dienstags vor s. Barbara tage unserer reicho cles Behemischen in dem XL Vnl und des Romischen in den
XXXV iaren.
1. 1414.
Ruko}. Č. 2099.f. 44. Nos magister
civium consules et scabini Mai. Civ. Prag. recogno~
cimus,' quod nos intcr \Venceslaum, filium olim Johancon~,s
Ortlini ex una nec noa Maral1l f/'Htrem (I) parte cx altel"
racion~ lIlI S. census, quas ipse \Venccslaus supcr d".mo
ipsius Mare habere dinoscitur, talcm inter ipsos tu\tsse
sentenciam, qnod ipsa Mara eundcl1l ccnSU'll - censlJarc
deuet.
2. 1415, 21. línora. Rl/flOp. č. 2.099.1: 58. Wenceslaus ct Johannes, filii olim J ohancoms O.rtll.. rec~gno:
I'erunt, quod ad onmem causam conlro~er~le IIlter IpSOS
racione testamenti palri', matris et fratns lpsorum ad decidendum elegerunt potentes arbitros - . Act. fer. V.
ante l\lathei.
8. 1417 ll. května. Rukop. i'. 2099 f. 108. Nos
magister civiu:U, consules ct scabini Mai. Civ. Prag .. recognoscimus, quod discreti viri Ludvic~3 appothecanus,
Johannes Ilechynic et Sigismundn~ Chame, tam.quan~ ~e~
tal1lelltarii do mine Margarcte, rehctc J ůhanco.llls 01.t1.11ll,
pro ct racionc omnium bonorum mobilium et llum.oblllUm
per dictull1 Johanconem ct conthoralem sual1l rehctor~m
inter d. \Yenceslaul1l et Johannem, fratrem suum, fihos
antcclicti J ohunconis, cum ipsol'Um a~b.o~·um cons.ens~ et
voluntate talem intcr ipsos fecerunt dlvlSlollcm, SlC \ldelicct, quod d. \Ycnceslalls pro pO:'cione sua hab,ere dehe:
domulll ad argentcam stellam, ll. XV s, census . sup~,
domo Johannis i'l'lugltczer, que. fnit olin~ Lcutm:l'lczen,
it. XV s. census super domo ohm Jancoills Leollls, ~m~c
Cunssonis appothccarii, item II s. ccnsus ~uper bon~s l~l
Minory Brazdny, it. I s. superclomoJac?bl de ~lan ln stItoris, que fuit olim Cunczonis sartorls (s~ta est lil Fe,"rca
platea) ct ad hoc habere dcbet vineam sltam prope vl~m!
sieut inter in \\'rssowicz. Iusuper Johannes, frater dlCtl
d. vVenceslni; habcre debct pro porcion~ sua ~omu~n
dictam ad albam campanam ct ad hoc eClam cunnm lil
Bychowicz - . rnsuper eciam iura,. que. ipsos c.ompetunt
in Broda Bohemicali, de eisdem III slInul ~tl dcbent.
Post mortcm vero predicti domini \Yenccslal, tx tunc
porcio SU.1 ad prcfatum Johannem et heredes. SU?S pleno
iure devolvi debet. Act. fer. III. post S. StalllslaI.
. 4. 1424, 17. listopadu. Tamtéž f. 150. Nicolaus
Forsster ab alba campana in caSll, quo eundem ex hoc
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seculo priusquam Elzkam, conthoral.em suam, migrare
contingerit ex tunc dicte Elzce omma bona sua et specialiter dO~UU1~1 ad albam cam panam dat. Act. fer. Vl.
'ante Elizabeth.

5. 1428.
Rl/llOp. č. 2099 f. 215. ~icolaus
ab alba campana recepit res infrascriptas Nicolm Glothpauch in suo debito, videlicct V s. gr. fer. VI post, Pentecost. N"jprv td postavy nedospělé, dl'a válená a Jeden
neválený, it. osnovu postavovlí, it. jeden~ctv svazk~ov ldubeček pl'ieze předené z vlny, vlnu ve ct)'rech sletkách,
blány zaječí podbl'íškové.
tl. 1484, 28. tínora. Rl/kop. ~ ..992 f. 15~. Agnetis,
nata Nicolai ab alba campan", et S\glsmundus. Sl~ma, ma·
ritus eius, fassi sunt li bere el spontanee omm sllle ,co accionc, se pcrccpisse et levasse LX sexag .. gr. plenane d
integre ab Eli.ta),elh, matre prefatc .Agfo1ehs, et ab Auguslino filio eius pro porcione heredltana lpsam AnezlClm
de ~mnibus b~nis post prefatllm Nicolallm, J?atrem suum,
concernente derelictis. Act. in vig. s. Mathel ev.

7. 148J. 10. zM·í. Rl/kop. č. 2099 f. 383 ~ č. 87
19. Pessico a stellis, \Venceslaus Rak,. Barthossl\l~ pannifcx et Jaksso carnifcx proci cl COlllposltores nupclarulll
ab Augustino, nato Niclassii ab alba cal.upana, ~x. una ct
Dorothea, nataJohannis carnifici" genel'l.s He.fo1sllIl~, part~
ex altera electi, - occasione sacri matnmonll hmusmoch
pronuncciaciollem feccrunt: Quia po.st. prefatan~ D~rothearn,
filiam suum, pretactus Jallco promlSlt dare XXX S. Act.
fer. VI. post Natil'. M. V.
8. 1486, 24. l'íjna. R1/11Op. é. 2099 f .. 43~ ..Hassko,
natus olim Sigisl1lundi, de aliu partc resignavlt S~glSIuundo
Slunu et Augustino ab alba camp1na totale lUcl SUUlU,
quod habere dinoscitur ad litteram sona~lelll s~I;er ducentis triginta s. gr., que data e3t \Venceslao,. ClVl ~ elO:
nensi, per Nicolaum mercatorelll olim de, predlcta Mlnor~
Cil'. Prag. ad fidas manus servandum, lta quod prefall
Sigismundus et Augustinus habcbunt p~cn.am P?te,tatcm
eandem littcram a prefato \Yenceslao cXlg"fo1dl e: cu~u
eadelll Iittera agendi, faciendi ct disponcndl, q~!ccJlIl.d
il'sorum placllcrit voluntJti. Act. fer. lIlI. ante SHnoms
et J ude.
9. 1487.
TalJl!é!.: f. 454. Augustinus ab alba
campana, nalus ulim Nicolai Furss'.er, fassus est, XXX~.
dotalicii post Dorothe'"11, uxorelll suam, natalll J ohanlllS
Polaczek carnificis, percepisse.
10. 1487, 80 zál'í. Desky dvol'~ké č. 20 f. 183. J~
Anna, někdy manielka Jaukova DOlllcíkova dobré e~metl
od bielého zvona, měštka Vclikého M. Pl'. a z Moc,lcllan!
vyznáváni tiemto listem, tak jakuž jsem I' s~av manze!sky
vstdpila u pojala slovutného Václava z .~lotlšt za mu~e, ~
manžela svého božím zpuosobem v Clzle země, . nejSnCl
v bytu ani pH statku svém a bojéci se prodlcl1le toho,
nevěJtíce, když by buoh nás zase k I.Iašemu statku nanavrátil neb na mě smrt přcpustil, chtlec s; v tom .~pa.
třiti a I'ystheci
aby potom dalcjších nesnazí od l1Izúdného nebylo s' potazem doLrých pl'útel a s dobrým rozmy,lel1l činím poručníl~a svrchupsaného V ~clava} muž~.
svého, obyčcjem země Ceské těch všech zbozí mych: coz
ke dskúm zemským přislušie a podle řád~ města VelIk~h~
Pražského, jakož to městů právo má, p.re~ do~epsa~ynll
5tatečnými a slovutnými rytieři a panošml, jakoz, s~ jm~'
IlUj'í v tomto listu lll)fCh všcch statkuov, k kterymz kolt·
,
'v
"'d
.,

f

věk právo ll1áll1, llcl zemi ~~.e~~ : meste,. tu ,pora nlcn~Jlc;_,
aby s tiem mocen byl UCIl1Itl 1 nechati, .,Jako mocn~ ~
ručník toho sem já jcmu již típlně nvěhla bez v~e\tkych
."
jiných , odpor i nesnází Jako
svemu Vérn é mu mužI . Prvé

58

418

V 1. Na Velkém

poručuji

lIdl1lěstí

V 1. Na Velkém 11dlllěslí (strana východní).

V1. Na Ve/kém IIdměslí (strana východn0·

domini - per scntentiam ipsoElssce - . Insuper rnlll pronuncciantes Agnczkam filiam prcfate Elsscc, conthoralem Sigismundi Slama, et il'sutn Sigismundum, qui
cl propter alios graves
causa tradicionis civitatis excessus aufugerullt, nec non heredes ipsorum omnibus
per prediclam Elsscalll abiudicadevolucionibus I'erunt.
12. 1441.
RI/ko}. é. 992 f. 207. Margaretha
relicla ab alba campalla, iam vero conthoralis 'V cnceslai,
llotarii domini Ptaczkonis, cůnstiluta personaliter in pleno
consilio - fassa cst se a - :Malerna de longa plalhca,
Johanne carnificc testaryJentariis ct Elška matrc prefali
Augustini XXX sexag. gr. nomine dotalicii ei per prcdictum Augustinum testalpentaliter Icgatas cum parafcrnaliis, lectistcrniis ct I'cslimentis ambulaloriis bene sufticientibus ct valenlibus smcepisse ct levasse plenarie 1441.
13. 1449, 15. července. Rllkop. č. 2119 f B. 2.
\'e jméno božie amen. Já Elška, vdova po i'v1ikulášovi
dobré paměli i'ečenélll Foršter zuostalá, mčšlěnína Stal'.
lVI. Pl'. od llielého zvona, I')'znávf.m tiemto lis lem ~c, ze

potl'ebovala, radni budú a pomocni. Datum anno - XUXO
fer. IIlIa in Divisione ap.
14. 1451, 6. bl'ezna. R/lkop. č. 2U99 I 1076.
Když pauí Elška, vdova po nebožci Niklasovi od bielého
ZVOIHI zuoslalá, byla pi'ed pány purgmistrem a konšely
v plné radě nai'ekla Maternu z Dltíhé lHedy, viniece jej
tiem, že by jí po smrli Augustina, syna jejieho, v domu
pobral, což nalezl, práva k tomu ncmčv ižádného.
A k duovodll žaloby své dokládala sě rady staré, kteráž
jest lehdáž s Pešíkem seděla i s limz Matermí. Páni
purgmistr a konšelé obeslavše radu staní, což jich živo
zuostalo, jmenovitě Malěje Krtka, Malěje Porybného,
Duchka kramái'e, Václava Piknoska, Jana 'Volfa, Bernarda
od Sampsona fl Martina Rodiče, tázali jich, co by jim
v té při bylo svědomo a známo. A oni p Jtaz sobě uprosivše všichni společně a jednostajně skrie Martina Rodiče
vyznali, ze o tom jiného jim nenie svědomo než to, zeť
po smrti Augustinově, syna Elšky nadepsané, Jan Poláček,
tchán Augustin6v, radil sě s ními, klerak by měl to opatHti, aby ten statek nebyl rozmrhán pro dietky téhož
Augustina, jimž on po. své dccři, téhož Augustina manželce, děd byl, a ze mu oni jemu jiného neřekli, než to:
Tys jim přietel, ty to opatř, jakž umieš najlép. Ale byl
tu IVlaterna co bral, neb kdo, řekli že nevědí nic. Takž
páni purgmistr a kůnšclé takto jsú vyi'ekli: Paní, jakož
vinilas ]'l'latcrnu, že by tvé pobral a v toms rady staré sě
dokládala i polom svědomie také jiného, rada stará toho
nezná, ani jiné tvé svědomie, byť on z domu tvého co
bral. Takés pravila, že by on mčl kš aft syna tvého a tos
měla dnes provésti i neprovedlas toho ani jiného, prolož
phkazujiť páni, aby ho s pokojem nechala a polom nikdy
ho nenai'iekala z toho viece. Aclum sabbato post Translacioncm s. yVenccslai ~c LI.
15. 1452. 12. ledna. Talll/éž f. 1089. Elška relicta
Nicolai Furster CUlll Agnezka n"la sua proscribuit ~c XX
,flor. ung. debiti Johanni yVoykowsky de Prziewor ad domum ad albam campanam. Fer. IIII. post Epiph.
'i' 145&, 22. bi:czna. RI/li!lp. č. 2141 f. 360. Když
Anežka, Zikmunda Slám)' manzelka, pro své zlé a neho,lné činy, kteréžto často a za cllúhi čas rozličnimi obyceji páchala a páchati nepřeslávala, pomsltl za své skutky
aclwli podle milosti panské vzemši, z města vyvedena a
vypovčdiena byla, páni purgmistr a konšelé zllamenavše
jejie tak neproměnné zlosti, ttíž Anežku všech práv, ac
by která měla, k kterémukoli statku k městu pi'íslušnému,
buď vzdáním neb jinými zápisy ortelem svým odřekli stí
a ocli'iekají, všechna vzdánie i jiné všechny zápisy umoi'ili Stí. V lom pak Elška od bielého zvona, někcly
Mikuláše Furšter l'ečeného manželka, pl-iprosivši k sobě
_ mnoho dobrých lidí - vstlípila jest pi'cd pány do
plné rady, žádost svú sepsamí pán6m podala žádající i
s pl'átely svými, aby páni k takové její žádosti vuoli Sytí
přidali. J ejiežlo žádost od slova k slovu taklo byla napsána :
'
Pane purgmistře a milí páni. 1ento jest muoj tímysl
konečný vltole mé. A napřed přede vším prosím vašie
milosti, jakožto pánu6v svých milostivých, a byšle rácili
svoliti, žeť chci lěmto sirotk6m statek svój knihami měst
skými zapsali vedle i'áclu a práva mě,ta. A I' lom neuchová-li P. Buoh Uerého sirotka smrti, aby na druhého
spadlo. Pakli obú dřéve let rozumu došlých a já je pl'ebyla, ale zasě na mě. Dále milí páni, zeť chci sč sl'čl'iti
a konečně poruciti se pan"- Heřmanovi a jeho mocného
, poručníka sobě udělati, věřecí jemu nad jiné pi'átely
že nade mmí i nad těmi sirotky věrně a právě uciní
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jemu to zbožie v Močidlanech i jinde cozkolivek
k tomu přislušie i s tiem se vším pn'ÍYem, kleréž na to
mám a tu jstíc toho v držení byla s Modliborem i po
Modliborovi, dobré paměti muži mém, i to věno, kteréž
mi jest zapsáno a potvrzeno, a po dědicství mém nápad,
kterýž by mi se dostal, tak jakož jest dále vc dskách
zemských, rozdielně menujíce každý kus, což k tomu pHslušie, vepsáno, a svědomo jest súsed6m okolním, žcť sem
tu seděla v svém panslví a statku a toho v držení mocném byla. Také též poručenstvie mocné činím týmž obyčejem svrchupsaným dl'évejmenovanému Václavovi z Plotišt,
muži svému, druhého mého zbožie i slatku, kterýž mi se
jest dostal s volí boží po Jankovi Ortlovi neb Domčíkovi
n řkúc mčštčnÍna Velikého mčsta Prazského paměti toho,
zbozie v Běchovicích věna anebo práva vČllného mého
anebo kterakZkolivek právo na tom zbozí mám zapsáno,
a na tom všem, coz on kde měl, jakoz ,sem toho lu
v Běchovicích i v tom domu u Bielcho zvonu i jinde
v mocném držení s ním byla, mocně jemu to porucuji, i
lo vše, což k tomu zboží, což on kde měl nápadu na mně
spraveCllivě po smrli jeho zemským anebo městským právem spadlo, i po smrti dětí našich, kteréž sme spoht
měli, mocuě jemu to porucuji, aby on mohl uciniti i
nechali s tiem, jald by sě jemu zdálo, úplnč jako své
vlastnie zbožie, i postupuji jemu k tomu svrchujmenovan);ch statk6v všech před dolepsanými statečnýllii a slovutnými r)'tieři a panošemi, tak jakož sem sama v držcní
toho s mými oběma mužem a byla a jakž mně zapsáno
jest a tu v panstvie ,eděla. Pakli by buoh neuchoval
muže mého prvé nežli mne a on mi zápisu na svých
žádných dlužnících ani na slatcÍch svých, kterézbykolil'čk
měl, neukázal ani co zapsal, jakož má, ježto bych já také
po něm ktení jistotn mieti mela, tehdy loto poručenstvie
" dánie, jakož tento list svědcí, žádné moci nemá mieti
ani zapsati tu má kr>mu po své smrti. Acby prvé umřel
než já) nez zase všechna 1110C aby sě ke luně navrátila
z těch statkóv svrchupsa1Jých, nač tento list svědčí. A když
by nám pán buoh do Cech pomohl a dsky zemské odevři cny byly, slibuji to muži svému prvé, druhé anebo
třetie Suché dni ve dsky vložiti podle svrchnieho danie
poručenslvie aneb zapsánie, jakož tento list svědci. Paklib):
vždy desk zcmských nebylo, ale kterýž páni a zemané
obyčejsobč uložie, tiemž obyčejem slibuji jemu ten zápis
zapsati .. Pakli by mne prvé buoh neuchoval, nežli by sč
len zápIS dokonal a vcpsáno bylo tiem obyccjem, jakož
sc svrchu jmenuje, tehdy plmí jeho moc a právo tiemto
lislem ,lávám podle svrchupsallého dánie a por,tčensll'ie
takúž mocí, jakobych jemu típlnč ve dsky zcmské vlozila
a zapsala a v městské kniehy k vlaslniemu dědicství; a
na budúcie časy, komuž by on to prodal aneb popřál,
aby túž mocí a liem právem držali, jakož sem já sama
ddala a k tomu měla. A já Anna svrchupsaná tomu všemu
na svědomie svú pečet vlastní dědičmí pl'ivěsila sem k tomuto listu. A já Rudolf z Rece, té chvíle hajtman brněn
ský, Oldi'ich Skála z Lilce, Petr Kevsar z Mohelna, Karel
z Opatovic, Bedřich z Lilce vyznáváme tiemto listem, že
jsme pH tom porueenstl'í a vzdání byli a pi'ed námi se
to slalo a na prosbu panie Anninu a Václavovu z Plotišt
jejieho muže, a podle peceli jejie přivěsili sme své pečeli
lla svědomic k lomuto listu. A to sme ucinili s naší dobní
volí. Dán v Brně 1. MCCCCXXllo, ten pondělí po svatém
Havle [19 Hjna]. Act. a. d. J\'ICCCGXXXVllo, fer. n. in
die J eronimi.
11. 1440, 7. prosince. Rukop. č. 2102 f. 428.
EIsska, relicta Nicolai Furster, resignat ius suum - Anizce
et Elssce ncpotibus suis, nalis Augustini, filii prefate

ackolivěk

nemOCl1U

jsem, necluživa na těle,

však proto

paměti

dobré ~c toto mé poslcdní pot'učenstvie a konečný
úmysl vuole mé o témž o všcm statku a zbozí mém, ktcrýmž mně jest pán Buoh z štědroly milosti své naděliti
ráčil, s dobrým rozmyslem zi-iedila sem a zpósobiJa i tohoto kšaftu a poručenslvie mého mocí řiedím a zp6sobuji
obyčejem takovýmto: Najpn'é a pl'ede všemi věcmi uci·
nila sem' a uslanovila, činím a uslanovuji poctivú pauí
AgneZku, dcerú mú, pravtí a mocmí poručnici Elšky, dcery
nebožce Augustinovi, syna mého, a podlc toho i domu
mého a vinic i jiného všeho stalku mého movitého i nemovitéllO, kdož a na čemž by k'Oli ten zálehl, ueb kler);m a kterakým - koli jménem muož neb mohl by jmenován býti, nic nel'ymieňujíc ani pozuostavujíc, tak lomu
chtiec, aby táž paní AgneZka již pověděmí EIšku, vnučku
ll1lí, u sebě poctivě, jakož na ni slušie, chovala potřebu
jí, ztravu a oděv dávajíc i jinak péči o jejie dobré a
poctivé majíc, i také dielem jejím mntí tiemto kšaftcm
jie odkázaným mocně vládnúc až do jejich let dospělých
šestnádcte a ona aby jie jako matky své byla ve všem
poslušna.
Potom pak vinici mú zpodnÍ, kterál. jdlíc k Vršovicóm
leží na rozcestí a osm str. drží v sobě ll1ěrných, 'poníčiem
a se vším i cel);m právem mým mocně olkazuji svrchupsané Elšce, vnučce mé, samé toliko a zádnému jinému.
Než dnom muoj a vinici svrchní i jiný všecken statck
muoj movilý i nemovitý, tak jakož svrchu již dotčcno,
nic nevynlienlljíc, porúciem panie Anezce,
dětcm

deeH tHé, a

jejím i také svrchupsané Elšce, "nučce mé na
rovni mezi ně rozdiel. Tak lotiž. Neuchoval-li by téz
Elšky od smrti Buoh, že by snad di-iel'c let jejich
svrchudotčcných umřela anebo které z dětí castopsané
dcery mé umi'elo, prve než by let rozumných došlo, tehdy
diel tak umrlého neb umrlých chci aby na jiné děli l.ivý
zuostalé připadl na rovný opět mezi ně rozdiel p:ným
prácem a tak až do poslednieho. A též zasč Elška často
psaná zůstalali by žil'a s živými dětmi, v nápadu měj
pravý a jednostajný diel.
Než jestli že by panie Agnežky, dcery mé, Buoh
neuchoval, lehdy diel její na mužc jejieho připadni, aneb
má jej, kamž chce obrať vedle své vuole. Přidávám lé"
Agnežce, llcdi mé, k radě a ku pomoci opalrné lllul.e
Václava Cvoka, měštčnína Nov. M. Pr. a Jindřicha Kbelského, měštěnína Stal'. M. PL, věříc jim zvlášlně mimo
jiné pLHely své, že jí ve všech věcech, v nichž by jich
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nacl liem sl"lkcin mým, jakožlo nad domem i nad vinici.
Než já proto abych I' tom domu do mé smrti byla a
odlucl nikam abych nebyla hýbálla. Dále pak jestli že by
p. Hcřmann v mých potřebách mě kdy založil ncbo mě
v dluziech od koho zastúpil, budto na opravenie domu
neb na' vinici neb načežkoli byl zaloZiI, aby on na tom
na všem statku předc všemi jinými napřed bezc všie nesnáze a překážky své mel.
K terúZto žádost páni přeslyševšc - pi'ivolavše p.
Heřmana Sirotka a na něm ztázali, jestli jeho vuolc k té
žádosti jcst, jimžlo odpověděl jest, že jeho vuole jcst, ač
svtí vuoli páni k tomu dátc. To když páni uslyšeli vuoli
svú plnú dali stí - . Act. sabbato ante Judica.
16. 1456, 10. března. Rukop. č. 2141 f. 20. Jakož
jest byla pi:e mezi paní Elšktí od bielého zvonu z jedné
II Vaňkem, Poláčkovým synem, z strany druhé o někleraký
statek, z nehož tál. Elška vinila Vaňka, že by jeho olec,
nebožtík Janek Poláček, ten statek pobtal z jejieho domu
po smrli syna jejieho Augustina. I vedle toho že by ona
také témuž Jankovi Poláčkovi dala uěkteraké věci schovati. K tomll Vaněk odpieraje pravil, že o tom stalku ani
o žádnieh věcech nic nevie. Ubnnané vyi'ldi jsú, aby
Vaněk dal za to všecko, z čehož jeho paní Elška vinila,
paní Elšce ty věci v kšaftu matei'e jeho zejména položené
a popsané, jakožto puol pátý kopy gr., sedm lžic stHebrných, nový zákon na pargaméně, p61druhého lotu perel,
pancici', obojcek a hunskop - . Aclum fer. IIII. aute
Gregorii dominice Lelare.
17. 1457, 2. března. Rl/llOp. Č. 2105 f. 51. l\Iartinus Przezka et Katherina emerunt domulll ad albam
campanam in giro in acie erga Elsskam, relictam olim
Nicolai Fursster, Johannem et LudmilIam, nepotes dicle
Elssce, pro CL s. gr. Act. fer. IIII. ante Trans!. s. YVenc.
*, 1474.
Ruko}. č. 2105 f. 341. Katherina,
relicta olim Augustini de Colonia, Przezkov6 dieta.
18. 1470, 11. dubna. Tamtéž t: 290. Generosus
dominus Johannes Malovec de Pacov et Dorothea emerunt
domum ad albam campanam erga Augustinum de Cůlonia cl
Kathrussinam, ipsius uxorem, pro CCCC flor. ungar., qui tune
temporis velebant CLX s. bohem. - Vendentes superius
tacti pro sue mansionis residencia habitaenlum superius
eiusclem domus, vid e\icct estuaJ'Íum CUlU duabus camerulis
circumsituatis ac inferius una tesludine ad vite sue lempora debent commanendo possidere. Act. fer. IIII. ante
Palmarum. (Augustin kvituje ještě r. 1472.)
19. 1477, 10. května. Tam/liž f. 386. Generosa d.
Katherina de Okorz, uxor gen. d. Czenkonis de Clinstejn,
emit domum ad albam campallam apud gen. d. 'VcnceslaUlll de Nestajov et in Zehussic cum scitu et consensu
d. Johannis et Bohuslai Malovconum de Pacov pro CC s.
gr. boem. eo iure, quo solus eandem domum iuxta testamentum ei delegalam per gen. cl. Dorolheam de Talmberg, oIim nxorem Johannis Malovcc de Pacov, possedit.
Act. sabbato post Stanislai.
20. 1482, 15. dubna. Rukop. Č. 2106 f. 106. Famosi clicntes Zigismundus, notarius d. subcamerarii, el
Johannes Retafina, fralres de Dvorzissl, emerunt simul
domum ad albam campanam erga d. Katherinam de Okorz,
relictam Czenkonis de Klinsstyn, pro ducentis s. gr. prag.
Aet. fer. II. post Tiburcii.
21. 1484, 17. červencc. Rl/kop. č. 2106 f. 140.
Magister Laurencius phisicus de Rokyczano, cmit domum
ad albam call1panam erga famosos fratres Sigismundum et
Johannem de Dl'orzisst pro CL s. gr. prag. isto tamen
53~'
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VI. Na Velkém

udiuncto''Qucmad
.
mo d um S"Ig1'lnundus dOl11um illam emerat
rr0f,~er paVIl11Cntum fact?m. de cadem domo ad ecclcsia:n
J: ng., I~oc pro se rehqmt, quod faciat sibi hostium de
v:~o et e~lllde ~radurn ad cameram iuxta hoc pavimentum
Sl am,. ut IlIac .h?ere per hoc pavimentum possit visitare
cccle.slam ?mnI 11l1peehmcnto procul 'moto tamdiu, quoad
sua lIlfirl1l1latc pnvatus 1:011 fuerit
Act
bb t d'
AJIexii.
.
. sa a o le s.
. t cr
. 22.. . 1490,
I . . 5. července. Tamtéž .f. 281. ll".agls
_aUlenclUs. p IISICUS resignavit domnm ad albam campanam
K~thenne, comhorali sue, et pueris, si q110S simul
duxerlllt procreandos. Acl. Cer. II. post Procopii.

I

1504. RIIllOp. Č. 94. II j 88. lI,-Iagdadcera Kateřiny od zvonuov, seznala jest ze jest
PllJala ve~ken d~el svuoj dedičný a otcovský, , kter);ž jí
po nebo SImonoVI z vápenice, otci jejiem, přilcže!.
1

~,I.I.a,

23.

. 24. 1510, 7. listopadu. RullOp. Č. 2141 j. 221 St I
se• Jest smlúva
. meZI. Vavl'incem, synem ' někdy
a a
T
v.
sva t e b nIe
mlslr~. \ avrlllce od bíelého zvonu, a Johanú, dcení Jana
Pctruzlelky z Menšieho M . Pl' . - . Act . f CI.. V
L L eonardi.
. pos
al ,25. 1512, 7. li~topadu. RltllOp. č. 1128 111. f. C. J.
J COz Johanna, l11anzelka Vavřincova od bílého
'
jest, že bez jejího
" 10 n
~ltCllly on Vavrlllec s ní býti nechce a
1'0
mnohé nállsky, kteréž sou se jí daly jeho příčimí prá!crn
~l.u?hov~ím sou rozdeleni, aby bez sebe souc~ poctivě
ZIVI byh, a že ona podle toho rozdělení jest jeho prázna
ploséc, aby páni rácili ji dále podlé práva OIJatřitI"
Zv'
Jest1 Ipo vn'1 St a l e k pľlJal, aby ji oflatřil, živnosti aby mítie

~c~r~J~na ~_~~ružilky, vzn~~la

V"

pro::~~;;

•

n~? ' a, ze k tomu jeho statku právo má. Proti tomu V

vnnec m' .. ~
d
.
a'á"
uz JeJl, opíraJe pravil, že ona k stalku jeho
Pl,' a nemá, neb
nla'e
.
. statek on
. . SVUO)· zde i na zemi
.
J Jemu
sall1 é mu po OtCI a maleh Jeho nál v, N v
v
d zV ona
rázn . I
".,.,
'
~ ezl.
ez poneva
a. Je 10 ma byli, ze se jemu vidí za dosti k J' eJ'I'
v t J '
"zlvnosll
. • ab}' J".1 .!Je
, cop gr. c. vydával každi rok,' pravě
~el alll jemll JeJI veno pojedmí po ní dáno tak jakž slu:
,e;; n;byJo. Tll pan purgmistr a páni vyp'ovídají: Poně
va z zapls S\?ll~v svatebních mezi nimi ukazuje společnost
statku takovu, ze po Johanně je,t Vavl'inec p,'ijal sto kop
a ,pu~l druhého sta kop jí obvěnil a což by tím st tk
vennym
s Iu souce co
lb
' ze
v
cm
,
,po
yh,
v tom ona spoleka míti
mela, s lllm, tot;z v ~ěch puol třctím sly kopami gr. m.
ale. z,e sou, na teI~t~. cas právem duchovním bytem rozdě:
1~"1 " ze ~~dné pncmy, kterúž by měla ona Johanna věno
S\ é polratIlI, a právo města tohoto zjevně ukaZUJ' e
kd ,v
b}'
,. meZI. manzely
,
'
)z
'f".se tal' o v,á vec
přihorlila, že zádná hodná
p~tn~l. by se ~eshl~dala, pro ktenlZby manželka věno své
P. I all. a a .1!1UZ t~ zeny prázen b};ti chce béz hodné pl'íCš)(I}I" Jest JI povlllen věno její vydali a vej'pravu bez
velO
odporu . A ponel'ae
v
l"z jest té vu!e
o
é
Vavřinec aby ženy
~YI prá.~en byl bezy. hodné pl'íciny i z té pHčiny podlé
o l~ Pl, v~ on Vavrmec k zivnosti její jest jí Johanně
rov~~en ,~e?h puol třetího sta k. gr. m. vydati a vajprayu
u, ,erllZ Jest po ní vzal. Acl. fer. III. ante Nalil'. M. V

J?'

~
26. 1513, 2. května. Rl/lIop, č. 2108 f 121 Václav
Slechta
a D ' t a JCOUpl'1'I d lIom na. "
"
, z ' Pomberku ,010
rynku
I eeeI:y u. ZVO~lUOV od Vavi'i;'lce ZVllonka řečeného za CCC
k, gr. pl. Dalo se v pondelí den SI'. Zygmunda.

\
27. 1518, 27. listopadu. Rl/kop. č. 99 f. 5. Václav
~Iecht~ z Pontberka seznal sě, že jest dlužen 260 k
l'

C. Bnkcímu Rehákovi z Květnice a zapi'uje na dO~l'
svéll:, v kterémž bydlí, u zvonu
Act. sabIJ t
.t IT u
thenne,
a o pos "a'
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1520, 13. prosince. R1/11Gp. č. 2109 j 147
Václav
d UOIll tl .
.
d B'I Sova
~
')z Liboslavě a Jitka l'OIIPI'II'
..
z"onu
28.

o
n <Clho heháka z Květnice za CCCI k
.
. A
die Lucie.
~ . gl. pl. cl.

2D. 1541, 7. bl'ezna. Rukop. Č, 2142 j U 13
(Kšaft Václava Sovy z Liboslavě.) Ve J'méno ,'t"
.
r l'l éT ..
slae a Vneoze 1 n
rOjlcc amen. Já Václav Sovac z' LI'bo-la'
Všt '
St.
~ ve lne f:1l111
a.l: ,liL !'I. takto svuOJ konecni límysl a vuoli oznam~jl: NaJprve duom mu oj u Zvonuo na rynku v Stal'.' í\'r.
PL,t' Item
duom II Zlatého nedvěda , U
itcmDd
v'
In l
s zal
lrac'
II
pro ~ . spltálu, . v kterémž bydlel neboztík kněz Václav
adm:llIsl:·at~:·, It. ?UO;~l n~. OS,trov.ě konec jezu nad mostem
se ~ še~1 uz~tky, Jakez pn ~l,el,n }Slí, il. vinice Ráj velik;
~ dru?) I:laly podlé sebe lezlcl, ll. vinicc za Koňslní b· ~
I s štepm
,. t'"
. . . leŽÍ, it. vinici i s ště Jllicí
rauu
..
,?l,' lt
{er á'z pn
ez VlnICI
kteráz lezí podlé vinice Raušovy, il. statek mu oj vš~chel;
bud na hotových, pe~ězích, na listech, na dluzích, na l<lenotích
'I I d e 1110 II I o
'(' .a ... tak na cemzkoli a kde by se col'oII'
,.
,'(
na) tl, Jezto by spravedlivě mně náleZeti mělo to 'š 1
ma vl" á
v
'
'ce <:0
CI~e (av:.m a poroucím po mé smrti a prvé nic Johanne, dcen své a panu Pavlovi Severyno\'I' zetI'
é
v I J I "
m mu
: ,,?Janze u o Janny, dcery mé, však s hito výminlní aby
yz pon Pavel, ~e~. muoj a man ze! Johanny, dcer): mé
toho .stat~u m~1ll J1~ odkázaného nikam a žádnému P 1'0dávatI am odCizovalI nemohl, lečbv všemohl'lcl' pa'I B I
"'1
ě
v·
'
,I
uo 1
racI na n neJalní nuznú polřebú dopustiti J'cl ,.
Eozc
f'~'
..
'
10Z, pane
v ' os ľ~CI rac. Item toto pak aby svrchupsaní manzelé
~íze, psanym oso?átn byli povinni vydati: Item Anně
,,~ucce mé, aby
bylo vydáno, hlyz by se vdala
uol:
dlUhého
sta grosllov ',íly'ch ' il. AlZbět'e, vnucce
,
' p dvev
tv I
mé
s e cop
bílých a v);prav}' za
1· g'I. b'I,'1
.
D
' grošuov
,
. I~"
I yc I
It
Ol'ole" vnu~ce mé, sto k. gl·. bílých a výpravy za I' J'
gr. bílych, ll. Janovi, vnuku mému ,'es Z I
v
~ rb'
ľ f I
b' ,
,~e enec ane
IS C C. gr.
llych, to aby mfIi vůli dáti rodičové . I
neb tu ves aneb ten tisíc k. gr. bíl)'ch' itelll BUl" Je I~
NI'
v
'
lanovI
. š
J ~r~, ov~ z ."ové:o mesta, príteli svému, třidceli k. '1'
bdycI>, ll. JmkovI HrIíllovi, kterýz pi'i mně jest Lig·
P
?"r. bllych a k tomu, jcstliže b)' chlěl ph nicl b' ft' ,0b
I
t
,.
v
I
) I
a)'
je 10 z ravu I odevem opall'ili a on také abv
t'.'1
b'
1I . J
.
v
' J
opa 1'1, co
.) mo:,' ll. Hn?VI Detskému patnádcte k. gr. bíl ;ch'
lt, bratnm do Tyna na světlo do kapl)' půl d' I é 1) .'
b'l' I
. ..
lUl , gr
I yc~, , na ;llllCI, kterúž drZí pan Mikulnš Konáč,
XXX
gl., bllycll. ll. ~ernšteinský od Zderazské brány XXX '1'
bíIych, It. Zahradka z Podskalí XXX gr. bíl}; I
19·
í
b
bl'
c I a y pen ze a. y ne y y mkam jinam obracovány ndli na světlo
ke, cll a k chvále pánu Bohu a velebné panně Mari'i
~:azdého
roku. H. co se pak vinic i VŠtch duocl I
J,
I\1I
dká
'I I "
'OltlO mnu
. o ,zanyc \ e otyce, aby pan Pavel zeť lil . I ,I
JVllle
I 'd'
,.
'
uOJ, J) pon na raz y rok davatl rnanzelce své ]ollalmě d, \.
mé
L 1 gr . b1'I'
vI
' cell
.' "L
yc II a t o Iraze
ého'ctv,t léta po XlIII.
k
gl. ~:Iych a ty aby ona ob, átil", kde by a nač cl ťv" .
~by J} v tOI~! zádné překážky nečinil a to až do její S~l~;;:
je,st!t~e by J.I ~a~ tornu dosti ciniti nechtěl a toho jí I' ,:
davatI
tak,
Jah Jsem luto položil " tehd}' aby <e
o !la mp 1)1
r t
v
~
I a
,• en
statek
mntí J'il11 oclkázany' u v,á za t'I a lImtl
....
f vesken
• 1
'
s n m Ja {Q s svym vlastním bez překážky každého člo ·ěk
ale Icdel. o nčm té víry nemám než že se t k
II u;
. 1 d l ' 'I '
'
a zac ,ova
Ja co o J}'Y c ovek. Item jestlize by pak pana Pada, zetě
mého, pan ~uoh I?rvé z lohoto světa pojíti rácil lIelli Johanny, ~anzelky Jeho, tehdy toho slatku mnú jim o lk'
~aného mkam odcizovati uni ZádLému drivati mimo n~'lI:
zdku sVlí s dítkami spolu s lúž Johanmí zplozenými [
nemohl, a lé, také jestliže by Johanna dcera lila' a )
z, tol 10 t o svev t a sesVI a nezlt
' . IJan Pavel ' mallzvel J' "'í pl ve
b v " -'
v
, e J a Oll
so, e JlllU 1I1.anzelku p,ojal, aby toho statku mnú jim odkazaného llIkam odCIzovati ani dávati nemohl než těm
I

•

•

V

Y

b,j

dětem, l<teréž má aneb míti bmle s 'lúz Johanntí, ma.nzelkú
svú a dcení mú. Jestliže bych chtěl co ještě ujíti aneb pl-ičiniti komu, tl:. abych měl vuoli svobodmí Stalo se v pondělí pi'ed sv. Rehořem léta páně M"D"XLl". Stvrzen
1542 v st1'edu dcn sv. Kryšpína.
il>
1553, 9. září. Kšaft Pavla Severina z Kapí Hory
viz više str. 136.
30. ló66, 4. března. Rl/lwi'. č. 2118 f 124. Johanna
Severinová z Liboslavě vzdala duom na rynku u bílého
zvonu Václavovi Severinovi z Kapí Hory, synu svému,
Ac\. die Translati 'Venc.
31. .1568, 1ó. zái·í. Rl/lIop. č. 1046 f 201. (Svě
dOlní nlczi Johannou Sevcrino\'on z Liboslavě a Janem
Kosořským z Kosoře). Prokop, pc kař z Jiren: Sem toho
povědom, že pan Jan Kosol'ský o to jest mluvil II k tomll
přivedl, že paní Johanka Severinová z Liboslavě panu
Václavovi, synu svému z Kapí Hory u bílých zvontl na
Staroměstským rynku domu jeho postupuje i stal ku všeho
a toho pan Jan Kosořský jcst puovod. Katdina Severinov'l: To jest mi dobře povědomo, že jest Jan Kosoi'ský
I. LXVI. smluvil a srovnal paní Johannu Severinovou
z Liboslavč s p. Václavem Severincm, manželem mim,
aby p. Václav poděkování učinil knihami měslskimi a paní
Johanna aby p. Václavovi, synu svýmu, duom u zvonu na
rynku ležící aby zapsala. Hi čem7: Jan Kosohký pH všem
by!. Acl. postridie Exaltatae Clucis.
3~ 1570.
RullOp, č. 1133 f.
Jakož jest
Jan Kosoi'ský pohnav Johannu z Liboslavě, ze I. etc. 65
některého času v lítě po smrti AlZběty z Kápí Hory,
dcery její, řekla a jemu pi'ipověděla dlUH svuj v rynku
ležící »u zvonLI\;< řečený, jemu dáti a odkázali, lak aby
fO smrti její jeho Jana byl, žádaje, aby k tomu Johanna
přidržána byla a takového rcení Imihami jemu pojistilA.
Proli tomu od Johanny odpovědíno, že Václav Sova odkázal všecek statck svuj toliko k užívání Pavlovi Severinovi a Johanně, manželce jeho, s tou vajminkou, aby oni
statku toho žádnému odevzdávati a odcizovati ho nikam,
kromě dčtí svejch, nemohli, o kterémžto kšaftu onKosol'ský dobrou vědomost má. A pl'i tom když Václav Severin z ochrany a opatrování matce své poděkování cinil
a jí ze všeho kvitoval, pi'ítomen byl, i tu, když Johanna
takový dLUH jemu Václavovi jesl odevzdávala, neb lo odevzdání jednoho léta a dne se dálo, v pondělí den Pl'enešení sv. Václava I. ac 66 rovně jako i poděkování, a
lomu nic neHkal. - Nález nebyl zapsán,'
33. 1572.
Rl/kop. Z'. ln 2 f. 114. (Popis po
někdy Joanně Severinovy v domě ,'eeeném u zvonuov.)
Nejprvé v komoi'e jdouc z světnice truhla prosli'ední, živutek ženský aksamítový, druhý tykytový, plátna prosti'edního dva kusy, damaškový ziVlllek strh~nej, roušky dvě,
Velká truhla a v ní dva kusy plátna. Sálešný mísky cínové dvě a talíř jeden, Luoze s nebesy velký a na něm
tři polštál'e, jedna poduška, dvě pci'iny s povlakami, prostčradla dvě. Druhé luože též s ncbesy h na něm dva
polštáře, jedna peřina nepovlečená. SHíkacka mosazná
jcdna, měděnicka též mosazná druhá. V druhý truhle
mantlík ferštatový liškami podšitý, . kozich ženski ferštatový běliznami podšilý, kolárek damaškový hi'ebíckovi
kunami podšitý. V též truhle vinutých šatuov 78 ku SllV pi'ítruhlí nělwlik kusll karmazínu a damašku. V jiný
truhle nevelký rukávec, fěrtuchů, košilí 80 kUSLI a v druhi
truhlici též rukávec, fěrtuchll, žensk)'ch košilí 36 kusu.
Truhlička malá pozlacená s nějakimi listy, slánka male\
cínová jedna, mantlík ferštalový spratky podšitý, koZich
mochejrovej spralky podšitej, kožich tykytový žeuski bě-
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li7,nami podšitý, pláštěk soukenej černej. Truhla železná
prázdná. Suknč ženská šamlatová brunatná, druhá sukně
damašková hřcbíčková, pláštek harasový. V lruhličce malý
roušek všelijakých 67 kusu. V truhle prostřední plátna
tlustého a tenkého 10' kmů. V jedny lruhle vinulieh
kmentovich šatu 16 kusů a v druhý lruhlici dl'oulokelní
vinutých šatIl 33 kusy. V sklcpě: Truhla velká a v ní
moždířek nevelký, konvic malých, velkých i s žejdlíky 28.
,l::ínka jedna, tN pouzdra tu!íiu cínových, mís malejch i
velkejch cínovejch 30, měděnic mosazných malých i vcl,
l<ých šest, mi'Íze cínové 3, luože a na něm šaty pernaté.
34. 1574.
Rllhop. č. 1057 f. 230. (Svědomí
mezi Václavem Scverinem z Kapí Hory a na Jirnárh a
Filipem Redlvcstrem z Wildršlorfu na místě a k ruce
Jana, Pavla, Symeona, Anny a Johanny, synuov a dcer
s někdy Dorotou m. j. a dcerou někdy Pavla Sevcrina
z K. H. splozených). Pan Sixt z Otlrsdorfu Sl,ědeil: Kdož
na mně žádá svčdomí p. Václay Scverin, abych \\lU o tom
vysvědčil, žc by Jan, Anna a Pavel, synové a dcera p.
Filipa Redlfestera, některý z nich p,'es 20 let a některý
pl'es 18 let jmíti měli a lak že by jiz v letech dospěli ch
byli, i o tom já jemu v pravdě nic vy svědčiti ncumím,
neb scm jich let ani jinich synl1v neb dcer města lohoto
nikdy ncvyhledával a také mi toho od žádného poručeno
ncní~ abych já měl tílll se zaneprázdňovati, což na mo~
povinnost se nevztahuje. Ano ani loho vy svědčili bych
nesměl, měl-Ii jest on p. Václav leta neb požíval-Ii jest
rozumu toho času, když jest mlýnu daroval Jana Kosoi'skýho (sic). Vojtěch Had z Proseče: l strany Jana,
syna p. Filipa, slejchal sem od chtlYY, která jest mne
chovala, že o nčco nedělí toliko jest mladší ndli já. RlIllOp. č. 1058 f. 1. Anna Simonka bylem v Brandejse:
Byla sem ph smrli Johanny Severinový, pi'ipomínala scm
jí pana Filipa i jeho děti, aby jim něco odkázala. Ona
pravila, že nic nikdy, žc s ní hM nakládá, lIeZli jaký
Turek, nez že všecko odkáže p, Václavovi. Já ľekla:
Kdyby pak p. Václav zahynul, komu by se dostalo. Ona
prej, radci bych to rozdala a roznosila, ndli by měl co
po luně užívati. Pravila, že s ní nckJcsťansky skrze soudy
nakládá. _ A1Zběta Kotlářka: Byla sem u pana Filipa
se starou paní Severinovou i svádi1i se nčco za stolcrll a
p. Filip ujavše jí za ruku vystrčil ji ven, až ji ruka
zčcrnala. Ona zase i'elda: O potvorníče, bych mčla dnes
umi'íti, nedám tobě ani tvým ,dětem ani peníze pokud sem
živa, ani po smrti. - Pavel Smidych zlatník: Když SCIIl
býval v domu Severinový, dala mi dělali dvanácle lZic
stříbrných a lložnice též stHbrný paní stará Severinová a
dva hrubý koflíky sedmihradského díla. dala 103 kopy
od vycisťovúuí a lněla lnl1oho jin)~ch koflíkll a ukázala mi
uzel prstenu, byl selo'yt neboztíka slarýho na obrácení
udělaný, z jcdny strany byl v něm zafír a na druhý
straně i:czaný, mohl jím pecetHi. Pvt01l1 1l1čla pěkn)T zafíry dva, rubíny a almatin pěkni, chtěla dáti pi'edělati,
já plavil, že škoda, byly pěkně vysázeny po slarodávnu.
Měla tl'i hlězy, jeden velki a po paní AIZbětě s grošem,
bylo na něm boZi umučení, druhi i ti'etí, vše zlati· Já
sem jí mnoho zlalich proměnil, prosila 'mne i měnil sem
je a ona je schovávala, A jednou vyb'ral sem jí mezi
česI,ými groši krále Jil'ího, byl jich hrubi pytlík, ale
jaká suma nevím. A pčkný hrubi pás sll'íbrni měla a
jeden prsten Ilělwlikníte okolo prslu a na kazdim konci
byl lurkus. - Marjana, léhož manželka: Co šatslva měla
damaškovi mantlík kunami podšitý druhi tykytový popelicemi a nnpl'ed kunami podšiti, liščí jeden, spdtkO\');,
lcrálíkovi, plášť harasovi poctiv);, lykyta pod Hídly, druhej soukennej, sukni damaškovou hi'ebíckovou, oblékac(
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dupltykytůvý též hl:ebíčkový, sukně tykytová, šamlatová
brunatná, druhá šamlatová i Iwzíšek šamlatový a jinejcl:
šat,~ov, v h~uhlách i vinutých plná truhla veliká a co
'-: !lIleJcll lo~?ích šatuov, všeho dosti bylo, Lidmila
Ste,tková: Pnšla sem domll a oni pravili, že paní stará
u~l~rcl~ a }),YI? sP,cčc,tíno, Potom ji mno pl:ivezli, tu s ní
vlilCk11I pl~lJelI, pan I paní mladá i panny, - Mach Bartll
rychtá!' z Scstajovic: Voral sem na poli bylo ve Ctvrtel~
a toho ,~ne umřela matie pana Václava' a on jel domů
I~~ k~dciln, V, pátekv pak I:áno jel sem na pole, slunce
\? cha:,eloo a s Jeho trma
komna krytý vůz vezli, byl zavrel;:J vuz, nevím, kdo jsou v něm seděli, Než hnali
kone kluscm, až dobl:e zahl:íti byli, Vojtěch z Jiren
st~:'ého ;ych~Mc syn, na ten čas rychtář v Jirnách: P:
FIlip drze! Jn'ny se všemi důchody do sedmi let lesy
p,~nský p:'odával a zádušní lesy taky prodával, pe~íze za
ne bral I kc dvoru sekal, z dědin taky lÍroky zádušní
bral. - Broz, starej rychtál: z Jiren: Nevčděl sem kdy
Jest paní u~:lřcla, až v p.átek, když hrany zvonily, a' v sobotu sme. JI s<;~n dovvc,h" . To sem od ní slejchal, když
s:~: .bY,1 lycht~rem, ze ~llIpovým dětem ncchce nic poI UCltJ, ze dosl! dal neboztík pán. A hněvala se naň že
něco lesu pomejtil a z domu, pravila, ze ji vystrči!.' _
Zu~a~~ ~;'orská: "Když v sem kuchařkou byla u Johanny
Se\ eI,mO\), ~ehdaz. kdyz u sv, Petra horelo, bylo všeho
dobryho ,u ll! dostl a ~ehd~ž ještě pan starej živ byl.
A pan Vaclav byl maleJ, aSI ve ti'cch letech pacholíček,
, ,.35.. 1576, ~2. kvělna, f!.1I1IOp. C. 1028 ;: 122. My'
]U.lxlmlhan druhy - oznamu]em tímto listem, že rady
naše k apelacím na hradě našem Pražském zl:ízené a usaz.~~,é na. ty .~d práva Stal'. M. Pl'. odendaná akta v té
pn meZI FIlIpem Redlfestercm z 'VildrštOlfu na místě
Tana, Pavla, Symeona, Anny a Johanny synuov a dcer
Jeho, a, ': áclavcm Severinem z Kapí Ho~'y co se odporu
o.dev~dalll domu u bílého zvonu zápisem Václavovi SeveI'Inovl. dotýce, povázivše toho - takto ten ortel - napravuJí: Poněvadž se jest z akt našlo, že Pavel Severin
z :(, H. c1l1e kšafl žádnému mimo Johannu manželku
svu, a dítek spolu s touž Johannou splozenýcl: nedal Jo!Ianně pak manzclce své dum u bílého zvonu obzvl'\štně
J:s~ dal, kt;:ýzt,o du;U. Johal?na Václavovi, synu svýmu
zdplse?" p~radnym dedlcky Jest zapsala, z těch příčin
t~I;~vy zápIS u práva své místo jmíti a on Václav S. jcho
UZll! má podle práva _.

v

36. 16~1, 9, listopadu. Rllkop. Č. 2113 j, 224.
Vác~a;' Sevel'ln z Kapí Hory vzdal dum SVllj na rynku
u ,b~leho zvo~u. panll Janovi z Proseče a na Jirnách. A
pan~ t?hOlo ~aplSU ~ání dovoliti rácili, ze on p. Jan pi'ipove;lel všelIké 'povInn~sti k obci i k osadám vykonávati,
bel ne OdvozovatI, šenkuv nedopouštěti.
37 " Hl03, 14. ledna.

Tamtéž J: 309. Salomena
p~zustala vd~va po Vojtěchovi st. Hadovi z Prosece, koupil~
dum v osade Matky bolí před Týnem u bílého zvonu od
uroz. p. Jana z Prosece za 1450 k. gr. č.
0

~~. ~~11, 5. ledna. RIIllOp. č. 2233 f. 7. U vigilií
sv. Tn :"'al~v stala se smlouva mezi Alžbětou Ekštanovou
~ Pr?s.ecc z J,~dn~ ~ Salomenou Hadovou odtud z Proseče,
Jakoz Jest tá, Alzbeta davše obeslati dotčenou Salomcnu
matku ,sv~u,. ~~hov pl:i ní vyhledávala, aby jí podle svéh~
~~volelll dIl )eJ} ~ledický 3500 k. m., klerý" na onen čas
JIStotou pravl~1 listu hlavního pod ourok obyčejný měla
bu~ na dome svém neb Ila vinici pojistila aby casen~
svym ve.,!ěla, kde téhož dílu dědického vyl;ledávati _ i
zapsalav Jl ~alomena 3000 k. nt. na domě sl'ém u zvonu.
A ponevadz uroz. pan Václav Vilém z Roupova na Tmo-
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yaneeh a Zitcnicích. na tento čas v uZívání nájmcm toho
domu .ZUSlává a kazdého téhodnc po. pěti k. m. nájmu
odVOZUJe, aby lěch pčt kop Alžběta pl·ijímala.
,3D, v 161\ 10 . l~stopa?u. Rllkop. Č, 324 f. 332,
Ponevadz z zaplsu kneh mestských od nčkdy Salomcny
Hadové z Prosečc urozené paní Hedvice Pichlové roz.
Robmhapce} Suché na Chroustčnicích a Vysokém Oujezdci
na 750 I", c, to s.~ patrně n,achází, že jest někdy S"lon:.:na to~~ .sumu Jl na dome svém u zvonu pojislila a
?l'lve nezl~.Jcst tén:u~ zápisu dosti učinila z tohoto světa
~~st vykroda a Alzbeta a Hcdvika, Anna, Marie a Katenna, ,sevstry vlastní Pichlov!)y z Pichlpcrku léla mající i
:la l~lSte ~u.~olfa a D?roty, bratra a sestry let nemajících,
Jak?zto dedlcky ~o nekdy paní Hedvíce Pichlové na týž
ZápIS sou nastoupIl)', nicméně AlZběla Ekštanová z Pro-.
sece, cicera v dobré pam~ti Sa~om~n)' Hadové, o díl jcjí
3000 k, m, zádala, protoz pám nejprv sestrám Pichlovým
vedle zápisu jich jakožto pol:ádnějšíno do domu u zvonů"
n potomně i Alžbětě Ekštanová zl'od propouštěti ráCí.
0

4~: ,161.2, 4. ~ál:í. 1!ttkop. Č, 2114 f. 82. Zl'eden
;;edle JIste veJPově~. pánuv uraz. rytíř p. Jan Albrecht
Stampach ve Všeboncích a Velikém Chuderově do domu
u zvonů v rynku někdy Salomcně Hadové náležejícího
pro 600 l<. m. dluhu,

41. 16.15, 18. března., Rl/kop. č. 476 f. 130, Jakož
jeost pa? Fehx H~d z Proscce zádal, aby k domu u zvonul' rec,enél~u ,veJchoz vylwn~li, při kteréžto vejchozi vy_
kázal, ze prlstrešek ~ad dVcl'mi tolikéž olmy hámskými
od, vrat do~~vých v~ cele do ulice jdouc, tak jakž vápnem
o~llen~, ZdIl,: a tn šaruov šindele z šíři ku poctivosti
mesta I téhoz místa vzdělati a plechem pobiti dáti míní
však aby t~. stálé a ~czpeč~lé býti mohlo, prosil, aby jeml:
~oho ?d uradu šcshpanskeho dOI'olcno bylo. Kdež oni
Jemu JSou dovolili,
,42, }616, .3. lÍnora. R/~kof. č.2233 f. 320. Uroz.
pam Katen~.Ja PIChl~vna.z P.lchlperk~ postoupila 500 k.
m ..na dome u zvonu Fehxovl HadoVi z Proscče.
43. 1616, 7. břczna. Ti/lldéz, Paní Anna .Marie
Pleyleb~ová a panna Dorota, vlastní scstry z Pichlperku,
postoupIly 1000 k. gr, m. na domu u zvonův Felixovi
Hadovi z Prosečc.
44, 1617, 23. l:íjna, Tamtéž, Paní Estera I<elblová
roz. z Starnpachu právo své postupuje Fclixovi Hadovi
z Proseče.

V 1)f1ZSké uličce,
Číslo pop, 629.
(U duh y, u duh íL)

'i' 1~60, 7. července. G/aje)', DiplolllatariUll/ Caroli. IV. c. 14q. Karolus etc. notum facimus quod
fid~lIs. noster dIlectus Fancza, dictus Nuwenburger, civis
J'I'lUto.I'lS CIV. nostre P~·ag., nos~rc maiestatis accedens pre.

senclam dolentcr ,~obIS exposUlt, qualiter ipse iam dudum
tempore.. quo taxlllorum ludus in dicta 1I0stra civitate
Pragens~ erat sub certa pena pecuniaria illterdictus propter
ludUl.n. lil d.omo habitacionis sue factum per Pragense
conslhum fmsset super pena huiusrnodi requisitus ipse ad
quorundam male sibi consulencium minus sanum ~ůnsilium
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et per simplicitatem propriall1 penam ipsam dare rcfugiens
in consilii iam dicti presencia, ludum, qui faclus erat negando, veritati contrarium praestitit iuramentum. Supplicans humiliter cl devote, ut maculam notam sive infumiam, quam ipsum per hoc non est dubium contraxisse,
abolere ct toUere ipsumque adversus easdem de pietate
Ilohis ingcnita graciose in integrum restiluere dignaremur.
Nos igitur propicius advertentes simplicitatc fore parcendum Ol11llem defectum, infamiam, no tam seu maculam,
,!uam sic deierando incurrit, qucve sibi vel suis heredibus
eo tenore umquam posset nunc vel inantea in iudicio vel
extra iudicium obici vel ascdbi, delemus, tollimus et presentibus auctoritate regia Boemica et de pot es ta lis nostre
plenitudine ex certa sciencia totaliter aholemus eumque
et dictos suos'-l>eredes adversus ilO tam huiusmodi in intcgrull1 restituimus omnill1ode ad sua iura, honorem et
cetera universa ac ad omnem statllm, in ,!UO dictus Fancza
ante hoc noscitur exlitisse. Dccernentes et edicto prescnti Boemico regio sanccientes, ut ipse Fancza, sui heredes, qui super hoc póssent ,!uovismodo de iure vel
facto notari vel eciam tlotati in indicio, extra iudicium,
,icut premittitur, omni in)'e, honore et slatu gaudeant,
q~os ante poterant obtinere, ac si id nunquam esset pemtus perpetratum. Ad que universa predicto non obslante
'periurio Fanczam et heredes suos rel' universos nostros
officiales, iudices et iuratos seu omnes, quorum interest,
sine omni contradiccione volumus et districte n:Jandamus
atlmitti et pro eodem pcruirio ab hiis qnomodolibet non
rcpelli sub pena indignacionis regie et alia, quam conlrafacientibus duximus infligendall1. Presencium sub nc maiestatis sigillo nc datum Nuremberg anno LXo, indiccione
XIIrv nonas Jnlii, regnorum anno XIIIIo, imperii vel'O VIo.
Pcr dominum imperatorell1 Nicolaus de Chremsir .
1. 1444, 25. června. RIIllOp ..č, 2102 j, 444. Domus Barbare, relicte Andree notarii.
2. 1445, 20. ledna. Rllkop. Č, 90 f. 111, Tutores
pcr Andream, notarium officii sex dominol'lun, subordinati
emerunt pro Kaczka, Anezka et Paula, pueris predicti
Andrec, quartam partem domus cum torcnlaribus erga
Barbaram, relictam predicti Andree, cuius alic tres partcs
domus ad diclos pueros pertinere dinoscuntur, pro novem
s. gr. Act. dic Fabiani.
3. 1445, 5. července. Tallltéž f. 448 ~- Č. 90
ľ. 112. Erhardus Colauffer de Tachovia et Anna emerunt
'domum ad iridem dictam, que si ta cst in acie pcnes domum relicle Nicolai Forssler ad albam campanam contra
hostium ccclesie b. lvI. V. ante Letam cnriam erga Johannem a t,ibus fontibus, 'Venccslau11l, notarinm consilii,
Malhiam braseatorclll et Katherinam, rclictall1 Rohliconis,
tutores et tutricell1 orphanorum Andree, olim notarii oflicii
predicti, propter evidcntem necessitatem orphanorum pro
XXXVI s. gr, Aet. fer. III. post Procop.
4. 1449, 4. dubna, RIIlwp. č. 2099 f. 1055. Johannes a lribus fontibus, Wenceslaus de Przibram, notarius consilii Mai. Civ, Prag., tutores per Andream ah
iride substituti, cmerunt pro Kaczka et Pawlicone, liberis
prcdicti Andrce,' IIU. s. gr. census annui et perpetui erga
Gregoriul1l, natum Dorothcc ab unicorno, et 1'l'Iargaretam,
conlhoralem ipsius, pro triginta sex s. gr. super vinea,
appoteca el domo predictorum coniugum, que quidem
vine a sita est in monte Zizkonis intcr vineas Johannis a
cantaris ex una et Johannis Kuldikonis parte ex altera,
domus ycro CUlIl appoteca sita cst in foro fructuum ad
lilium dieta, iln quod prctacti coniuges, heredes et successores eorum tenentur antedictum censum solvere et

censuare quibuslibe.t ·annis sine omni excusacione, intercncione et repugnancia divisim in tenninis subscriptis se
inUllediate sequentibus aut finalitcr in duabus ebdomadis
post, videlicet in festo s. Galli nunc proximc venturo II
s. gr. et in festo s. Georgii post secuturo totidem et hoc
singulis aliis annis continuando. Quod si secus feccrint
et autenominatulll cen sum in terminis preexprcssis non
persolverint, aut infra duas hcbdomadas post, ex tunc
poterint auctoritatc propriu seu eciam auctoritate dominorUlU magistri civiutl1 ct consulum, magistri villearllll1 el

iudicis in usufructibus iamdictarum vinee, domus cl appotece censum non pcrsolutulll con'luirere, vadiaque sufficiencia tollere et reci pere, receptaque inter Christianos
seu Iudeos invadiare et preponere super dampna dUIlltaxat eorundclll coniugum sine omni publicacione iuris et
iudicii. Si vine a seu domus tempore intenncdio ycndile
fuerint, ex tunc primum et ante omncs alios homines seu
crcditores preexpressi tutores et eorum successores eapitalcm totam sunllnam cum censu toUcre tenentuJ'. Act.
sabbato ante Pasce.
5. 1455, 22. z"l·í. Rl/kop. é. 2141;: 285. Kalhcrina, nata olim Andree, notarii officii sex dominorum,
annis legiltimc etatis sue habilis recognovit, se percepissc
bona pateroa. Act. die Mauricii.
6. 1461.
Tallltéž ,ť. 317, Erhardus de Tachol'
nlcrcator.
7, 1465.
Ta III též f'. 396. Johanca ab iridc.
8. 1483, 15. nJlIa, Rl/kop.· Č. 2106 f. 130, Famosus Petrus de Pelhrzimov emit c10mum acialem ad hirides dictam apud Jacobum Huphauf et Johannam, uxorem
eius, pro L s, prag. Act. fer, IIII. ante Galli, (K yituje
pouze Johanna.)
9. 149D.
Rl/llOp. č. 2005 f. D. 1. Petr otl
duhy a Dorota !'l. j,
10. 1509, 19. května. Rl/llOj. č. 94 1. f. 158.
Petr od duhy oznámil, že jakož je rukojmie p. Pa~:el
Samuel z Hrádku s jinými dobrými lidmi za Eliášc z Caslrova na postavenie, že se jcst udělal týž Petr nadepsanému p. Pavlovi podporlÍ takovýmto obyčejem: Jestli že
hy jakékoli škody skrze takové rukojcmstvic yzal, aby se
mohl hojiti na téhož Petra statku. A kdyzby byl kol i
Eliáš před pány na hradě Pražském vedlc vyručenie postaven, jakozto ten úterý po Suchých dnech letničních,
tehda tento zápis hned nemá žádné moci micti. Act.
sabbalo post Asccns, d.
11. 1517. Rukop"č.2006,ť. 322. VáclUl',
syn někdy Petra od Duhy Z Castrova.
12. 15~5, 8, srpna. RullOP. Č. 2142 ,ť. H. 4. (Kšaft
Bohuslava z Castrova.) My purgmistl' a rada města Prahy
známo ciníme nc, zc jest před námi, polozen Haft 1lrozeného někdy vladyky Bohuslava z Castrova, spoluslÍsetla
našeho, po jcho smrti na papieře otevl:ený a jeho vlaslní
pečetí a k tomu též urozených vladyk Jil'Hm Lopatského
z Liběchova a Blažka z Pcreftu, lÍředníka v Ungeltu, spoluměšťan našich, léž pečctmi jich zpecelěný, celý, nehýban);
ani kterak porušený, kterýžto kdyz po jeho smrti hyl
podle práva města Pražského čten, toto jest v sobě ch'ZaI
a zavieral, drží a zavierá:

Ve jUléno Božie amen,~

Já

Bo-

huslav z Častrova, syn někdy Petra otlludz z Castrova,
měštěnína města Prahy u duhy proti Tajnu dobré paměti,
vyznávám tiemto listem pl:ede všemi, kdož čten nebo
čtlÍce sl)'šán bude, ze ačkoli z dopušlěnie Bozieho nemocen
sem a neduziv na těle, však prolo z daru jeho Božs~é
milosti paměti dobré a svobody roznmu zdravého užívaje,
nechtě tomu rád, by statek muoj po mně zuostalý a od
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jeho Božské milosti mnč puojčený kleN svárové a nesnáze
mezi p~íbuznými. a pi'át~ly mými po mé smrti se dály,
Kalel'ina věnovala jest po sobč 100 k. gr. č. Zase proti
tomu p. Václav D. obvěnil 300 k. č.
to;o m; ~osledllle porucenstvie a konecný lÍmysl vuole
:l:e
temz o všem statku mém mocí tohoto kšaflll mého
,1~. 15~~~ 21. bl'ezna. Rl/kop. č. 2129 r. 151.
rteu,lm a zPvuosolruji obyčejem takovýmlo: NajpIYC že
J~:koz J,s,ou Y~ntelé ,~e.božt,n'~ V,\clava Duhy z Častrova
pam ~DOl~Ot: u ;luhy, malce mé, poroučím a oukazuji i
p;~c~ 'p,avo pl:ed~touplh a, ze JSOU pHpovědi lla stalek jeho
mOe!I~, davam vseckel~ slatek. muoj buď na hotol'ýeh
uClmh, ozn>1nuh zádajíc, poněvadž by ,tatek přcd rul uu
penezlc~l .I~eb na kl~notIeeb, bud také COž Olla za scb,í m"
byl, aby mohli své přípovědi l)rovozol'ati
A
V't (. la
. ,
.
'.
pn omen
~leb eoz Jn na dluzleeh mám ncb kdcžkoli a Illohla se JSuc
Martlll Duha i na místě svich bratl'í a scst
c"1
".: r tF
(':'
..'
er OZllm111 ,
Jeho doptati. Jalw, u Václava, bratra mého, mám CLXXX
p~nel a z on~ I at,elln:, macecha JIch v statku jest a dlullY
kop. n:, .Illí~ensko dlt~hu spraveulivébo z té summy loliko
n.ekleré za !ll vzesly I sama se dlužila a brala aby 1'0vyml~nuJI, ze od.kazuJi, poroucím a mocně dávám L kop
vlllJ;a b~la takol·é dluhy platiti. Proti tOlllU od' Katcl'in)',
l~~ nllšensko HeJd.ovi, seslřenei mému, to, aby jemu on
pOzustale vdovy po neboztíkovi Duhovi, mluvcno: byla-Ii
',uelav, bratr muoJ, vydal po mé smrti, když by on Hejda
J~"t v slalku, byla podlud, pokudž se manželu jejímu
lé s.umy ot něho požádal, bez odportl v:\elijakého a ostatel:
ltbllo a neb)'l~ svou paní ani mocnou hospodyní nel
to Jest sto a XXX kop vše lla míšensko aby vydal již
po~le ;'uole Je!,lo va rrlZka~u tak činila a věci král~ské i
s~rchuJ:~a:lé paní" Dorotč) matce mé, a toho aby ona i Jllle k Jeho potrebe a do Jeho krámu od kupcuov brala
~seho,/,~cho" co,z. by m,~ho .mohla kde nalézti a doptati a o.~a Jest han,dle nevedla, než manžel její, pro tož viuí
se" ulzetl, ,vladn~ltl a pozlvaLI, tak aby jí žáuný z pl'átel
se J.l, ze. by chlem ,u spravedlivostí tu jí nálcžitou nebyla
m::ch kte;-yclllcoli na. to ani z jiných lidí ,nesahal a pře
pOV111na Jeho nebnztíka dluhuov, poněvadž k své ruce nic
nekupovala, platiti.
kazl,'y neelllll. Ncž Ještě toto vymielluji a jí často psallé
palll Dorotě, malce mé milé, toho dobi'e věřím že k těm
Tu pan purgmistr p:lni slyšíce stran olllášení a toho
pau:sáli kopám Hejdovi, svrchu psanému sestl:e,;ci mému
což ,ml~veno pilně pováživše,,takto o tom nalézají: Ponč
vy~l~ ~al)' n:é ~hod~cí v~.ecky ,po mé smrti. Item uJakub~ v~c~z
nekdy Vá,eslav ~uha z Castrova pojímajíc sobě KakOZlšlllka, \ oplcove zete, mam nodlc cedulí l'ezan)fcl
I t"
.
b r .
l,
tellnu za manzelk~ jl c:o s:a~ku svého jest nepI'ijal za
"el:ez meZI se lí mán:e, XXIX kop a XlIP/2 gr. na mímocnou hospodYIll, nez zaplsem lměh města tohoto na
Rensko dluhu spraveulll'ého a z toho ungelt spolu zaplatiti
s,tatku svim v,cno Jest jí ujistil, kterážto jsouc s nebož~námc. y 1t~:~, k tOI:lU. mám. u téhož Jakuba lIlI kopy m. tJkem
': ,m~nzelsll'Í, na rozkaz nebožtíka buď k užitku
za kuoze hSCI, ldere Jsem Jemu dal prodávati a ty nejsú
~leb zt~a:e jch~ ~d kupeu do krámu i k jiným potl'ebám
v cedul,;clt položeny. A to také všecko, což' u téhoz Jal~~ba ma.m, ty všecky peniez e poníčiem a chivám mocně Jeho ve CI rozhcne za z!vnosti nebožtíka jest skupovala a
aby ~ co t~ho ?~v~vé vU,,~!,i ci~liti rněla, ničírnž pokázáno
'acla;ovl, bratru mému, po mé smrti, aby je sobě v _
";~lll. I z teeh pnc~n, ktenz kolt dluhov)' za živnosti nebožtíka
upomlllal. Na potvrzení a buchicí pam čt toho pečet n~í
'~cslava Duhy Jsou zašly, že ona Kateřina nebožtíka
v!astní vdal jsem pl-i tisk Illíti k lomu to listu a kšaftu mému
Va~,slava manželka, platee býti t)fchž clluhuov p~vinna není.
veu?me a dobrovolně a pro lepší jistotu prosil scm uroCoz ~c pak Barbory Duchn~,~n~y a zápisu na sumu jislon
zen{'ch vladyk pana JiNka Lopatského z Liběchova a pana
Blazb~ z ~el:eftu, lÍředníka v Ungeltě, že jSlí také své od nehly Vá~sl~1'H D~h)' uCllleného dotýče, kterýžto až
po~avad ';' kn~h~eh mestských pod jistou pokutou nevyvlas,t'll peceh dali podle mnc jim bez škody přitiskmíti
kVltovany, téz I druhé sllmy na J'istv zpuosob !)UOj'v ;
k, tem,uzlo hstu kšaftniemu mému na svědomie. Jenž jest
I"
.
I
'
cen)
se nac taZI, I to 10 pan purgmistr páni povázivše tal lo
dan leta 1525 ten líleri pl:ed sv. Tiburcíru.
" .
o tom nalézají. Poněvadž dluh nezaplacenv J' esť
I't
'v B 1 v
, a zapls
!~terýZto l~šaft my nauepsaní purgmistr a rada vážíce n evy,vl
ovany, ze
ar Jore taková suma podle zápisuov
a u;'az~vše, ze J:st tierll i:ádelll, jakž práva naše a města
na statku Vácslava Duhy se pl'ipovídá.
Prazskeho ul:~zUjí, ucinčný a pl'išli, jej jsme podlc výsad
Dále pak jakož sou se staly pNpovědi na statek po~ svobod nasleh z plností práva našeho stvrdili a mocí zustali
po nekuy Váeslavol'Í Duhnvi z Častrova od ,,,,,._
lel
.. ,
'ell
blu tohot~ stvrzujem i moc plmí jemu ve všech arly• ,uo~, ! jSU~, pn pr~vu jedcnk~zclý z pi'ípovčd svú proklll~?h v nem položených a dostatecnost dáváme. Toho
al. A,eredkem ctena jest prípověď Benjamina z Vlka~la JIstotu a stvrzenie pečel menŠÍ města našeho svrchunova, kteruz pl:O 25 k. gr. ~: ucinil, žádaje, pončvadž by
jl;Jeno:'aného dali jsme a rozkázali pl:ivěsiti k tomuto listu
dluh, sp~aveultvy byl a On pre:lní přípovědník ph právu
beftlllemu I' pátek den sv. Pryma léta svrchupsaného.
zap~an Jest, 'lb)' }al~ové" sumy jemu na témž statku dopo13. 1527, 8. května.v R1I7!Op. Č. 2110 f 203. Don:,~zen ~ bylo; Pn cemz Martin Duha se ohMsil a tako\'é
rota, vdov~ po Petrovi z Ca,trova od uuhy, oznámila že
P~:lpoveclt IlllSlo dal a proti tomu nemluví aby nejmel
duom
SVÓj ~, ,. Il"ll'v
'
-'
\' e lZ I)y(ll'1, li vd II Ily vz u'ava, po slllrti
predkem Benjaminovi z Vlkanova zaplacen biti neb j t
dluh spravedlivý.
es
sve JOh:n ne , dceri své, manželce Slěpánově. It. Václavovi
s)'nu. n.Je.mu, dávám též po své smrti plat, lcterajž mán;
I jest od pana purgmislra pánuov vypovědíno po~le vIIll~~"Kanlo~'ce a k tomll 500 km., kterajeh sem
něvadž odporu žád,ného takovému dluhu není, že tč~h 25
Jemu. P,ujcl!a, k Jeho živnosti. Anně, vnucce mé, dcci:i Jokop z statku neboztíka Vácslava Duhy se pl'ipoddá.
han;'l1lJe, davam 100 k. m. Dorotě vnučce a deeh Václa,~ru,l~á. pl:ípověď čtena p. Jana Krop,iče z Krynllova,
VOve c];~\'álll pás stríbrni pozlacený lía černé tkanici
l:leruz U?l1l1: pro 10 k. gr. c. jemu za sukna od neboža
Ada,n:ovl; vn,ul:u mému, BaZantovi, synu nebožky Anny;
tIkv po,:~?nych, ukázal' k pruovoelu svému registra, též i
d,~,cl) me, davam ~ k .. m .. a Janovi, bratru téhož Adama, SI cdku zaelal podle toho za opatl:cní.
tez L k. Ill. JanovI HaJ:]oVI, srnu. nebo Katel:iny, dcery
Tu pm~ purkmistr páni vúžícc pruovocl, pNpověui
mé, L k. m. -- Act. che Stamslat. (Zrušeno r. 1529,)
Jan~ Kropá~e z l\rymlova takto o tom yypoYíuají: roně
vadz z regIstr i z svědka to se nachází že 10 I
' v
,14. 1544. Rl/kop. c. 534 f. 10. Staly se
'.
,
(, gl. C.
. K
smlu~~y sl'auební mezi p. Václavem Dl;hou z Č. a paní J anov~ ľOP~COVI z Kr~mlova ,on nebožtík pozuostal,
Katerlllou, dccrou někd)' Marlina pasíl'e, talde táž paní
PlOtO,: .lakovy dluh JanovI Kropáekovi z stalku nebožtíka
zaplatItI se má.

?
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Třetí přípověcr čtena lvHchala Karyka z Řezna, kteráž
se stala pro 44 k. gr. č., ukázay ceduli, řezanlÍ, kteréž
podobnlÍ Kateřina, pozllstalá po nebožtíkovi Duhovi
vdova, jmíti má, podav i rcgistr svieh, co jest od něho
věcí krámskich bráno, ž~je, poněvadž dluh svuoj pozustali provozuje a čas dlouhi čeká, aby k své spravedlivosti uhoditi mohl. Proti tomu od Martina Duhy promluvcno: Poněvadž ceduli na Kateřinu, někdy manželku pana
otce jeho, jmá a ona že jest takové věci brala, nechť ji
sobě upomíná. K tomu od Kateřiny Duhové skrze přítele
mluveno: což činila, cinila z vuole a rozkazu nebožtíka
pana manžela svého a brala jemu k ruce, ona žádného
handle jest nevedla, než manžel její, a jak jest bráno,
jest tomu na puol druhého léta, tím dokládaje, že dlullUov manžela svého dílem syim platiti povinna není. Tu
pan purgmistr páni takto o tom yypóvíclají: Poněvadž
registr)' i cedulí řezanlÍ Miehul Karyk to jest ukázal, že
za jistd sumu věcí krámskich za žil'l1osti Václava Duhy
od něho Michala bráno jest a na touž sumu nedoplacenejch 44 k. gr. zustáyá, pro tož těch 44 k. jemu lvliehalovi z statku nebožtíka se pl'ipovídá.
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věci sou do kráml! brány. Tu p. purgmistr páni takto
o tom po uvážení svém vypovídají: Poněvadž z poručení
nebožtíka Vácslava Duhy clo krámu jeho od Jil'íka Seklara
některé věci krámské brány j~ou a registry ukázáno' jest,
že nedoplaceného dluhu 32 kopě i37 I / 2 groše vše českých
se nachází, čemuž, aby to tak biti nejmělo, odepHno
není, i z těch pl'íčin takovi dluoh jemu JiNkovi Seklarovi
zaplatiti se má.

Též pi:ečtena Hanuše Albrechta pl'ípověd pro 42
5 gr. č.; ukázal registra, y kterichž taková suma
se naclH1zí, žádal za dopomožení. Proti tomu od Martina
Duhy mluveno, ač registra se ukazují a ten dluoh se na~
chází, ale že jest takoyi dllloh přetržen a snad tak muož
býti i zaplacen. Na to ou služebníka Hanušoya promluveno: není proto přemazán, že by zaplacen biti jměl,
ale že do hlavních registr jest ten dluoh přepsán, proto
pl:etržen jest. Tu p. purgmistr páni takto o tom vypovídají: Pončvadž pl-ípovědi své podle práva služebník Hannše Albrechta na místě jeho neukázal, pro tož túž pří
pověd se zdvihá.
kopě

P,Há přípoyěd slyMna Erharda Šnejdara pro 14~ k.
42 groše česká za věci krámské poyinnich, podav regIstr,
v nichž la suma se najde, zádal v tom za opatl:ení. Proti
tornu od Martina Duhy mluveno, že laková suma se v registříeh nebožtíka otce jich nenachází než, což by se
našlo spravedlivě, nejsou proti tomu, aby z slatk.u otce
jich nejrnělo zaplaceno býti. Tu p. purgmistl' pám takto
o tom vypovídají: poněvadž jistá suma z registr srovnáyajíc s šuldpryfern vyhledati se nernuože a dědicové nebožtíka Vácslava Duhy proti tornu, což by ;pravecl1ivě se
našlo, aby zaplaceno b)fti nejmělo, nejsou, i odkh\dá s~
toho stranám na lÍčet, a pakli by se tím lÍctcm urovnalI
nemohli, tehdy v pondělí nejprve pl'íští po Próvodní neděli aby zasť' ku právu sc nadjíti dali, že p. purgmistr
páni spravedli\'ou vejpovědí mezi nimi poděliti chtL
Potorn l\hximilian Tanšteter clav přečísti přípověd
svlÍ pro 23 k. 42 groše českieh učiněnlÍ a z té jest dIuoh
spravecllivi, dav ku právu registra i svědka Cís.ti zádal,
aby takový dluh byl jemu zaplacen. K tomu od MartlJla m.lu:
veno, že dluhu jeho v registHch svýho pana otce nadJítl
nernuož a neví jestli dluoh. I lu stoje přítomná Katel-ina
Duhov,i, pozuostalá vdova, ohlásila se, 'že takové věci
brala z rozkazu pána svého a i některé věci sám nebožtík
pán od Maximiliána bral a že ten dluoh jest pozuostali,
pro kteri se pl'ípověď stala. Tu p. purgmistr páni ~akto
o tom yypovídají: Poněvadž Maximilián dluoh SVUOj registry i svčdomím jest ukázal a že jemu neuoplaeeno od
neboztíka Vácslava Duhy 23 kopy 42 groše sc nachází,
z té příčiny tě?l~ 23 ko~~ 4~ ~roše jemu l\Iaximilianovi
na statkn neboztlka se pnpovlcla.

Potom Anny Fukáčkové přípověď čtcna, která se
pro 39 k. gr. č. stala a lé od Martina místo j~st. dáno,
neb on sám :Martin za živnosti p. otce svého veJPls z registr toho učinil. Tu p. purgmistr páni vypovídají: Poně·
vadž odporu žáclného není, aby Anny Fukáčlwvé dluoh
spravccllivi to biti nej měl, pro tož pl'i své přípovědi I~ž
Anna Fukáčková se znostavuje a jí těch 39 k. gr. c.
z statku nebožtíka Václava Duhy se pl'ipovídá. Dictum:
Anny Fukáékoyé vejpověcT žádné moci nemá, prolo že
od ní zaplatiti nechtěla a pyšně pl'íliš mluvila.
Dále ctena pHpověd Kateřiny od Jednorožcuov, kteruož pro 30 k. gl'. č. jí za věci krámské a mahazy podle
registr nedoplacenich ucinila a k té od Martllla Duhy
jest promluveno, ze se tomu místo dává, kromě malvazy
se oelpírá, neb to Kalel'ina, macecha jich, sama se zapla·
titi podvolila. Proti tomu ocl Katel:iny mluveno: není takové malvazy bráno k užitku jejímu vlastnímu, než jako
i jiné zboZl z porucení manžela svého jest jemu k ru~~
brala a byla s dcerou jeho pana Vácslava Dorolou, kleraz
pl'istojící jesl o to posílaná, není povinna za ně platiti.
Tn p. purgmistl' pálli vypovídají: Ponč:adž takovi dr.~oh
za zivnosti neb.)'tíka zašel a ten regIstry od Katerl11y
z domu jednorožcova ukázán jest, kterémuž se odpor,
kromě coz by za malvazy bylo, žádni nestal,
protož
těch 30 kop gr. zouplna jí Katel:ině aby z stal1w nebožtíka Vácslava zaplaceno bylo, se připovídá, zvlášlě ponevadl: toho ocl Martina Duhy nkázáno není, aby Katel-ina,
pozuostalá vdova, jaké malvazy sallJa zaplatili, se svolila.
Též také Mikuláše Hebnera přípověd přectena, kteruož pro 59 zlatich rejnskieh a jeden orth učinil. I jsa
přespolní nestál na ten clen v raclě..
'v
,
Jiná přípověcl Mistra Vácslava Arpllla prectena, kteruž
pro 8 kop 33 groše č. od učení synu nebožtíka Vácslava
Duhy pozuostalich učinil a té ocl strany ?dporné mí.sto
dáno, pH kteréžto přípovědi od p. purgmlstra on MIstr
Váeslav Arpin, poněvadž žáuného odporu není, se zuo.
stavuje.

Jiná opět čtena přípověď Jiříka Seklara pro 32
37 1/ 2 groše vše čcskich, též za krámské věci orané
poznoslaliclt podav registr svich žádal, aby dluoh takový
z statku jeh~ byl zaplacen. K tomu od Kateřiny Duhové
mluveno, že tomu se neodpírá, aby dluoh biti nejměl,
neb i Lorenc ví, že takové věci brala z po\'ucení a vuole
jeho, jakožto manžela svého, jemu do jeho krámu, kler);z
přítomen sa oznámil, ze jest to lak, že z vuole jeho ty

Jeronim Pec pHpověď učinil pro 75 zlatich ~ejn
a 12 gr., šest peněz malýph podle šulvdprY,fl! a té pr~~o
vědi od Martina Duhy z Castrova, ponevadz se v reglstnch
nebožtíka pana otce jich nachází, míslo dáno. A on Jeronym Pec od p. purgmistra pánuov pH své přípovědi se
zuostavuje, tak že jemu též z statku nebožlíka Vácsl~va
Duhy tčch 75 zlatich rejn. a 12 gr. šest peněz malych
zaplaceno biti má.

čtvrtá přípověd přečtena doktora Racka pro tři kopy
dvadceti čtyři groše vše českich a puol druhého pcníze
do Ungeltu povinnieh, kteréž místo eláno a proti té se
od strany odporné nic nemluvilo. A protož oel p. purgmistra pánuov on doktor Racek při té pl:ípověcli své se
zuostavuje.

kopě
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Dále pl'ečteuy jsou jiné přípovědi podle pořádku,
jakožto Matesa ,Spicbarlle pro 99 zlatých reju. a devět
Šilinkuol'. Item Sebestiana a Hanuše Undrholcnov pro 300
zlatých a puol páta zlatýho vše rejnských. Item Petra
Rydygara z Normberga pro 48 zlatých a šest šilinkuov.
Item Erharta Prechtle pro 140 zlatých rejn. A k pruovodu těch přípovědí podáni jsou od pHpovědníkuov šulclpryfové pod sekretem jeho neboZtíka Vácslava Duhy
s podepsáním ruky jeho vlastní, čemuž od Martina Duhy,
když na ně pohleděl, místo dáno jest a proti nim se,
poněvadž sekret jeho se pl'i týchž šuldpryfích nachází,
nemluví.
Tu p. purgmistr páni po uvážení svém takto o tom
vypovídají: Poněvadž mezi věřiteli a jim Martinem Duhou
i na místě jin);ch dědicuov o takové dluhy odporu není,
protož se při svých pHpovědech pl'edjmenovaní pHpovědníci zuostav~jí, tak aby JVlatesovi Spicbarllovi 99 zlatých
devět šilinku, Sebestiánovi a Hanušovi Undrholcuom 300
kop a puol páta zlatýho rejnskýho, Petrovi Rydygarovi
48 zl. a šest šilinkuov a Erhartovi Prechtlovi 140 zlatých
rejn. z statku nebožtíka zaplaceno bylo.
Dále jiná pi'ípověcT Hanuše Pštrosa pro pět kop 45
gr. č. učiněná jest pl'ečtena a k té od Martina Duhy
jest promluveno, poněvadž sám Hanuš přítomen není,
l~ež na místě jeho manželka stojí, když by on Hanuš
Straus doma byl a takový dluoh by pokázal, není proti
tomu, aby jemu jako i jiným z statku otce jeho zaplaceno
býti nejmělo. Acttun die s. Benedicti 1548.
16. 1548, 1. Ccrvna. RlIllOp. č. 100 f ln. Jakož
jest se pHsudek stal věřiteluom a p,řípovědníkuom na
statek po někdy p. Vv'1cluvovi D. z C. i stojíce osobně
v radě Martin D. z C. na místě jiných sirotkuov i. na
místě Kryzosloma, švagra svého, a, manželky jeho a Zigmund Vacek na místě Doroty z C., též manžclky své,
z jedné a dotčení věřitelé z strany druhé oznámili, žc se
smluvili, že sirotci statck ten mají ujíti a jej prodávati a
ty sumy do rady položili mají a oni věřitelé vedlc velikosti a malosti dluhuov svých sumy své bráti mají. Act.
fer. VI. post Corp. Chl'. A Kryzostom z Berouna k tomuto
zápisu se přiznal. (Sirotci složili celkem 622 k. m. a
2021/~ k. c.)
17. 1548, 10. července. Rllkop. c. 21l? j. 1~3.
Lidmila Vacková koupila ,!110m od Martina Duhy z C!lstrova i na místě jiných sirotkuov po p. Václavovi D. z C.
za CL k. č. Acl. fer. III. post. Joh. Hussium.
18. 1548, 14. srpna. Rllkop. č. 100 f. 167. Jakož
jsou některé nevole vznikly mezi pancm Martinem Duhou
a sestrami jeho i bratří, )et nemajících, jakozto dědicuov
po Václavovi Duhovi z Castrova, otci jich, z jedné a paní
Katel-inou, někdy manželkou téhož Václava Duhy, z strany
druhé o některé klenoty i věci jiné, které jsou té, proti
paní Kateřině sobě stěžovali - vypovídáme - takže pan Martin na místě bratH s sestrat\1i svými povinen jest
vydati jí paní Katel'ině i s jejím věnem CCCL k. C. ujišťujíce to na domu u duhuov, v kterým na ten čas ona
Katel'inll jest. Act. fer. III. post Tiburtium. (Kvitují: Johamla z Castrova, Petr Duha z c., bratr Jalmblll', Barbora ze Stromče, lvlarkéla z Castrova, sestra Jakubova,
Zikmund Vacek na míslě manželky své.
19. 1569, 1. srpna. Rl/llOp. Č. 21l? f. 143. Lidmila
Vackol'á dává duom - Janovi Vackol'i z Ruoženého,
synu svému. Act. die s. Petri vinc.
20. 1578.
Rl/llOp. Č. 1134 f. 197. Jakož sou
poručníci obeslali ku pnÍYu Jana Rigem, I'iníce jej, ze on
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domu řečeného u duhu užívá, kterýž na sirotky po někdy
Dorotě z Castrova, matce jejich, právcm dědickým při
padl, žádajíce, aby Jan z toho domu sc I'ystěhoval. Proli
tomu Jan - odpírá tomu, aby porucníci k lomu domu lepší
právo míti měli, protože již j!sté díly k ruce sirotklun
mají a ten dllm jí Dorolě 7. Castrova, někdy manželce
jeho, na díl přišel, když ona jemu Janovi smltívami svadebními jest vzdala. A Rrolož on s dítkami sl'ými Adamem
a Janem, s Dorotou z Castrova .zplozenými, praví se míti
lepší spravedlnost k tornu domu. Poručníci mluví, ze to
vzdání zní, kle! ak Zigmund Dorotě dává všecken statek,
kterýž má nebo míti bude, a kdyby Dorota umřela, měl
on Zigmund v tom statku zustati. Poněvadž pak ona Dorota Zigmunda přečkala a ten statek na ni a lla děti jest
pl'ipadl podle toho zadání a nyní n~ děti, když jest Dorota, mátic jejich; uml'ela, col. se ukázc, ze Dorota ten
dum na podíl SVllj ujala (act. v~ clvrlek Pl'ed sv. Marky tou
I. 71.) [Viz č. 629. na str. 426.] Dorota zadala, co má a
míti bude Zigmundovi z podílu. Pak se uznává, ze ten
dllm na ní pl'išel a s ní lla děti, takze proti vzdání společnému nemohli potom oni manželé Nditi a tak ten dum
Janll není, neZ sirotčí. Proti tomu Jan Ryger mluviti dal:
Co se tkne otcovské spravcdlnosti, SOlI děti vy byty a Dorota, mátle jejich, byla s ními rozdělena a pro tu pl'íčinu
poručníci na její statck se potahovali nemohou. - [Nálc7.
není zapsán.]
Viz dum pl-cdešl); C. p. 605.
21. 1581, 18. zál-í. Rl/llOp. Č. 2112 f 107. Vojtěch
Had z Proseče a Salomena koupili duOlu u duhy nározní
od Václava Vacka a Valentína Sti'íbrského, poručníka Jil'íka
též Lidmily, sirotkuov po Zigmundovi Vackovi pozuostalýcIJ,
za 250 k. č. Act. postridie Lamperti. (Peníze gruntovní
kvitují děli Jana Rygra.)
22. 1601, 26. dubna. RII/wp. Č. 2231 f. 476. Ve
čtvrtek po VzHíšení Kr. P. slalo se vyhledání a rozl'rZení
všeho statku po Vojtěchovi Hadovi z Proseče pozllstalého.
Předně: jakož jest Salomena, vdova po témž Vojtěchovi,
jakožto nemající opatl'ení od manžela svého, t1-etího dílu
všeho statku užíti žádala, na tom se jest s Voj lěchem a
Pavlem, syny svými léta majícími, snesla, aby nížepsané
grunty a hotové peníze jí postoupeny byly: Vinice na
Letních ležící i s liscm ve 4000 k. m., dVllr v Bubních
s dědinami - také s těma dvěma kus)' pole, l<teré jest
Vojtěch Had od Jana Trnavského, cís. oborníka, v Pl'edním VOl'enči, a Lidmily m. j. od dvoru jich koupil, ve
2000 m.; dum proti kostelu M. B. pl'ed Tejnem u duhu
1-ečený v 1000 k. m., dlUH na Trávníčku proti l'ece vedle
domu p. Daniele SkalskýIJo z Dubu s placem ve 400 k.
m., domček pH klášteře sv. Anežky, klcrý se l<nihami
pánlll' líl'cdníkuv šesti panských Stal'. l\L Pr. Hdí, v 50 k.
m.; item u konšeluv a obce města Rokycan 1500 k. m.
Jiný pak statck rozdělen taklo: První díl Sabičce:
Zahrada s stodolou za Pol'ičskou bránou, z nížto plat do
špit.\\u konec mo~tu Pražského se platí, I' 1000 k. m.,
pole ležící pod Zidovou pecí s loučkou v 500 k. m.
K ton1\\. dílu Vojtěch má přidati 500 k. m., u p. Theovalda Sl'ihovského z Ryzmberka 150 k. m., u Václava
Spéhaře 300 k. m., u Váelal'a Vršovského z Podskalí 50
k. m., u p. Kašpara Kaplíl'e z Sulevic 1000 k. m., od
Jiříka Bryknara z Brukštejna 500 k. m.
Druhej díl
Felixovi: Vinice pl'ední za Horskou bránou, kde písky
berou, s polem v 1000 k. m., dum ležící v, Tejně proli
Ungeltu v 1500 k., na mlejně l'eceném na Serlinku pod
mlejny Silkovskými pánuov. Novoměstskejch, kterej se
dskami zcmskými HdC, 1500 k. m. - Třetí díl AlZbětě.

Dum za krámy masnými Smilol'ský i'ečený I' 2000 k. m.,
u pánuv Plzcnskejch 1000 k. 111., u Tobiášc Mělnického
300 k. m., na lJotových penězích 500 k. - čtl'rtej díl
Pavlovi: Dlun Stikovskej, kteréhož Pavel v držení jest,
v 2300 k. m., dum pH zdech měslských St. M. proti
Jelenovic lázni v 600 k., u pana Danielc Skalskýho
200 k., u pana Václava ml. Berl,y z Dubé na Zákupi
800 k. m. a jedno sto kop m. za někdy Ludvíkem Korálkem z Těšínu zllstál'ajících. Pálej díl \' ojtěchovi:
Vinice na Zižkově Hoře s dvěma lisy, též také I:inice,
štěpnice v západčí pod týmiž viniccmi k polím Spitálským v 4000 k. m.
Zust<ivá pak na pcnězích i jinejch věcech, co do
rozdílu tohoto položeno není: na malým domě v Tejně
Janovi Si~tovi z Proseče náležejícím 150 k. m., na domě
Tomáše Stemera 1000 k. m., sto dukátuv na hotol'ejch
penězích. Vín lonskejch 7.llslillo za 16 suduv, to aby se
v domě proti kostelu Tejnskýmu vydalo. V obilí zllstává:
Žita tři kopy strychuv, pšenice jedna kopa. To l1a pět
díluv mezi sebe rozděliti mají.
23. 1612, 5. září. Rllkop. č. 2114 f. 83. Zvedcn
Felix Had z l'roseče do domu u duhy někdy Salomeně
Hadové nálcžcjícího pro 400 k. m. dluhu.
24. ]612, 19. listopadu. Tall/též. Felix Had z Pl'.
postoupil právo své Salomeně Khekové z Proseče, sestl'e
své. -

Číslo pop. 604.
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]. 1394, 8. května. Veleslavíllllv K.alclldál' Historick:;i. Král Václav IV. - z domu, v němž ty doby purgmistr Staroměstský bydlel a krále jímati pomáhal (?),
rozkázal udělati školu, kteráž jest podlles k Tejnskému
kostelu.
1'ntllláJ" Catalog"lIs codiCIIllt
2. 1425.---'1432. lal. C. 1536. RlIllOp. sig"lI. VIII. E. 11. f. 73 -81. Rogeri Oxoniensis Universalia finita a. d. 1425 fer. VI. in
vig. Epiph. scripta per Petl'l1m, protunc in Leta Curia
reetorem. - Fal. 82-83. Johannis Tarteis Tractaculus
de modis finitus 1425 in festo Anne per Petrum, in scolis
Lete curie pro tunc reclorcm, qui iam fuit licenciatus de
predictis scolis per Johanncm predicatorc1l1 eiusdem ecclesie
Fal. 85-132. Johannis Tartcis
dictum Rokyczana.
Summulae CIllU obligatoriis a. d. 1432 sabbalo in festo
s. Leonardi finite per manus Pelri de Dwekaczowicz, pro
tunc rectoris in scolis anle Letam curiam. -~ Fal. 206.
Registra duo, super posilione Tissnow, super tractaclllo
M. Stanislai dc Znojma a. d. 1425 in vigilia Circumcisionis per Petrum, qllondam scolarem, pro tunc rectorem
in Leta curia.
Rl/IlO}. č. 2119 f. M. 7. Ve jméno
3. 1462.
božie amel1. Já Jan z StHebra, nynie v skole u M. B.
v Týně v Star. M. Pl'. obývající, vyznávám tiemto listem
etc. že - všecken statek muoj (nedokončeno).
4. 1463, 25. března. Iamtéž l. M. 11. Ve jméno
božie amen. Já Jindřich z Žatce, obÝvající nynie v šJwle
n. M. B. v Týně, vyznávám - že duOlu ten mlloj v Zatci
odkazuji
a podle toho i všecken jiný statek muoj Anně, mato~ mé milé. Než truhlice má s knihami chci

aby Marlinovi, ktcrýž syny páně Duchkovy platnéřovy
vydána byla. Act. die Visit. M. V.
5. 1462.
Rl/kop. Č. 2105 l 176. Scola B.
M. V. antc Letam curiam.
6. 1465.
Tamtéž f. 223. Scola Lete curie.
7. 1476.
TruhláJ', Calalog'/ts cot/icl/JII lal.
Č. 968. i\Iathiae Rejsek baccalarii Prooemiul11 secundac
partis Alexandri (ut videtllr propria manu conscriptum)
1476 fer. IV. in die Allexii in Leta curia. (Obsah rukopi'll: Alexandri dc VilIa Dei Doctrinalis parles I-III,
DonaLÍs Artis grammaticac editio minor, Grammatica
magna, tractatus de orthographia, de regimine casuum,
Thesaurus puerorul11 (pl'epis datován 1434), notabilia Prisciani, dc proso dia, J ohannis~ de Gar1andia carmen de
compositis verborum (přepsáno od jakéhos Jana de Roncberc (ncscio 'luando neb ubi), ThuIIlyae de Erfordia
fundamcnlum puel'orum. Srov. Věstník Ceské akademie
1899 sll'. 288.
8. 1481.
Ruhop. Č. 2106 l 89. Sigismundlls
baccalarius, rector scole Letocuriensis.
9. 1496.
RullOP· č. 2107 f. 108. Scola Lctocuricnsis.
10. 1499.
Rl/kop. Č. 2107;: 184. Skola
Matky Božic před Tajnem.
11. 1500, 26.listopavdu. Rl/hop. č. 94 Il.l81. Jeremiáš z Tajna a Václav Cuřidlo, kostelníci od Matky B.
pl'ed Týnem, seznali se, že stí přijeli X k. gr. pl'. od
Doroty Mrázkové, poručnice statku nebo Anny Brouskové,
kterýchžto X k. táž Anna žákóm lJadppsaného kostela
z vinice kšaftem svým jest odkázala, aby též školy žáci
nynější i budlící na !<aždtí sobotu Salve v již dotčeném
kostele zpievali. Act. fer. V. post Katherine.
12. 1501.
I all/tli'; j. 197. Skola Tajnská.
13. 1510.
Rl/kop. č. 2108 f. 63. Skola
Tajnská.
Rl/kop. č. 2109 ;: 147. Škola
14. 1520.
Tajnská.
Rl/hop. č. 1056 f 18. (Svědomí
15. 1569.
mezi Annou Šimunkovou, měštkou města Koul'ima, a Václavem ze Zlonic na místě Tomáše, syna jeho, a též Václavem, synem někdy Marka .Kaliny odtud z Koul'ima.)
Jan !Zobiš, hakalál' školy Matky boží pl-ed Tejnem, svěd
W: L. 1568 v sobotu po druhé neděli Velikonční jest
pro mne posílal do školy k sv. Mikuláši Jan Simonides
podvakráte, toho žádosliv jsa, leže v Anjelské zahradě
v trestání božím, abych k němu pl'išel. To sem na žádost
jeho učinil. Když sem k nčmu pl'išel, oznamoval mi,
že chce pořízení o ,tatečku svém učiniti, tak pravíc, že
již po p. Mikuláše Kocoura poslal a mne jest žádal,
abych po p. Sixta došel, col. sem tak ueinil, ale doma
sem p. Sixta nenalezl. PotOI11 jest mne odsílal ku p. purkrnislnl Star. III. Pl'. Václavu z Vlkanova, aby ráčil některé
osoby na Haft odeslati, že jest toho ournyslu pol'ízení
učiniti o ten duom, ktel'ýž jest na právě Star. M. Pr.,
ale p. purgrnistr jest se toho ráčil zbraňovati, poněvadž
na jiným prál·ě jest 1eZal.
* 1560 -1581. - Will tel', Zivot a I/čení Ha partilllllámich školách str. 785. R. 1560 bylo zde 14 žáku,
učitel Václav CYl'ill; r. 1562 12, uč. Marek Bydžovský;
r. 1563 15 (i Žatečané), r. 1565 9, uč. mistr Marek Bydžovský; r. 1566 11 (mezi nimi tři LiturgOl'é z Turska),
uč. Marek Bydžovský; r. 1567 9 (vlastně 8, neboť jeden
beán psán Thomas Silesius Ratiboriensis succentor); r. 1568
54*
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7, ]569 11, po druhé 14 (mezi nimi Jan a Ludvík Gractiví lidé, podte nahoru, dám vám tolar na dopíjenou,
novští z Granova a Jan a Jindrich Cejsové z Turnova;
co máte seděti s tou laryĎí. A oni nechtěli jíti, tak sem
1571 30 (Jan, syn impressora Jičínského); 1573 14,
já potom šel do světnice s svíčkou, řekl sem jim: Podte
ucitel mistr Jan Kanhaeus (Kanha z Vcle,lavína); 1575
do světnice, co se máte mastif tu vokolo vohniště. A ono
7, uč. licenciát Jan Mšenus, po druhé 14; 1'. 1577 18
pachole sběhlo po ty zas dolu, že prosí paní matka i pan
(mezi terciany jeden slujc J oannes Milivensis Joannis architatík, aby šli nahoru, že dá tolar na dopíjenou. Tak Zagrammatei); 1'. 1579 12 (me~,i nimi Kašpar Granovský
charyáš l'ekl, podme nahoru, když se tak s těmi penězy
z Granova, Václav z Klatov, Simona Plavel1ského z Plauchlubí. Po ty šly nahoru a já taky, když sem sé navefeldu syn, Jan Chvatěrubinus, syn Mikuláše z Valkmberka,
čeřel, šem sem taky' do svý komory. Po malý chvíli taPavel Klatovský Jana Jakobella), podruhé 15, uč. mistr
kový křik stal se, já nešel sem dolů, než spokojili se zas
Jan Bystřický z Bochova; 1'. 1581 37 uč. týž.
brzo. Podruhý zas takovej Hik byl, paní Marta vyběhla
16. 1600.
Rulwp. Č. 1062 f 422. (Zprávy
ven ze světnice, Hicela i s dětmi, vběhla zase potom do
o zranění Zacharyáše Rychlíka T1'ebenického a zamordosvětnice a zav1'ela po sobě. Po tl'etí vyběhla a kl:ičela,
vání Jana Floryana Třebenického, kantora z školy Matky
nedejte mordovati, že mi mordují manžcla a dítky. Tak
Boží p1'ed Tejnem v domu Jiříka Sedlčanského.) BartoĎ
sem já běžel doli\. I když sem pl:išel do světnice, ZachaHolej ponocnej seznal: Po druhé hodině na noc k třetí
ryáš seděl na něm, dral se s nílll 1'0 rapír a já sem mu
hodině p1'išla pro nás k rathouzu Pavla Kovál'e dcera,
l'ekl: Zacharyáši, co děláte" co sobě počínáte? 7.Hcharyáš
prosíc nás, abychme tam šli, že pobodli kantora Tejnpravil, vidíš-Ii, jak je nás spravil. Tak sem já Zachariášovi
ského Zachariáše z vápenice. A my jsme se ptali, kdo
řekl, aby ho nechal, a jemu sem vzal rapír z hrsti. Potom
by jim to udělal. Pověděla tak, žc nějaký Kryštof Bognar.
neboztík byl již probodenej, seděl Za stolem a já mu
I ptali jsme se, jestli pl'ed rukami a ona pověděla, že
řekl: Johannes, co pak děláte. Vidíš-Ii prej, že jest mne
jest ušel. Tak když jsme tam přišli, našli jsme kantora
probodl. Však sem, prej, probodenej na dvý. Tak ten
na lavici, již ani nemluvil a Zacharyáš seděl za stolem
pan Kryštof honil je ven z pokoje a ona potom paní
téz posekanej. Tak jsme se ptali Zacharyáše, kdo jest
Marta mi l'ekla, aby mi bylo toho povědomo, jak sou je
vám to udělal; on pověděl, že Kryštof Bognar, ten nás
mordovali a já sem jí řekl: Kdybyste paní l\Iarta seděli
popíchal. Tak jsme se potom ptali ženy jeho, kde jest
ve svejm pokoji a mezi ně nechodili dolu a je nahoru
manžel její fl ona nám nechtěla pověditi a jiní pravili, že
nepobízeli, byl by pokoj. A ona jest mi hned šelem,
by se měl v komo1'e schovati. Tak sme se ji ptali, ne-,
zrádcu, krkavců nadala, že mně kat voběsí. A já jí zase
chce-li o něm pověditi, aby s námi šla sama do včzení.
řekl, ze sama nic nezmešká. A ona na !line popadla hůl,
I tak se s námi dlouho hádala, až potom sám vešel do
chtěla mne bíti. Tak sem já ten rapír donesl nahoru do
světnice; tak potom ptali jsme se ho, kdo jest jim to
s\'Ý komory, přišel sem zas dolů a on se p. Kryštůf
udělal a on pravil, že neví, po tmě, že zhasili svíčku.
schoval a zamkl do svý komory. Tak mne Zachariáš
Ale Zachariáš mu mluvil v oči, tys nám to udělal, tys
prosil, abych šel pro ponocni a pro barvíře. Tak já
nám to udělal. Tak sme ho potom chtěli do vězení vzíti,
jdouc dolů se schodů paní Marta křičila na samýho, že,
ale manzelka jeho tak nás plundrovala a haněla; my sme
ten šelma, zrádce, že mnc kat voběsí. Ale já sem jí nena to ani nedbali, přece sme ho do věže ní vzali a mluřekl tak, já šel přece dolll a on vyběhl z ty komory,
vila tak: Nedotejkejte se ho, šelmy, že jest dobrýho
hledal mne: Kde jest zrádce, šelma? Udělám mu tolik,
rodu, stavu rytíl'ského, že zakládám padesáte tolaruv,
jako sem jim udělal. Tak sem já šel pro ponocný i pro
abyšte ho do vězení nebrali, ale my sme na to nic nedbarvíře,
bali, pl'ece 8me ho do vězení vzali. Když sme ho při
Lidmila kuchařka: PHšli ke mně do síně tři, Jan
vedli k rathouzu, prosil nás, abychom ho' do vězení ncšvec z Brusky, Zacharyáš a kantor nebožtík. Prej, paní,
dávali. Tak sme my ho dali do fermentinky. - Jan Vomáte-li nám dáti co p1'ekousnonti ? Já pravila, mám, páni,
dicka košná1': Pl'išel sem domu k hodině na noc, koupil
husí droby. Máte-li taky hus. Já řku, mám taky, páni, hus,
sem sobě chleba, sejra, abych veče1:el s bratrem svým.
než jest včerejší. My nechceme včerejší, prej, než dejte
A oni byli veselí všickni tam v světnici p. Kryštof, paní
nám ty, která se peče. J don do světnice, procházeli se po
Marta a nebožtík Johannss a Zacharyáš a taky jakejs p.
světnici a ony tam byly dvě minuci a jakési knížky
Jan, od Brusky brancj. Reknu svýmu bratru, nechodme
pánovy. A oni pravili, řekněte, prej, panu Ji1'íkovi, že
tam do světnice an tam HiCl, vostaĎme tu v síni. I sedli
jest kantor vzal ty knížky. A já tekla, neberte jich, pán
sme za to vohniště, tak večel'el sem sejr a chleb s bratrem
by se hněval. V tom oni sedli za stul, dávcjte nám, prej,
a nebožtík Johanncs phšel tu ke mně, a řekl: Znášli
ty droby. Já jim dala a oni se voptali, máte-Ii pivo.
mne, mládenče? Já Hm, znám dobl'e. Ú,ckne kuchal'ce,
Já !'ekla, nemáme, páni. Mají tu u krávu dobrý popeněžný
která tu vařila, voptejte se ho, zná-Ii mnc. A po ty šel
pivo. A nebožtík kantor !'ekl: Já nechci popcnežního, než
do světnice. Ona řekla kuchal'ka: Zavolej toho pána ven,
mají-li tu kde bílý? Já řku mají bílý taky. Já řku, běž
jak na stolici sedí, jako Zacharyášc. Zacharyáš vyšel ven,
pachole, přincs lčm pánum za krejcar bílého piva. V tom se
VOlla mu řekla: Nechte ho, prej toho pana Kryštofa, aby
la hus dopekla a já jim dala čtvrt. A jakejsi nahlídne do
něco nezaved. On jest jakejs mistrnej. A Zacharyáš: Co
světnice, p1'ijde taky po hus od pana Víta, řekne: Pane
je nám po Němci? I sedl taky u toho vohniště a zavoZacharyáši, mají dobrý víno u p. Víta, pošlete sobě po
lala: Synu, pod sem ven, konvici s sebou. A ~n vyšel
půl pinty. A v tom Marta Kryštofova jde domll nahoru
s tou konvicí a přišel taky k tomu vohništi. Rekl mu
po schodech a p. Zacharyáš ji zavolal: Paní Marta, podte
Zacharyáš: Nechejme toho Němce, tak p1'ipíme sobě tu
na poctu. A ona šla, seděla s nimi lam az do večera.
s pokojem. A tak 'vyšel ten třetí branej od Brusky taky
V tom šla nahoru děti klásti, polom přiběhla zas mezi ně
ven, tak paní Marta vyběhla ven, dejie mi mou konvici
a ona vzdycky říkala, zavřete světnici, kdyby můj muž
a on Zacharyáš k ní l'ekl: Paní Marta, jak víno dopijeme,
domů šel, aby mne neviděl. A oni zavírali ,a on Kryšlof
pošleme vám hned konvici nahoru. A ona šla zase do
v lom přišel a našel ji tu v světnici dole. Rekl: Dej P.
světnice k Kryštofovi a přišla pro něho a !'ekla: Kryštofe,
Bůh dobrej večer. A Zacharyáš ho chytil, objal ho, zapod nahoru. A oni jdouc nahoru řekli: J cstli dobl'í, potoCiI se s ním po světnici: Zdráv byl, bratře Němče.
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A on ho zase objal: Podle ke mně nahoru, dám vám
tolar na víno do čepu, jste-li dobří. A ona taky: Zachar)'ášku pod, já dám taky tolar do cepu. A oni nechtěli
jíti i zastavili se u vohniště, šli již vell zc dveří z svět
nice, zastavili se u toho krosnářc a ono pachole sběhlo
dolů: Máte jíti nahoru, pan táta kázal, ze dá tolar na
víno. A ona přiběhla opět)' a vzala jim konvici s vínem.
Tak oni hned šli za ní a já sem l'ekla: NechocTte, vy
s celou hlavou nesejdete, neb jest on nic dobrého, tcn
Němec. Nechocrte tam. A oni řekli: Má milá, pod tam
s nalm. A já sem tam šla s nimi a když sme přišli do
světnicc, oni sedli za stul a já sem sedla na lavici s podruhyní z hůry a Kryštof řekl: Pachole, holá, jdi po
víno, nech tam tolaru, af mi pošle paní Vítová pintu vína.
A druhým u pacholeti: Dej sem chlíb. Nakrájel jim chleba
a soli na taJíl'. A potom daroval 7.acharyášovi Kryštof
jakejsi kamínek do prstenu a on mu se smál tomu kamínku. A nebožtík kantor l'ekl: Ale přijmi, bratl'e, když(
jej daruje, schovej jej. A on jcj schoval. A v tom se
pak svadili 1'0 svou ženu, o tu Martu. Zacharyáš mu řekl
(nevím, oč sou se hadrovali): Kryštofe, jakoby, prcj, tak
tvá žena byla 1'vlarta .. A on hnedcčky l'ekl: Co to přirov
náváš a děláš mi z mý žen)' k ... u? A Zacharyáš l'ekl :
Ale však já nepravím, aby lvá žena k ... a byla, než
jako by tvá žcna byla Marta, tak prej pravím. A tak oni
se tu hnedečky S\'adili a tak Kryštof běží na rohy, pochytí kord a dobude jej. A kantor nebožtík seděl u stolu
na stolici, nic ncl'ekl slova jemu a on bězí okolo kantora
s tím kordem k Zacharyášovi a Zacharyáš popadne stul
na něj. A tak já křičím: Och, můj milej Kryštofc, nebi
jich, pro P. B. nebi jich. A on mi dal poliček, až mi
všecko s hlavy spadlo. A já hncd bězím dolu ven s placky
z světnice, běžím před dum, volám na lidi, že sobě pozval dva jakýsi a že je JIŽ tam morduje. Tak on tam
žádnej nechtěl jíti. Paní Jandová tudy šla: Co to, co se
to děje? Já řekla: ten náš Němec pere tam jakýsi dva
v světnici, pozval je tam. A sama vyběhla na mazhaus
Marta, jeho žena, ,a křičela z oken s pacholaty: že mi
manžela mordují. Sturmujte, zvoĎte k šturmu. A čtvero
dětí mi zabili. Potom sem tam šla ještě jednou do svět
nice a ona mne již po hlavě vystrcila ze světuice ven.
Potom sem tam nebyla více.
Michal Werner, kaplan kostela M. B. před Tejnem:
Když sem já a p. mistr školní plišli k kantorovi ne božtíkovi, tázal se ho p. magister latinskou l'ečí: Quis tibi
hoc fecit? A on odpověděl: Hospcs cum gladio. Potom
se ho tázal p. magister, mllže-li co pověditi, on odpověděl, že mu těžko, že nemMe. Tak jsme my odešli domů
k p, otci, k p. farári, oznámili jsme mu to. A on zatím
skonal. (Podobně svědčili M. Ondřej Marchio Zdarcnus,
~právcc školy M. B. před Tejnem a Jakub Bělohlávek
Zdárskej, mendyk odtudz.)
17. 1600, 18. března. Dvorsk)í, Paměti o školách
česk)ích Č. 6p. (lvI. Bachácek tíředník u záduší kostela
Týnského.) Slastný dobrý den, slovutný p. Matyáši vzkazuji. Vaši včerejší zádost v dobré scm paměti snášel i také
vám pCátelskou odpověd dáti umínil, ale že ctihodný kněz
Pelr o to nestojí a mého přátelského psaní přijíti a mne
k sobě včerejšího dne tak i dnešního nechtěl, nýbrž
mne s hněvem a s myslí popudlivou vzkázal: Co sem,
prý, rektorovi tak malý v očích, aby mi rectorem scholae
vyzdvihl extra tempus?, nechf sobě také chová žáky a
zvím, koho mi sem dá.« Přisáhl bych P. Bohu, ježto sktlro
nevím, byl-Ii bych sem povinen za p. farářem se loulati
a llctivě, jakž na nellO záležeti chce, vzkazovati a psáti.
A poněvadž tomu porozumívám, že již takové společné

V1. Na Velkém J/(ílllěstí (strana východní).

429

s ctihodným knězem Petrem snešení jest a vy budoucího
p. mistra propouštíte, toho také pl'i tum zancchávám _.
,18. 1600, 31. března. Tamtéž Č. 72. (Štěpán Jiří
ze Sternberka žádá kollej cís. Karla IV., aby posavádní
správce školy Týnské pl'i správě též školy zanechán byL)
Ctihodní a poctiví páni p1'átelé moji zvláště milí. Neciním
vás taj na, zc jest mne zpráva došla, kterak byste toho
oum)'slu byli od sv. JiH nejprv phštíhomistra a správce
školního I' T);ně - vyzdvihnouti a na některé jiné místo
obrátiti. I poněvadž lěchto posledních času\', zvláště \' takové roztržitosti náboženství, nemalý nedostatek učených
a správných lidí se nach,izí a zde v městech Pražských a
pl'i té nejhlavnější osadě zkušeného a rozumného clověka
potřebí, nad to i kněz Pctr, správce duchovní též osady,
v tom se slyšeti dal, pokudžby tiž mistr a správce školní
vyzdvižen byl, že by tu také déleji zustati nemohl - protož
- vás napomínám a - zádám - že dotčeného správce
školního - tu zanecháte.

19. 1604, 20. listopadu. ~lIkop. č. 1065 J: 23.
(Přípo\'ěd M. Ondřeje Marchiona Zdárskýho na statek Matouše Gregorj'na z Tulechova.) Josef Smytka SedlCanský
svědci!: L. P. 1601 v pátek po sv. Kryšpínu, byvši já
toho casu u sv. Havla za správce školního, pl'išedši k p.
Matoušovi Gregorynovi do domu jcho, za to jest mnc
požádal, abych k p. m. Ondřejovi M. Zd., toho času
správci školnímu uM. B. před Tejnem, s cedulkou došel,
že ho za to žádá, aby k pilné potřebě jeho jemu šesti
tolarův zapůjčil. I přišedši k p. mistru do školy Tejnské,
jemu sem cedulku tu od něho dodal, on přečetši ji na
mne jest se vofoukl a do něho nemálo stěžoval, ukazujic
mi v kalendáři svém poznamenáno, že prve před tím ve
středu jminulou jemu jest padesáti celých tolarllV zaplljcil
a jich na něm je jmíti nemuže. Tu já z poručení p. Matouše na to sem mu takovou odpověd dal, že jest mi
poručil, jestli p. misii' Ondřej o prvnějším dlulm jakou
zmínku učiní, abych mu oznámil, že sc s ním o všecko
urovnati a jemu plátce býti chce. A tak potomně vzavši
těch šest širokých tolarův odtud sem odešel. Mandclína, Til'íka ze Starého Dubu manželka: Pl'išla jsem k mistru
Ondrejovi do školy a von mi rozprávěl, že jest mu plljčil,
p. Matoušovi Tulechovskýmu od MaĎasu 56 tolaru a já
mu řekla: Milej p. Ondřeji, nepůjčujte vy, jsouce chudej
Clověk, aby vás potom o ně nepl'ipravil. A on jest mi
priwil: Paní mámo, však jest mi udělal šuldpryf a uldzal
mi jej. Potom po některý neděli jsem tam opět k němu
p1'išla a on mi opět stěžoval, ze na něm vymluvil 12 k.
i ten šuldpryf, že mu to tam napíše. A já mu ještě řekla:
P. Bůh ví, není jináce, ale proč jste mu to dali z rukou,
proc? Však nejste než dítě, dáti mu to z rukou. Potom
mně opět pot~al p. Ondl:ej asi po dvou nedělích a tu mi
opět žaloval, až skuro plakal, že nemuže na něm míti ani
toho šuldpryfu. - Matiáš Galli, rodič Pražský: Dvadcátou
druhou neděli, po sv. Trojici, když jsem s p. m. On~I'ejeIll
Marchionem Zd. a Janem Zárybnickejm, sousedem Cásla\'ským, od Jezuitů z kázání šel, tu on Jan 7.árybnický p.
m. Ondl'ejovi promluvení učinil, že by některého času
v lítě Matouš Gregoryn z T. v městě Cáslavi byl a jemu
Zárybnickému jakožto švagru s\'ému oznámil, ze by p.
mistru Ondi'ejovi 80 lc. dlužen byl - ano nadto vejše.
Jan Smitkonius Sedlcanský je,t jednoho času oznámil, ze
jest od p. m. Ondřeje z Tejnské školy, jsouc k němu od
Matouše Gregoryna poslán, penieze do do,nu jeho pl'inesl.

Dvorsk)í, Palllěti o šllO/dch
Z ně
kterých zpráv tomu porozumívám, ze čím dáleji, tím větší

20.

1605, 22. ledna.

Č. 263. (Bacháček tíředníkům osady): Sluzbll etc.
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ncdorozumění a zášlí chce rllsli mczi velebným knčzcm
Pctrem Hublní, p. farářem M. B. pl'ed Týnem, a 111. Fabianem Ripanem, správcím školy V. M., a kd)'by časnč
tomu v cestu se nevkročilo, snad b)' ta jejich vcrba
mohla pl-ijíti ad verbera. Já jsem mislru Fabianovi porueil, ab)' "ečf i skulkem pokoj zachoval, jakož se při
tom lak zachovati připověděl, než velice sobě stězujc, že,
nechodě na farll, v škole pokClje užíti nemůže. Zádám,
že páni ráeí v to nahlídnouli, tak ab)' ta věc na dobré
mít'e 1110hla postavena býli _.

21. 1606, 27 dubna. Rl/kop. Č. 114i I 48. Úřed
níci ]\1. B. pl'ed TC'jnem pl'ipravivše do vězení Jana Dra~~~lta, vinili jej nu míslě Václava Lito'uěrickýho, kantora
JeJich, kterak dne ollternfho pominulého když vedle staro~~ylého zpusobu IlIsum žákovslvu propušlě:1O b)'lo ap. bakalál'
JIch spolu s kantorcm téz na voslrově byli a hráli spolu
pokojně v koule, Jan Drabant přítomný jej Václava Litoměřickýho kanlora koulí v oko udeřil, tak ze na to oko ncvidí
a malá naděje, aby na ně mo!J1 zdráv býti. Pro~ož ab)'
se toho spravil, proe jest se toho dopustil. I'roti tomu
Jan Drabant oznámil, že jdI na ostrov v příčině opati'ení
plálen, které na bí1idlo dal, přišel a lu ta koule k němu
priběhla, on ji vzal', chlěl lllll ji podali a tak nenadál se
toho, ab)' mu se to mělo pl'ihoditi, A loho z žádný zlý
vůle ani z všetcčnosli, neZ nerad a nec!Jtě ueinil že jest
jej urazil. Zase od líl'edníkllov: Však jest mu i ďva zuby
vyrazil, kterakZ jesl se' to mohlo nechtěním státi? _
(Páni našli, že se musí Jan Drabant s Václavem L. o takové nelláležité zranění smluviti.)
22. 1610, březen. Will/cr, Život a I/čclli str. 182.
Do T)'nsl<é školy dosazcn za správce Jan Voborský Stří
brský licenciát a k němu pl'idán »uecný« kantor Jíl'í Měl
nický z Poděbrad.
Viz i zprávy o kostcle P. Marie pl'cd Týnem.

Číslo pop. 603.
(D ů m Pel ech o v s k ý, Trč k o I'

S

ký.)

1. 1413.
Ruko}. Č. 2099 f 67. Janco Leonis
faletur, se tcneri XXIX s. Hanussio Gros de Nurcmberga.
2. 1418.
Rl/kop. Č. 992 f 16. Domini consules edixerunt, quod testamenlum o1im Janconis Leonis
Cunssoni apotecario in possessione dOlllllS et vinec ipsius
Janeonis nullulll preiudicium [acerc debet.
3. 1447.
Rl/liOp. Č. 2099 t: 1038. l\Iargarcta,
reJi.cta Cunssonis apolhccarii, et Cuns'so, filius cius, proscrrbuut domos COl'um "Illbas, quarum una si ta est in cil"
culo in acie penes scolam b. M. V. anle Letam curiam,
a!tera vero slta cst contra ecc1esiam s. J acobi et contra
portam dc Letu curia duceutem, eciam in acic, iu debito.
4. 1462, 6. listopadu. Rl/llOp. Č. 2105 t: 176. De
mandato ·dominorum J ercmias dictus Malovec e(. Barbara
ipsius conthoralis, indueti sunt ad domum o1im Cunssoni~
"potecarii penes scolam B. JH. V. anle Lctam Curiam in
,CXXXVII veri de biti mutui ipsis per Margarelam relicbm dicti CUllssonis, et 'Venceslaum, natum eius, ~buoxií.
Aet. die Leouardi.
5. 1465, 29, dubna. RI/ko}. č. 2105 f 223. Barbara, Jeremie dicti J\Ialovec conthondis, resiguavit domUlu
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SIUUll acialem cum appoteca eidcm altinenle penes scolam
Lete curie immediate - marito suo caro, hac eondicione
a~liccla, ut Jcremias premissus Elsseze, nale Barbare predlete, quam cum precedente vil'O habuit, CUlil ad annos
maturitatis pervcnerit, trig;nta s. gr. del. Act. fcr. ll.
ante Philippi el J aeobl.
6. 1476, 30. března. Rl/kop. č. 2105 I 367. Georgius Pelech cl Dorothea emerunt dOlllum acialem inter
scolam ante Letum curium ex una et dOlllum Laurcncii a
tribus regibus a lergo aplíd Teremiam Malovcc et Barbaram, uxorem cius, pro CC s. Act. sabbalo unte Jlldica.
7. 1476, 5. srpna. Rl/liOp. Č. 2141 f. 181. Když
J ercmiáš lVlalovec s Barború, manželktí sní, duom svuoj
na rynku Idící na rohu podlc škol)' M. B. v Týně prodavše Jírovi ln-alllál'i řecenému Pelech trh ten pl'ed pán)'
téhož města v radě oznamovali, paní Majdalena, dcera
nckd)' Kunše apatekáře, manželka Anloše. řcčeného Va1ášek' lIlěštěnína NOI'. M. 1'1'., . připovědě!a se k témuž
domu praviec, že k němu podle vzdánie již psaného otce
svého má právo a spravcdlnost jakožlo dcera od statku
otcova jí a jinim dětem vzdaného neoddělcná, dovodicc
toho výpisem vzdánie z I<něh v)'ňatým, kterýž okazoval
~e leta božieh~ etc. Kllneš apatekái' vzdal 1l'Iargrelě, manzelce své, a detem duom s apolektí na r)'nku podle školy
M. B., vinici i jiný statek na rovný diel s n.ípadelll
z jednoho na druhého a na málel-. Oznamujíc dále, žc
toho práva svého jest nezamlčela, ale k němu se hlásila
v zahájeném Slídě, když Jeremiáš volal ten duom v Slídě.
Táhnúc sc na pamět přípovědi v rejstráeh slídných znamcnané, žádajíc pánuov, aby jí ráčili jejie spravedlnosti
~opomoci. Proti !Iiežto Jeremiáš Malovec odpieraje pravil,
ze k domu nahore psanému má právo lepšie ncž paní
Majdalena ani kdo jiný a 10 .dluhen~ C;,.kop, v kterémžto
dluhu Margreta, matka pame MaJdafen)', s Václavem,
s)'nem svým, zavázali jSlí a zapsali tiž duom j cmu se paní
Barború, manžellní jeho, do easu jistého k vyplacení. Na
kterýžto dUOIll, kel)'z v čas ureeni a pi'es to za mahí
chvíli v)'placen nenie, z rozkázánie panského jest právem
uveden. A potom i v Slíd)' volal, nébrž ze i prve pl'ed
ním byl zapsán a zastavcn Brožovi bečváři. Toho všcho
dovodě zápisy. Proti zápisu odevzdánie otce panic MajdaIcny nic nemluvie, ale pravic, že z toho statku jcst za
prvnieho muze svého poctivě odevzdána a nctoliko zarl
vedena, ale na vozicch znameni'ě s trubaei ncscna také
že rukojmie za věno od otce po ní jmenované' nikdy
nejsú nal-ildni. Pan purgmislr a konšelé - jSlí vyí'ldi :
Ačkoli před lety mnohými Kund, otec panie Majdaleny
dUOlU ten, vinici i jiný statek na rozdiel manzclce sl,é
s dětmi vzdal, alc ze ona z toho statku jest odel'zdáua a
na to rukojmie jsú byli, ktei-ÍŽ narikáni nejsú, také že
toho statku bylo jest I'iece, jako vinice, dUOlU Míšenského
i jiný slatek a len jest prodál'án bez překážky a nařie
lGÍní, dále že potom mátic a bratr jejie teu duom zasta.
vili jSlí byl; najprvé Brožovi beel'áh a potom i Jeremiášovi v jisté sumě peněz, proti klerýmžto záslavem Majdalena jesl neodmhívala. Potom pro neplacenie dluhu
Jeremiáš Malovec na tcn duom podle práva jest uvedcn,
I'še bez jejie odporností. Ačkoli ona v slídech posledních
připověděla se, ale potom na cas podle práva jim uložeuý
Jest nestála. Protoz páni pl'ikazují tobě paní Majdaleno
aby Jeremiáše MalOl'ce i elomu toho nal'ékali přestala:
Act. die OSl'aldi.
8. 1483, 17. července. RltliOp. C. 2106 f 121i. Georgius Pelech resignat post mortem clomum suam acialem
quam inhabitat, penes tres reges ct scolam Letoeuricn:
sem - DOl'othee, uxol'i sue, Act. fel'. V. post Divis, ap.
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1496, 16. července.

Rl/kop. Č. 2/07

.t;

1?8.

Georgius dietu s Pelcch rcsignavit domum a~Ja~~n\ lil glro
._ Nicolao Trczka scniori z Lípy a ua 'i IUSIIUI et Jol,anne z Bl'ezovic, conthorali eius. Act. sabboto post
Divis. ap.
10. 1499, 9. ecrvencc. Ta/lltéž f. 171. Nicolaus
Trczka senior z Lípy ct in vVlassilll resignavit ius SUUlU
ad domum ipsius in acie et ad vinear~ d~ctal1l Canlorca
_ Nicolao Trczka iuniori z Lípy et 111 Llchtmburk. Acl.
fer. III. post Kyliani.
ll. 1499, 10. Njuu. Ta/lltéž f. 184.. Slovulné a
vlactné opatrnosli pánóm purgmistru a rudl, Stal'. M. P.r:.
Johannu z Březovic a na Vlu!iimi ~uodlitb~ svú vzkaZUJI.
Páni u pl'álelé mill. J ukoz vás tajno neme, .kterak ~l,~
vutný Eliáš z Castrova na práv!; vašem zapsal Jest a svenl
pánu mému a Illně domu Hedvík~v~kél~o ldící na trhu
ovocném u vinicc hory Kantorka recena, polom pak tcu
zápis prel'cden jest Z domu HcdvíkovSk~~1O ~a dUOI~' Pelechovský Idící vedle školy Matk)' Bozle prcd TaJ1lem,
tež v knilllich vaších svědeic pánu mému a muě. I poz,ídal jesl týz Eliáš toho na mnč, abych já jcmu te~:
zápis propustila. I'rotož já svrchupsaná Johanna OZlJaI:'Ujl
vám ze jcmu Eliášol'Í tiemto listem mocnc propoU6tlem
a Yš'ecko právo své vzd;:ívám, ktcréž m~~ na tO.lll domu
a vinici pl-íleií nic sobč lu llepozuostavu]lc, tak jakobych
osobně sama 'pi:cJ vámi v radě stála, proséc vás ,za taJ
aby šle témuž Eliášovi to mé všc.cko prál'O, klc~'éz ,mne
na lom domu a vinici pl ileU, v kmch)' vaše zapsalI. 1 ~mu
na svědolllie pečcf svú vlastní přiliskla sem k tomuto lrst~
II pro lepM jistotu pl-iprosila scm urozených vladyk l'Ihloty z Ceňovic a Petra z Zlaté, že peccti své na svědonu:
vedle mne pritiskli ktomuto listu sobě beze škod~. J enz
jest dán na Vlašími leta bozieho ac XCVllllo ten ctvrtek
pi'cd sv. Havlem.
12. 1500, 22. t'íjna. Ta lil též. Helias de Czastrow
l'esignavit ius suutn ad dOlllUlll in acic pelles sCvlanl ~-'c~

tocuriensem et ad vineam dictam Cantorka MUl·tlllO
Lisska de Lansskrun et Sigismundo de Kamenice. Act.
fer. V. Salus populi. 13. 1501, 9. června. Tamtéž j: 1~7. Zi~m.un? z K:menice stoje osobně před pán)' v mde oznamll Jest, ze
to právo, kleréz má k, domu leZicí~uu na roh~ ve?le .~kol~
Tajnské od Eliáše z Castrova sobe II lIIartlllovl LI:;~ovI
z Wimperlla knihami měsckými da~lé a ~~ps~né, vzdal, Jest
a moc( zápisu toholo vzdává tén:uz ,Ehaso;'1 ---:. A ack~h
nadepsani Martin ,Li};ka ,oso~n? pred ~any .j~st ncslal,
neZ listcm pod pecell svn a Jlnych dobrych hdl k, tOIll,~
jest se pl-iznal, jmenovaný Zikmund slibll jest, z~ ~yz
Marllll Liška osobně v radě stoje k tomulo se zaplsu
přiznati má. Aet. feria II. II P?st Luci~ a., MCCC;:C .. --:
1I1arlin Liška z 'Vimperka stoje osob ne pred pán) v I a~e
dobrovolně k zápisu svrchniemu se přiznal.
Aclum III
consilio in vigilia Corporis Christi a. d. MCCCCCI.
Eliáš z Častrova osobně stoje. před pány v radě d~bro
volně vzdal jest duom Idicí m~ roh~ v,edlc skol~
Tajnské, i všechno právo své, kl.eréz k temu,: domu n;,a
nálezcm pánuol' a vlad)'k raddaml krále J. Mti v. komOle
ueinčné tak jakož týž nález to v sobě ukawje, panu
J\Iikuláš~vi ml. Trekovi z Líp)' a na Lichtmbnrce - .
Aclum, ut supru.
"
.
14. 1510, 18. července. Rl/llOp. c. 2108 f. 63. Jan
Janovský Z Sútic maje mocni list o~ pana ll'hkuhíše
1',ck)' z Lípy a na Lidllllburce, kterižto hs.t slovo od.slova
pod licmto zápisem jest P?lozcn ,a napsun,. V:<~~11 ~e~,t ~
mocí zápisu loholo po smrtI téhoz. pana ll'hkulase rl ck)
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vzdává dUOln ležící ua ryuku na rohu vedlc škol)' Tajnské,

l'~c~ný Pelechovský, paní Johancc z Bl:ezovic, něk~y !llanželce pana Mikulášc Trčky st. z Lí~)' a na Vlašlllll
Actum in consilio feria V. ante Mane Magdalene .a. c\.
MYCX.
,
Vzácné poctivosli pánóm purkmislru a rade ~něs~a
Starého PraZského, pánóm přátelóm mý~, mílý:n, Mlkul~š
Treka z Lípy a na Lichmburce sluzbu svu vzkaZUJI.
Vzáctné opatrnosti páni a pl'átelé mojí milí. Jak~ž ,mán~.
v knihách vašich duom Pelechovský ua rynku lezlcl bJ(z
Tajna v městě vašem, i teď posielám urozeného v!adyku
pana Jana Janovského z Sútic, ab)' on na. nucsle mé~~
ten duoll\ I' knih)' vaše vložil a zapsal tak, jako bych ,P
tu sám osobně stál, urozené paní, paní J~hance z ~l',c
zovic manželce někd)' urozeného a statecného r)'tlerc
pana' Mikuláše Treky z Lípy. a na Vlašimi, s~rýce m~ho
milého. I prosím vás, jakožlo pánuol' a prátel sl'ycl~
milých žc k tomu své povolenie dáte, ab)' on nadepsan)'
pan Ja:1 ten duom podle mého poručcnie jí paní Johanc~
v knih)' vaše vložil. K tomu na sv~doml se}n:et SVUOj
vlastní dal sem přitiskmíti k tomulo lrstu .. J enz j;st psán
.
a dán na den Rozesláuie apoštoluov a. cl. ~IyC.x.
15. lól0, 12. června. Deslly zcm. VcfSI c. 6 j. F.
27. Já Mikuláš Trčka ~ L~py a Z ~ichtm~ur!(a známo
činím tímto listcm obecne pl'cde všemI, kdez eten ncbo
etúcí slyšán bude, že znaje nebezpečens~~í svéh~ zdraví
a nechtěje b)' po smrti mé přátelé 1~\0)1. o mnoj st::t~k,
kteréhož mi p. b. z všemolllící z nlllo,t~ své popntl,a
puojeili ráčil, jakú ruoznici měli míti, JS~ toho dobl:e
mocen a maje list ocl nejjasn. knízete a pana, p. VlaclIslava, luále Ceského a markrabí M?ra~'ského,. p~l~a mého
milostivého kterýmž J. lvlst povolelll nu dávatI rá~I, ab)'c~1
mohl a mo'c niěl o statku svém zříditi, odkázatI a dátI,
komuzb)' se co líbilo koli a zdálo, lak jakž list ten J. MtI
šíl'c o tom ukazuje; protoz já nadeps~ný ~Ii~ul~š ~a tc,;
list mocný od J. Mti krále pod J. Mll p:,.cetl VISUtu m,ne
daný, loto mé porueenstl'í o sb~tku I~~ém cI~lím, ~UOSOb~I~'
a hdím: il. zboží má a panslvl, lotlz Opocen lnad, lllz
Smifice Tl'ebechovicc Kněžice, Chotěbol' město, s dvory
)Opl. s' popl., s měst~čk)', vesnicemi \'šemi k těl~' zbožím
~Hslušcjícími, a k tomu jiné dědin)' a plal)' me. všecky,
které), jmám ncb jmíti budu, klcrak~y to Iwlr, mol~lo
shlcdáno býli dskami, listy neb zápISy v lémz plnen:
právě jakož mně dsky, listové .neb ~áp~sové na. kte~'~k~l!
zboží od kohokolivěk pl. sv., I ta:,e Z k)'. ~. Z~O~I SI a
zápisná, hrad Lichtmburk, Voheb, I se ,:senll.jl~)'ml ;bo:
žími zápisnými, též které z mám ne~ m~tl budu,. I sc v,em~
list)', lak jakobych na všeck)' majestaty a, hst)' dobr,l~
vlloli na kazdý zvlášť udělal, ta všecka nahorepsaná zboz,
dědicml a zápisná, i s lisL)', kteréZ n)'ní mám nebo v po·
túmních časích míti budu, i se všemi sl'rchk)' a ~~bytky,
klcnoty, hotovými penězi, které,. též mám I:eb nllt~ budu,
kde a na čem b)' koli mohl)' shledán)' býlI, dal Jsem a
tímto listem kš aftem a zhzením mocně dávám urozené
paní J ohanc'e z, Březovic, ~uan~elce ne~,d)' uro;-enél,1O a
stateeného rytíre pana Mlkulaše. star~lho ~ l;lp)' ,:1 n~
Vlašimi, strýce mého milého, k Jmělll, clrzen},. UZl\:álll,
prodání a učinění, což by se jí zdálo a. h?r1o, I~ko
z svého vlaslního dědického, bez l'l-ekázky všehklerakych
lidí i vší olpornosti, l'15al< pod výminkam~ a n~ocí dol:psaných sobě ph lom pozuostavených: It. n.aJP,rvé, ze
sobě první moc pozuosta'uji, ze b,udu mo~ m~tl pres k~a~t
tento a zHzení toto mé naclepsaneho dčchctvI buď ded,l:
ckého nebolito i na listech clíl polovici neb V15~cko, t~"
laké svrchkuol', núbytkuov, klenoluov neb ho~ovy.ch p~nez
d,íti a odkázali osobě neb osobám klerýmzkoh, téz na
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týž list královský svrchupsaný, mně od J. K. Mti daný a
tento kšaft a zřízcní mé tomu ke škodě žádné býti nemá,
nd ten neb ti, komuž bych co pl'es kšaft a úízení toto
dal a odkázal, toho užíti mají, a táž paní Johanka tímto
kšaftem a zřízením na to sáhati nemá, což bych komu dě
dictví mého bud dědického neb zápisného dal, neb svrchkuov,
klenotuov, nábytkuov neb hotových peněz. Což bych tím
dnlh)im sobě v moci pozuostaveným kšaftem žádnému
neodkázal, tehdy že to dědictví a zbozí, svrehkové, nábytkové, klenoty a hotové penízi pH častopsané Johance
zuostati mají, tak jak se svrchu píše etc. Dále tnto moc
sobě také znamenitě pozuostavuji: abych mohl a moc
měl na týž list královský dáti a odkázati na svrchu psaných
dědinách všech neb na dílu pětmecítma tisíc k. gr. č.
osobě neb osobám kterýmžkoli: kdybych však takové
mé neb má odkázání neb dání bud listem jedním neb
dvěma upevnil pod pečctí svou neb jiných dvou lidí neb
tří pánuov, neb té); dvou neb tří dobr)ich lidí pceetmi na
svědomí, že takové mé odkázání má býti pevné, a tu
summu paní Johanka aneb jiní držitelé zboŽÍ a panství
mých mají a povinni budou v pohíleU ote dne smrti
poLide zběhlém vyplniti; pakliby ten neb ti držitelé nedal, nedali a nesplnili, komuby kterákoli summa mlllí
Mikulášem odkázána byla, tehdy ti všickni bud společně
aueb každý zvlášť s jedním komorníkem Pražským bude
a budou se moci uvázati v dědiny mé svrchupsané, lderéž
mám neb míti budu, a ty budu moci dáti a jich užívati
dotud. dokudžby jednomu každému jeho summa muú
Mikulášem Trčkou odkázaná a dána a zaplacena nebyla i
se všemi náklady. Tomu na svědomí a pevnost tohoto
mého úízení pečeť sVlí vlastní a jistým m)im vědomím
jsem přivěsiti .dal k tomuto listu, pl-ipojivše pro širší vě
domí vládyk p. Jana z Leskovce a v Kamenici, p. Arnošta
z Leskovce na Cerekvici a p, Hynka Húgvice z Bískupovic etc., že sú pečeti své podle mne na svědomí pHvčsiti
dali sobě bez škody k tomuto listu. Jenž jest dán a psán
na Pelhřimově léta od nar. s. b. MOVC desátého v tu
středu před sv. Vítem.
'
16. 1515, 14. prosince. Desky zem. větší Č. 3 f·
A. 9. Já Mikuláš Treka z Lípy a na Lichtmburku známo
činím tímto listem všem vllobec, kdež eten ncbo čttící
slyšán bude, jakoz mající list mocný od najjasn. knížete
pána p. Vladislava Uher., Českého etc. krále atd., krále
a pána mého milostivého, učinil sem kšaft a zřízení a
všecka sl'á zboŽÍ dědičná i zápisná, kteráž mám neb míti
budu, dal urozené paní Johance z Březovic, manzelee
někdy urozeného Treky z Lípy a na Vlašimi p. Mikuláše
staršího, strýce mého milého, a v témz kšaftu a zřízení
moc jsem sobě pozuostavi1, abych mohl a moc jměl
z statku a z zbozí mého bud dědičného neb zápisného,'
kteréž mám neb míti budu, též i na hotových penězích,
svrchcích a klenotích odkázati a dati komužkoli aneb
kterým koli osobám, tak jakž kšart a to zl'ízení mé první
to v sobě šilce vypisuje a zavierá; protož já svrchupsaný
l\Iikuláš na list mocný královský a na tu ·vymienku a moc
v prvním mém kšaftu a zřízení sobě pozuostavelllí odkazuji a tímto listem ch\vám po smrti své urozenému a statecnému rytíl'i p. B~rjanol'i Trekovi z Lípy a na Lipnici
podkomořímu K. c., bratru svému mil., a p. Janovi
Trekovi z Lipy, synu jeho a strýci mému, a j. d. pohlaví
mužského, hrad Polnolt s městem, hrad Pi'ibyslav s mě
steekem, hrad RonCl', Sicndorf vcs a tvrz pusllí s dvorem
i se všemi vsmi a vesnicemi, lidmi, platy, s lesy, lukami,
potoky, rybníky i se všellli jinými a všelijakými duochody
a plložitky k těm hradóm a tvrzi i zbozím pl'íslllšejícím
tak a to i jiné vlíecko, což jsem koli od p. Hynka
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Bočka z Kunstatu koupil, a co mi jest on ve dsky vložil,
tak a v tom plném právě i s tou zprávou, jakož mi dsky
od téhož p. Hynka Bači," pl. sv., a jakož to sám mám
a ddím, nic ovšem nevymieňuje i se všemi a všelijakými
svršky, klenoty a nábytky na hradě Polné i ve dvořích a
rybnících k témuz hradu Polné, k Pťibyslavi a Ronovu
pHslušejícími, téz také i to, jestliže bych od tohoto času
a datum listu kdykoli ještě co více statku jakéhokoli dě
dicného neb zápisného ku Polné pHkoupil, směnil neb

jaldkoli neb po kom kol i maje lm Polné to obrátil a
držal a v' registra Polnická vepsati dal, tak že' by lidé ti,
kteréz bych přikoupil, směnil, neb jakžkoli k nim přišel,
zření k tomuto hradu Polné i se všemi platy a jinými
dl'tchody a puožitky měli; než což bych koli k kterému
jinému svému zámku, hradu neb tvrzi ještě phkoupě
obrátil, clt'žal, to se na tolo mé odkázání a dání, zapsání
nevztahuje, než to při tom zámku, hradu a tvrzi, k kterému bych to pl'ikoupě, zuostati má. Také jim dávám
město Chotěbol', městečko Kamenici Trhovú, ves Rohozné
s rybníkem, a rybníky dva mezi Příbramí a Vepřkovem,
kteříž slovIÍ Jarošovští, ves Starkoč s rybníky, ves Lovčice, městečko Podol s rybníky a s Icsy, ves Zálesí s rybníeky, ves Lihic s kostelním podacím, s rybníky i se vším,
což k tomu přísluší, tolÍžto k té vsi, i s tou vodou, kteráž
na týž rybníky jde, ves NovlÍ, ves Veliklí u Chotěbol'e.
ll. Jakož zápis dskami zemsk. na Lipnici a na Brodu Ně,
mcckém mám, jestliže by kdykoli zámek Lichtmhurk vyplacen byl, že mně, dědicuom a budúcím mým má p.
BUljan Trčka, bratr muoj, děd. a budoucí jeho puol osma
sta kop gr. e. dáti, tak jakž zápis len dskami učiněný to
v sobě vše plněji zal'ierá, i III já sumtnu jim také a jich
d. pohlaví mužského odpouštím a dávám po smrti své.
H. a on 'p. Burjan, bratr muoj, a p. Jan, syn jeho a strýc
muoj, a j. d. mají a povinni budou vydávati chudým do
špitálu Vilémonkého k jich zil'llosti na každý rok, jmenovitě na den Nového léta pět a dvadceti kop gr. C. a
to dotud a tak dlúho, dokudž by tu v Vilémově tělo a
krev boží pod obojí zpuosobú lidu obecnímu rozdáváno
bylo a bude. Item také mají on p. Bmjan a p. Jan, syn
jeho, ncb j. d. dáti p. Zdeňkovi a p. BUljanovi, bratHm
z \Valdštejna a na Brtnici, ujCÓtn mým, tisíc kop gr. č. a
to koneeně v polúletí od umření mého j)ořád zběhlém a
to pod pokUtlí s komorníkem Prazským y zboZi uy:Ízání
i se všemi škodami a náklad)', kterak koli proto a skrze
to vzatými. A také dále pul'Ínni budou on p. Bm'jan, br.
m., a p. Jan s. j a strýc m. a d. jich do dvú tisíc kop
gr. č. vydati osobě neb osob,im, komllzbych koli porueil
II dáti rozkázal, bud oustně
pl'ed osobami kterého koli
sta~u, jeZto by ti ode mnc slyšíc vyznali, neb listem pod
pcce~í svú a na svědomí dVlí nebo tH dobrých lidí pecetllu, a to bud na pergallleně neb na papíře, lakol'é mé
poručení a odkázání mají vyplnili a dáti t~k, jakž bych
komu co odkázal, a to učiniti beze vší otpornosti mají, a
to konecnč ve čtvrti létě od uml'ení mého poHd zběhlém
pod poku tlí s komorníkem Pražským v dědiny a zboZi
svrchupsaná, což jim tímto listem poroučím a dávám,
uvázání i se všemi škodami etc. Item p. Burjanovi z l~íčan
a na Ledči dávám a odkazuji po smrti své vsi zápisné:
Křesetice, Chrast a Krupu s lidmi a s platy, i s těmi
zápisy, kteříž na to jsú od krále Jiřieho slavné paměti,
jeden na 500 k. gr. č. va druhý na 300 k. gr. č., a ly
tl'i vsi má p. Bm'jan z Ríčan, ujec muoj, drZeti a jich
pozívati, polmdž ziv bude, do své smrti. Než po smrti
jeho mají přijíti a připadnúti i s těmi zápisy na ně uciněnými na svrchupsnllého p. BUl'jana, bl'. m. a na p. Jana,
syna j. a sll'. m. n na j. d. pohlaví mužského. n. l\'liku-
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lášovi Otmarovi, synu p. Jana Křivanského z Holohlav,
dál'ám vsi dvě od kláštera Vilémovskéko, ves Vesku Malú
i s rychtál'slvím, ves Čeckovice, s lidmi, platy i se všelijakými puozitky, a k tomu rybník Stavanovský i se dnem,
a to aby jměl a drzal on i j. d. pohlaví mužského, nejsa
z toho bez své vuole od žádného splacován, leč by jiná
všecka zboží k témuž klášteru příslušející podle zápisuov
svi ch k výplatě pl'iš1a a vyplacena byla, než jinak nic.
A když by to tak vyplaceno bylo, tehdy aby jemu Mikulášovi neb j. d. pohlaví muzs. za výplatu těch vsí a rybníka tisíc k. gr. č. ze zhozí Opoeenského dáno bylo ve
4 nedělích od vyplacení toho p. zb., o to pod pokutou
s kormorníkem Pražským ve zboži Opočenské uvázání i
se všemi škodami etc. Nd toho, což jemu Mikulášovi
tuto dávám, nemají zápisníci a nápadníci zboží kláštera
Vilém~vského prvé jemu postupovati, lec by bud od otce
svého neb bratř( svých dělen byl; tehdy tepruov od rOzdílu ve 4 nedělích p. zb. toho jemu aby postoupeno bylo
a prve nic. ll. měšťanuom Chotěbořským a k obci města
toho i jich budlÍcím dál'ám ves Kojetín s lesy dědičně,
a oni Chotěbol'ští mají kn~ze kaplana chovati tu k tomu
oltáH malému jdouc do kostela na pravé straně, aby se tu
služba boží dála za nllí duši i Pl'edkuov mich, a to budlícně. ll. Havlovi z Kamenice, písal'i sl'ému, dávám ves
Slovec s lidmi, platy, s rybníky, lesy i se vším, což
k tomu pl'fsluší, a to jemu dávám dědicky, a on Havel
má a povinen bude z toho vydati HanzlŮ\'i, komortiíku
mému, 100 k. gr. č. ote dne umřen{ mého v 10 nedělích
p. zb., a to pod pokutou s komorníkem Pražs. elc. ll.
jakož jsem puojčil tisíce k. gr. č. p. Janovi Litoborskému
z Chlumu a nu Milčevsi a jistotu dskami na statku jeho
učinčnú mám, ten dluh jemu otpóštím a dávám, a zápis
tcn mocí kšaflu tohoto propouštím. Toto ph tom vymieňuji: komuž jsem cokoli v tom listu zapsal, zboží poručil II po smrti své dal, ti toho i j. d. ml\žs. pohlaví
toliko uziti mají, kromě toho, což jsem p. Burjanovi
z Ríčan, ujci svému, dal; toho dědicové jcho užili ncmají,
neZli toliko on sám, pokudž jest živ a dále nic. Než
jeslližeby který z svrchu psaných zápisllíkuov bez dčdicuov
muzského pohlaví uml'el, anebo též dědicové jich pohlaví
mužského jestliže by zemřeli a kdykoli bez dědicuov mužského pohlaví z světa sešli, ze to má pi'ijíti a p,'ipadnúti
budoucně vždycky na. str)ice mé na tyto: na p. Zdeňka,
p. Jana, p. Jinc1ficha, p. Viléma a p. l\Iikllláše, bratl'í
vlastní Treky z Lípy a na Vla!iimi a na j. d. budoucí pohlaví lllUŽS.) a toho nadepsaní r.apisníci ani j. d'l což jim
tuto listem tímto dál'Úm, nemají a moci nebudou nikda
budouctlě prod~íYati, ani žádnéll111 odkazo,"uli; slněnovati,
dáti, ani nikterakz odbývati pro jmenované nápadníky,
strýce tué, kromě COž jSCll1 Havlo\,j, písati S\'éll111, dal;
ten nápad na str);ce mé ani na j. cl. jíti ncrml, neb Oll
s tím bude moci ueiniti, což se jenlll líbiti bude. Však
toto opět znalnenilě vymit·ňuji, 1.e moc tu prvnějším
]<šaftcll1 tl zříz. sobě pozuostave~ú pi:ed se pozllostavnji,
abych mohl a moc jměl více odkázati a dáti osobě oeb
osobám, komuz se mi co zdáti a líbili bude na list mocný
kr;.Uovský, budlo ua zbozí dědieném nebo zápisném,
svrchcích, klenotích, hotov);ch penězích, a to mé zl'ízení
a odkázání, ač ueillil-li bych více které, má moc jmíti a
kšaft prvuí i tento druhý nemá ke škodě tomu býti žádné.
Item což jsem kol i prve k špitáluom do Choti boře, du
Dobrušky, clo Městce Hehnallova za svého zdravého života
dal, posttípil a listy utvrdil, anebo jeSte potom dám-li co
k kterému !ipih\lu a to listem sVý1ll utvrdím, to jest a to
býti Iml tak pevné II mocné, jako by ti listové a dání
má v tellto list slol'O od slova vepsáni byli. ll. coz jsem
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komu tímto listem odkázal, to každému z nich dávám se
všemi lidmi, platy, robotami, s lesy, lukami, rybníky, potoky, s podacími kostelními i s jinými "šelijakými puozitky, s plným panstvím a toho jednomu každému z nich
postupuji po slllrti své tak a v témž plném právě, jakž
mně dsk)' svědCí, též i s t<?mi zprávami, jakž tuto sám
mám a držím. Toto ještě pH tom vymienuji: což jsem
lwli tuto p. Blll'janovi, bratru svému, II p. Junovi, synu
jeho, dal a odkázal, ze na to I;. Jan, str)ic muoj, pokudz
jest bratr muoj a otec jeho ziv, uemá a moci nebude se
táhnúti, ani v to nijak bez vuole otce svého ykračovati;
než tepruv po smrti jeho a prvé nic. Tomu ua svědomí
pečet svú vlastuí selll pHl'čsiti dal k tomuto listu, v kte~
rémz jscm se pro dokonalejší toho jistotu svú vlastní
rukú sám podepsal, a pro ~irší svědomí pI-iprosil jsem
urozených vládyk p. Jil'íka z Otoslavic a na Malci, p.
Burjana z Záchrašťan a p. 1\Iatěje Salavy z Lípy, že jSlÍ
pečeti sl'é podle mne na svědomí phvěsiti dali k tému7.to
listu sobě bcz škody. Dán na Lipnici léta od narození
syna božího tisícieho pětistého patnádctého, v pátek po
sv. Lucii. Stalo se vložení 1. 1519 v pátek pl-ed SI'.
Urbanem.
17. 1517, 26.l'íjn. RlIlwp. Č. 1128 I IIf. F. 23. V té
při mezi p. Burianem Trčkú z Lípy *) a na Lipnici a p.
Zdeňkem Trčktí z Lipý a na Lichtmburce, kde?: jest on p.
Burian vinil 'p. Zdeňka z toho, že se jest uvázal bez práva
v dUOlU lezící na rynku podle Tajllské školy na rohu,
kterýzto duom byl jest nebožlíka p. Mikuláše Treky z L.
"') Sedláček píše v Ottově Slovníku Naueném XXV.,
677. Mikuláš Trčka zeml'el 1'. 1509 v druhé polovici října
chválen jsa' od vrstevníkllv jako »pl'ítel věrný pravd)' bor.í
a obhájce stálý kalicha Kristova«. Vdova jeho Johanka
zdědila po smrti :Mikuláše mladšího (1516) větší Cást jeho
zboží: Opocen, Smit-ice, Ti'ebechovice, KněZice, Lichtell1burk a Oheb, což všechno vydala t. r. syn lim ll. muzovým (tuším pastorklllll svým). Po Mikulášovi st. zllstali
synové Zdeněk, Jan, Jindl-ich, Vilém a Jl.Iikuláš. ktel'í dostali od Johanky It 1516) veliké bohatstvÍ. R. 1518 ustanovili Viléma za vladal'e všech hradll a Zdeňkovi samotnému vykázán Opočen. JinMich zemřel brzo potom, Jan
pak 26. h. 15~1 a Vilém 23. list. t. r. Zdeněk a Mikulál'
zbylí rozdělili se, ph cemž Zděnek vzal jeden díl pro
sebe a synovce Jana (syna Vilémova), ale svornosti mezi
nimi nebylo. (Srol'. Slavíkovi Děje Vlašimč.) Kc koneč
nému rozdělení došlo r. 1533. Zdeněk dostal Vlašim
s nevelkým příslušenstvím, Kllězice, H'eřnluullV IvIěslec fl
Lichtemburk. Mikulášuv díl byl Veliš, Smiřice, Svojanov
a klášterství Sva'opolské, Janovi,dostaly se Opočcn, TI'ebechovice, vVildštein, Kumburk, Ríčany, Ohcb, Idášterství
VIlémovské a Pelhl'ímov. Zdeněk zapsal r. 1534 všechen
.vi'tj díl strýci svému J auovi Lipnickému a zemřel bezdělek
2. Hj. 1543. Jan, synovec jeho, zdědil polovici Frymburka,
k níž r. 1538 pHkoupi1 dl'Uhou polovici od Jana Lipnického; od téhož koupil 1'. 1539 hrad Lichtembnrk se
zboŽÍm Veseckým, za to prodal asi tehda KUlllburk lvlikulášovi. R. 1544 zapsal svuj díl otcovský bratranci Vilémovi a zeml'el r. 1549 (tuším 25. bL; manz. Mandaléna
Zehušická z Nestajova). Mikuláš, bratr Zdeňkllv, z~.ml'el
1540 v Pardubicích: zl'tstavil' z manž. Johanky ze Seltuberka jediného syna Viléma. Tento na zaplacení dluht"l
prodal 1'. 1550 panství Pelhřimovské, 1'. 1555 Lichtemburle, Oheb a Wildštein, I' letech 1555-57 rozprodal
~esnice na Železných horách a klášterství Vílémovské, též
Ríč~ny (1059). R. 1551 vyjel vstNc knílevici Maximiliánovi
ze Spaněl se vracejícímu, r. 1555 oženil. se na Kosti
55
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a z Liclotmburka, bratru jeho vlastního a že on p. Burian
k témuž domu po témž p. Mikulášovi, bratru sl'ém, právo
má nápadem, jakožto dědic, poněvadž on p. Mikuláš
o tom domu jest neučinil pol'ízcní podlé práva městského
a na to že jest ten duom byl nebožtíka pana Mikuláše.
Ukázal jest zápis kněh městk)'ch, kdežto Eliáš z Častrova
zapisuje postúpením týž duom p. Mikulášovi. Proti tomu
on p. Zdeněk dal mluviti, že se jest on v ten duom
uvázal právem nebožky panie JOhanny z m'ezovic, matky
své, po smrti nebožtíka p. Mikuláše Trčky, strýce svého
a že již tcn duom drZí bez odporu t"Iik časuov že ji~
jest právo městské prošlo a že jest to mohl dobl'e uči
?iti a v ten duom se uI'ázati, poněvadž jest byl matky
Jeho panie Johanny z Březovic. A na to že jest její byl,
pokázal také zápis knih městsk)'ch, kdežto Jan Janovský
z Sútic, maje mocný list od nadepsaného pana j'IIikuláše na to, týž duom po smrli téhož p. Mikuláše zapsal
jest panie Johanně z Březovic. - Tu p. purgmistr a rada
- vypovídají: Poněvadž p. Burian táhne se na ten duom
nápadem po p. bratru svém, p. Mikulášovi, jakožto dědic
a právo města ukazujc, že žádný stalek, kter)'ž jest pod
právem města tohoto, nápadem na žádného nepřichází
leč by ten, eíž jest to statek, byl uml'el, nezl'iedě tiemi
právem o témž statku. Ale poněvadž p. Mikuláš o tom
domu jest zřídil a knichami městskými dal jej zapsati
paní Joh,~?~ě z Bl'ezovic po. sml"i své a ona jej pl'ebyla,
1 z té pncmy tu na p. BUl-mna nápadem ten
duom jest
nepřišel. Než poněvadž ona paní Joha.nna z Bl'. o témž
s Barborou z Bibrštejna, býval potom hejtmanem kraje
Hradeckého II pl'ijat r. 1562 do stavu panského. Nemaje
dětí odevzdal r. 1563 zámky sl·é spolehlivým služebníkům
manželce své odkázal Smiřice, Veronice Žerotínské, sestl'~
své, Opocen, strýcum Lipnickým Veliš a 1\ umburk. Poří
zení jeho zpusobilo kyselosti u strýců, bratl'í Novohradských z Kolovrat, vnukll\' Johanky z Březovic a synllV
Anpy z Lípy. Barbora vdala se po druhé za JanaJetHcha
z Zerotína, zemřela 8. ledna 1585. - Bmjan, bratr Mi1mlášll~, byl v letech 1508-15 a 1516-22 podkollloHm
král. Ces. Zemi-cl r. 15:22 (29. n. 30. května) v Praze a
pohřben v Lipnici (manž. Kateřina z Lichtemburka t 1530).
Synové jeho byli Jan, Zdeněk (t 27. září 1532 v Chotě
bořil a Mikuláš ,(zemI'el záhy). Jan oženil' se r. 1523
s Markétou ze Selmbel'ka obdržel r. 1ó34o od strýce
Zdeľíka zápis na Vlašim, Kněžice, Hehn. Městec a Lichtcmburk, z čehož .mnoho prodal. Hromadné toto prodávání, jež pak u synll pokračovalo, svědCí o špatném hospodái'stl'Í. Zeml'el 16. srpna 1540. Synol'é jcho Jindl'ich
(t 1545), Burian, Ferdinand, Jaroslav, Zdeněk a Mikuláš
byli při smrti otcově nezletiIf. Málo před r. 1559 rozdělili
se. Potomstvo měli jen dva. Ferdinand zemř. 6. dub. 1577
bezdětek, odkázal' statek bratl'ím (manz. 1. Libuše z Boskovic, 2. Eliška z Lobkovic.) Jaroslav obdržel za díl
Větrný Jeníkov s částí klášlerství Ždivského a vyzenil
s první manž. Markétou I\'leziříčskou z Lomnice Ledeč
(druhá m. Johanka z Zerotína). Byl' 1'. 1567 povýšen do
stavu panského, zemi'. 13. června 1588. Synové jeho byli
Jindhch, Vilém, Kryštof Jaroslava Jan Karel (t srpna
1588). Kryštof koupil r. 1597 Tošov a získal se strýcem
Janem Rudolfem Mráč a DÍI·ice (1598), jež však zase
prodali. Od císaře dostal Větrný Jeuíkov, jejž r. 1001
zase prodal. Zemřel 12. října 1601 bYl' I' bitvě s Turky
u Bělehradu poslřelen. Byl neženal. Maria Majdalena
z Lobkol'ic, dcera Ladislava slaršího, vdala se 8. lín. 1588
za Jana Rudolfa Treku z L., který jí zapsal 1'. 1602
Světlou, Lipnici, Chotěboř.
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domu nic nezřídila, i z té příčiny týz duom najbližším
právem jejím přišel a pripadl jest na p. Zdeľíka a jiné
jeho bratry - . Act. fer. II. ante Simo et Jude.
18. 1533, 13.l'íjna. Desky zell/. ve/ší č. 42 f. C. 2.
Vedle toho vznešení, kteréž sou uciniIi Hašek Zvicřetick)'
z Wartmberka a Mikuláš Treka z Lípy na místě Jana Trčky
z Lípy, sirotka někdy Viléma Treky odtudž z Lípy na
J. Mt pány a vládyky. plný soud zemský, kterak by
Zdeněk Trčka odtudz z Lípy, str)'c jeho nedOný,
měl statek jemu znamenitě utráceti a na větším díle
utratil a zavedl, a závady že na něm veliké jsou, tak jakž
supplikací jich to všecko v sobě, kteréž sou J. Mtem podali, plně) svědCi; a na lo ukázali závady a přísudky od
úřadu purkrabstvie Pražského, žádajíce J. Mti, aby téhol,
sirotka jakožto najvyšší porueníci milostivě a spravedlivě
opatHti ráeili, tak aby té.muž ,il'otku statku a dílu jeho
do konce a do ostatku neutratil.
Proti tornu zase od Zdcňka Trčky jest mluveno, že
podlé výpovědi krále Mti tomu se jest od lV1ikuláše Trčky
dosti nestalo, coz témuž sirotku náleZí, i jemu Zdeľíkol'Í
Trčkovi, což k znamenilé škodě jest, totiž o rozdíly že
při jiných artikulích to J. Ml. K ooložiti i dostaviti l~áčilj
aby o ty artykule na J. Mt K. vznesené a J. Mti podané
pl'áteli s Oblí stran od nich vydáni byli, a J. Ml. K. že
také za prostředky dvě osobě k tomu jednání vydati ráCí
l<terážto věc tak jest se nestala, a podlé v)'povědi J . .ilIti
K. k žádnému jednání nepl'išla; a na to ukázal touž výpověd a dsky, a tak a tudy takový díl jest k vykonání
nepřišel, a témuž sirotku ke škodě býti nemuože, neb on
Mikuláš Trčka. tak mnoho statku sirotčího, a více nežli
on Zdeněk Treka za sebú m," a ddí, neb jcst on Mikuláš,
když jest měl on Zdeněk dfly klásti, že jest jemu klénotuov ani hotových penčz ubízati nechtěl podlé týž výpo.
vědi krále J. Mti, a tudy aby k vyhledání toho, což by
skrzc ty pány prosll'edky a pl'átely vyhledáno mělo býti,
nepřišlo, učinil jest on Mikuláš Treka pod zakazováním
a pl-il-íkáním svým obm)"l, l,ádaje toho na něm, aby jemu
~nimo výpověd krále Mli jiný dfl dán byl, a to ten, který
Jest sobě byl dal sám popsati a ve dsky zemské vlozili,
pravě i v tom býti povolení krále Mti, kterémuž jesl ou
Zdeněk Trčka otpor vložil; a na 10 ukázal týž otpo!',
nechtěje k takovélllu dielu pro znamenitú nerovnost na
statcích a důchodích, i také na výše dotčených pokladích,
klénotech, hotových penězích, též i pro nel'ádnost toho
takového jeho ve dsky vkladu, II pro změnění a zjinaeení
jeho zakazování a přiříkání k tak veliké škodě sirotCi
zvláště bez vědomí J. K. Mti přijíti, tak jakž jeho sepsání
těch artykuluov všech plněji svědCí; a na to na všecko
ukázal jest svědomí, a podlé toho ukázání svého že J. Mti
ž,ídá na místě léhož sirotka i také svém on Zdeněk Treka
za milostivé a spravedlivé opatl'ení; i to pravě, kdyby ty
cedule, registru položeny byly, z kterýchž jest týž Mikuláš
Treka pohnán i dohnán; že sc z těch cedulí a z toho ze
všeho dost znamenité a veliké sunulIy peuěz shledati mají,
kteréž témuž sirotku a jemu Zdeľíkovi, tak dobl:e jako
jemu Mikulášovi náležejí; a pakli jich nepoloží, že J. Mti
žádá, poněl'a jž jest sobě pokuty v těch puohoních i duohoních polozil, podlé práva v tom za opatření; také že
on Mikuláš dosti drahné summy peněz jest k sobě phjímal na zápisích, ježto sou všem bratHm náležely a ne
jemu samému Mikulášovi; a na to též ukázal dsky týchž
.zápisuov, pravě i to, poněvadz o těchto summách, kteréz
jsou po dskách shledány, on Mikllláš zádné zprávy jesl
nedal Zdellkovi Trčkovi, jakožto bratru' staršímu, ježlo
jest jemu bpravedlivěji náleželo, jemu takové sum my při
jímati, nadto pak o jiných summách, kteréž jsou v tajnosti
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zachovány, že jest jemll neoznámil, a z loho ze všcho ze
to nalézá, že jest mezi nimi žádný spravcdlivý díl nemohl
býti a ncní pro ty pHčiny již oznámené, a takový díl ze
zádného místa a moci, kterýz on Mikuláš praví se míti
s Zdeňkem Trčkou jmieti, nemri.
Proti tomu zase od Mikulriše Trčky mluveno, že on
Mikuláš Treka s Zdeľíkem Trčkou, bralrem svým, pravý
a dokonalý rozdíl má, a ten že jest se stal podlé práva
a zHzení zemského, žc všeliký rozdíl má býti listy nebo
dskami, kter)'ž se jest stal dskami pořádně; a na to
ukázal dsky téhož rozdílu i jiných mnohých rozdfluov
předešlých, tomuto jeJIO lHikuláše rovných a podobných,
a zřízení zemské, pravě dále: jakož on Zdeněk praví, že
by byl tento rozdíl neřádný a místa že jmíti nemá, tomu
žc se místa nedává, l1ebo žádný desk předsvědčiti nemuoz,
a na to též ukázal dsky, a tak takové svědomí, kteréž jest
proti dskám, že místa nelná a lníli nemuože, a vec to
těch osob svědomí J. Mti obrátiti ráčí, kteříž jsou proti
dskám svčdčih, toho že při tom nechává, a úředníci že
se v tom tak opatrují, že žádných věcí lleHdných vc dsky
nevkládají, než k čemuž se strany dobrovolně pl'ed nimi
pl-iznávají, jakoz se jest toto pl-izn,"ní O tyto rozdíly pl'ed
lýmiž úředníky pol'áaně stalo, a oe sou se snesli a smluvili, lo sou sobě i dskami vykonali; a na to ukázal svě
domí; a poněvadž sou se oni bratří o ty rozdíly skrze
přátely své sami snesli, že jest nebylo potřebí od J. K.
Mti podlé výpovědi J. Mti k tomu s strany J. K. Mti
prostl'edkuov vysélati, a on Zdeněk že jest dva díly,
sl'uoj a strýce svého Jana mladšího let ncmajícího k sobě
přijal, a tak a tudy že taková věc proti výpovědi J. Mti
K. nic na škodu není a býti nemuože, a jemu Mikulášovi
Trčkovi že jest on Zdeněk Trčka hned dílu jeho také
postoupil; a na to též ukázal svědomí, a podlé toho všeho
ukázání svého že J. Mti též žádá za milostivé a spravedlivé opatl'ení; dále i to pravě, že všecky truhly, pokoje,
sklepy jemu Zdeľíkovi, bralru svému, když na Vlašim
přijel a měl dOy klásti, jest zodvíral, a ve všecko vpustil,
a na všecko ze jest hleděl, a na to ukázal též svědomí;
a svědky, kteréžkoli on Zdeněk vede, summl'· ke všcm se
toto mluví, že ti všickni nic neseznávají, aby jaké summy
nachování pl'edkuov jich jměly býti, I<teréž by on Mikuláš
měl k sobě pI'ijíti, než toliko ty pcníze sou vozili, kteréž
jest jemu někdy Vilém, bratr jeho, posílal podlé smlouvy;
a na to u kázal tOllz smlouvu a některé svědomí, vždy
J. Mti l,údaje podlé toho všeho ukázání svého za milostivé
a spravedlivé opatření; i to pravě, ze by se chtěl s týmž
sirotkem jakožto dobrý hospodář spolciti statky jich, ač
by jim toho J. Mt pNti ráeili, a že to J. Mt poznati ráčí,
ze tomu sirotku hned více statku přibude, a že to chce
z pouhé lásky pro dobré sirotka toho rád ueinili.
Tu páni J. Mt a vládyka na plném soudu zemském,
slyše vše stran)', odpory a jich obou stran pi'e lícení, dsky,
zUzení zemské, cedule, registra, smltlvy a svědomí, toho
všeho s pilností povázivše, takto o lom vypoviedati ráčí:
Poněvadž se jest to našlo z výpovědi kníle Mti, ze
ty díly, kteréž Zdeněk Trčka Mikulášovi Trčkovi, bratru
svému aJ anovi Trčkovi, strýci svému, dílčími cedulemi položil,
král J. Mt touž v)'povědí vypovědieti ráeil, aby se k sobě
podlé týcl;ž díluov zachovali, a on Mikuláš Trčka, jako
najmladší, díl Veliský k sobě jest přijal, a potom smluvlí
on Mikuláš s Zdeľíkem, bratrem svým, ty díly zjinaeivše,
bez povolení K. l\Iti i také soudu zemského, jiných statkuov sou sobě postupovali, ježto toho mimo výpověď J.
Mti K. sami z sebe učiniti nemohli: z té pl:íciny podlé
výpovědi K. Mti jeho Mikuláše Trčku pH témz dOu Veliském, kterýž jest sobě vzal, zuostavovati ráčí, a on
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Zdeněk Treka aby jemu Mikulášovi Trekovi, bratru svému,
ten díl, jakž 'dílčí cedulc ve dskách zapsaná a přet1'Žená

ukazuje, ve dsky zcmské vložil, a to konečně od dnešního
dne ve dvú nedělích poHd zběhlých, a všelijakých dllchoduov a užitkuov z panslví Veliského a toho dílu jeho
Mikulášova, kteréhož jcst týž Zdeněk I' držení, kteHž
k sv. Havlu nálcžejí, aby on Zdeněk užíti mohl a je vyzdvihl1líti, i také jsou-Ii jací spravedliví a zadržaJí dluhové
na lidech, je vyupomínati mohl, a on ]'dikuláš Treka
z panslví Vlašimského, i z těeh ze všech panství, kterýclľž
nyní v držení jest, tolikéž učiniti a v tom se zachovati
m'l; a jsou-li jací spravedliví dluhové lidem aneb sirotkuom na týchž panstvích, buď od Zdeľíka neb Mikuláše,
ty aby jim zase zaplaceny a navráceny byly, a dále již
aby tíž lidé z obojího panství žádnými robotami, ani dančmi a poplatky mimo povinnost obtěžol'Úni nebyli od
žádné strany. Což se pak jiných věcí dotýče, jei.to by se
gruntuov nedotýkalo, aby každá strana, čehož by chtela
užiti, cedule sepsané dala, a k tem ke všem věcem aby
vydali po dní přátelích a páni J. Mt z soudu zemského
ráčí k tomu vydati dvě osobě na místě Jana Treky, strýce
jich, a ti aby se na hrad Pražský sjeli konečně na den
S Martina najprvé příštího, a na palácu se najíti dali
v hodinu devatenáctlí, a tu aby oni to všecko rozvážili,
a oni Zdeněk a Mikuláš aby před nimi cedule položili, a
též aby Zdeněk ty dl,ě cedule dílčí, kleréž sou pH něm
zuostaly, jich nic neměně, před nimi též cedule položil,
aby se tomll mohlo vyrozuměti, který by se díl na místě
sirotčím vzíti jměl; a jest-li že by oč pak koli v té věci
konce ueiniti nemohli, aby o to radu vzali a naučení
v soudu zemském, kterýž má držán b);ti na zajtl'í sv. panny
Barbory, na př. i také o tcn díl sirotčí, kterýž by se
témuž sirotku dostati měl, a podlé téhož nauccní soudu
zemského aby mezi stranami vipověcT učinili, a to po té
výpovědi J. Mti hned den jmcnovali ráeí, kdy sobě strany
mají statkuov a panství postupovati, a strana jedna každá
bude povinna a má se při tom zachovati pod pokutami
výpovědí králem J. Mti uloženými.
.
Což se pak sirotka opalření a dílu jeho dotýee, a
žádosli jeho Mikuláše, kteníž jest vzložil na J. Mt pány
o spolčení jeho s sirotkem str)'cem jeho, to J. Mt na
soudu zemském, kterýž držán býti má na zajtl'f S. panny
Barbory rozvážiti ráCi, a sirotka, pokudž J. Mtem náleží,
spravedÚl'ě opatřiti, a jemu Mikulášovi na žádost jeho
odpověď dáti. Poslové na to od J. Mti byli sou: yojtěch
z Pel'llštcjna a na Pardubicích, /lajv. hofmistr k. C. z pánuov, a Karel Dubánský z Duban a na Liběšicích z vládyk.
Stalo se v pondělí před SI'. Havlem, léta 1533.
19. 1533, 13. l'íjna. Desky ZCIII. větší č. 42 j: G.
16. Zdeněk Treka z Lipý p., jakož jest se výpověcT stala
pány J. Mtmi a vládykami na pl. soudu z. pN času sv.
Jcronyma a to ten pondělí pl'ed sv. Havlem již minulým,
aby on Zdeněk Mikulášovi Trekovi odtudz z Lípy, bratru
svému, tcn díl, jakž cedule dílčí ve dskách zapsaná a
pře tržená ukazuje, Ve dsky zemské vložil a to koneeně
ode dne té výpovědi ve dvú nedělích pol'ád zběhlých,
tak jakž táž výpověď J. Mti šíře ukazuje, ze on nadepsaný
Zcleněk podlé též výpovědi J. Mti ten dn ve dsky klade,
tak jakž tuto slovo od slova vypsaný stojí:
Ve jméno boží amen. Já Zdeněk Trčka z Lípy etc.
tuto Idadu třetí díl: hrad Veliš se vší jeho ohradou,
s poplUŽÍm jemu připojeným, se dvorem poplužním etc;
město Jičín s vesnicemi dolepsanými: vcs Veliš, staré
místo, Čejkovice, Vokšice, Vohavec, Holm, Zebín, Cierov,
Moravčice, Vescc, Bukvice, Voslružno, Chřelina, Březina,
Lhota Hlasná, Stídla, Pařez, Zámostí, Libiněc, Skaryšov,
55*
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Lhota na Pai'czu, Mladějov, Bláta, Stl'cbcč, Hrdoňovice,
hrad pustý Brada s podhradím, Chabřinka pustá, Poduší,
Dílče, Doubravice, Zámezí, Kbclnice, Záhorský mlýn,
rybníček Březina, Prachov, Lochov Veliký, Lochov Malý,
Nyrolic~, Sláně, Bořkov, Vcselice, Proseč pustá. Tikol'
pustý, Zďár, Nemířeves, Vitiněves, Slatiny Veliké, Lhota
Turská, ;:>Iatiny Malé, Kostelec, Oudrnice, Lhota LabUllská,
Labuň, Zitě lín, Krteň, Dolany. Také k témuž dílu kladu
tvrz Smil'icc s ohradlÍ její a což jest lu se dvorem popluzním a s" vesnicemi Elole psanými: il. ves Smiřičky,
Holohlavy, Cernozice,v Cáslavsky (sic), Semonice, Rtyně,
Sendrazice, Rodov, Cíště, ves f'opo,'ice, Sovětice, Lyčany, Vlkov, Leyšovka, Smržov, Cibic(e), Skalice, Hubiles,
mlýn Podskalní, Lipá, Břicí, 1'l'Iezilecí, Maršov pustý;
k témuž dílu kladu: hrad Svojanov s dvorem, s městečkem
pod týmž zámkem Idícím, s městečkem Bystp~m, s vesnicemi i se v~ím k němu pl'fslušenstvím etc, ves CcrnilovaJasenné. Hem k lomu dílu přidávám tyto vsi, kteréž jsú u Kněžic:
Debečllo, Osek, Dvořiště a Chrouslov - ta všecka zboží
svrchujmenovaná, dědická, králol'ská, kněžská a zápisná,
tak jak sme je sami se vŠÍm jich pl'íslušenstvím držali a
užívali a poplatky vybírali, se všemi IÍroky a platy roč
ními i s summami, i sc všemi dvory a jich pHslušnostmi,
s sady a s štěpnicemi, s mlýny, s podacími kostcluími,
kaplanstvími, s robotami, s dědinami ornými i neornými,
s opravným, s ospy, s kurmi a vajci, s m)~ty, cly, s varnými, s řekami, potoky, rybuíky, vodotočinami, s pustinami, lukami, paslvištěmi, s horami, doly, s lesy, s chrastinami a s háji, i se všelikterakými IÍzitky a poplatky, ktcrýmiz by koli jmény mohli jmenováni býti, budto nad
zemí neb pod zemí, tak jakož od starodávna v svých
mezech a hranicích záleží, což bez zamyšlení novol spravedlivě platili sou obvykli, i se všemi rychtami vysazenými, služebníky, nápravníky k týmž zbozím od starodávna vysazenými; item všecky majestáty a zápisy od
kohožkoli na zboží zápisná s dobrými volemi máme, též
8mloul'y, směny, trhy, svědomí, listovní registra o náklady
na Z>lmky " rybníky zápisné, i jiné k tomu podobné věci,
to vše, což se na jeden díl, kteri koli samý, vztahovati
bude, lo při tom dflu zuostaň; a pl'i kterémž koli dílu
ktel'( majestátové a zápisové zuostati mají, na ty jedni
druhim dobré vuolc obyčejné abychom zdělali a je vydali tomu, k kterémuž dílu náležeti budou, bez všelijaké
odpornosti; než což by se toho vztahovalo a náleželo ke
dvěma neb ke všem díluom, to sobě ze spolka u jednoho
z nás na některém zámku, neb kde bychom se o nějaki
zpuosob svolili, chovajme, též i jiné nahoře dotčené věci.
A což se truhlice nebožtíka pana Mikuláše, slrýce našeho,
kterM od desk na Vlašim vzata jest, dotýče, též abychom
se o to, což v ní jest, k sobě zachovali. Item, poněvadž
na kazd)' díl zápisného zbuol( ·nemálo se dostane, kteráž
v jcdnostejných summách zapsána nejslÍ, i při tom toto
znamenitě vymieňl1ji: jest-li ze by které zapsané zboží od
kterého koli dílu od nás vyplaceno bylo, a v zápise na
témž zboZi vyplaceném na summe zapsané nenašlo se tak,
aby za každlÍ kopu grošů peněžitého jistého platu též i
bězného duochodu dostalo se, jakž obyčejně v této zemi
takoví platové zápisní pokládají se a jedni od druhých
přijímají, tehdy abychom tu škodu společně· nesli, a jedni
druhým, jakZby za spravedlil'é bylo, tu škodu nahrazovali,
tak aby pl'i takové viplatě škoda nás všech společní
byla, a jeden mimo druhého při tom aby neškodol'al a
zisku neměl; pakli b)'chOlll se společně o to jak jinak
snésti a srovnati mohli, to ať při tom stane. Item, což
se tvrze Kněžic c1otýče, poněvadž sem k ní znamenitý díl
statku položil a ta tvrz jest pustá, i protož aby ten, ko-
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lllUŽ se Opočenský díl dostane, přidal na stavení Kně7:ic
puol čtvrta sla 25 k. gr. čes. ; a komuž se Veliš dostane,
tolikéž a to rozdílně: polovici na sv. JiH nejp. pl'íštího,
a druhú polovici od tohoto sv. Jiří v plném roce, též
puol člvrta sta 25 k. gr. čes., a to dskami aneb lis ly aby
njištěno bylo. ll. komuž se díl Vcliský s Smiřicemi dostane, ten aby sobě dvuor, ktcrýž jcst se v Holohlal'Ích
od Smarovské vdovy pHklÍpil, zaplatil. ll. jakož máme
n'\pady na Polnickém a Chotěborském zbuoží etc, tak jald
kšaft nebožlíka p. Mikuláše, strice našeho, klerýž ve dsky
zemské vložen jcst, lo v sobě šíi'e zavírá a ukazuje, jest-li
že by k tornu přišlo, ti nápadové aby pl'ipadli na nás a
na dědice a na budlícf naše na r"vný díl. ll. což se vsí
Hl'ebetic, Krupé a Chrastu, o kterM od p. Ledeckého
pohnáni sme, ty kladu, aby zuostaly při tom dílu, komuž
se Vlašim dostane, a ta ves, o ktenÍŽ sme od Havla písa1'e pohnáni, aby zuostala pH tom dílu, komuž se Veliš
dostane; a jest-Ii že neprosoudíme, to pH těch dílfch
zuostaň; pakli bychom prosoudili, budto díl neb všecko,
ty Hejdy abychom společně nesli; a jakéž koli a oč koli
puohollY, soudy a rozsudky předešlé máme, to všecko
abychom společně vykonali a zisk a ztrálu na rovný díl
při tom měli a nesli. H. kdež jesl nebožtík p. Mikuláš,
strýc náš,,. dal Mikulášovi Otmarovi dvě vsi kšaftern, totiž
Vesku a Cejkovice, s tou výminkou, jest-Ii že by jmcnonované vsi s Vilémovským zbuožím k výplatě pl'išl)', tak
jakž ten kšafl to I' sobě šíl'e ukazuje, aby jemu za viplatu ťěch vsí dáno bylo z Opocenského dílu a zboZí
1000 k gr. čes., i protožjest-li ze by lc tomu přišlo, na
tom abychom společmí rovmí škodu ze I šech dfluol'
jměli. ll. což se paní Afry a paní .Mandalény, nevěst
našich, též i paní Anny, sestry naší, dotýčc, což jsme
které koli povinni dáti a spravedlivě dáti máme, to abychom
vyplnili a dali každý z dílu svého, coz se naň dáli dostane. Item, jakož' sme sc svolili o klénoty všelijaké, že
mají býti svezeny do Prahy ve dvú nedělích od toho dne,
když pan Mikuláš, bratr muoj, ccduli sVlí dílčí ode mne
za díl 'vuoj pl'ijme, a jiné cedule dílčí mně vrátí, to pH
tom, jakž sme sc svolili, zuostavuji. Hem, col: se zlatých
a groš. širokich i také peněz hotových jakéž koli mince
po předcích a bratHch našich aneb jakéhoz koli nachování
dotýce, tér. i kobercuov, čalounuov, šatuov chodících, koní
jízdních i vozníkno, kterýmiž se sami vozíme, zbroje všelijaké, díl, velkých i malých pušek, larasnic a hakovnic,
též sanytruov, prachuov, síry, což toho Iwlivěk mámc,
toho všeho třetí díl kladu k každému dílu, a to kHždi,
když dO statkuov jiných přijímati bude, aby tehdáž sobě
své vzal. Hem duochody zadržalé i svato-]irské nyní pl'išlé,
ty aby každý na těch zámcích a zbožích, kteréž na lento
čas drží dobral, a v tom pi'ekál:ky jeden druhému aby
necini!. Item dluhy všelijaké, kdož je na kom koli máme
ujištěné buď dskami, zápisy nebo listy též i lleujištěné,
ty abychom jeden druhému oznámili a bez prodlívání vyupomínali, a z loho aby každý díl Sl'llOj vzal, neb toho
všeho třetí díl k každému dílu kladu. ll. jakož sem kupoval některé statky, klénoly, kozich)' i jiné šaty, koně,
zbroje i mnohé jiné poti'eby a na stavení mnoho sem
vynalozil, také berně dával, na to sem sc vzdlužil, i ty
dluhy abychom všecky ze spolka ze všech tří díluov zaplatili. H. což se domuov, kteréž v Praze máme, dotýče,
ten kterýž jest na rynku u Tajna, kladu k Opočenskému
dOn, a druhý v Caletné ulici ten· buď k Vlašimskému
dílu. Item vína všec,,", kteráž ku poll'ebě své a d\'oruov
našich na kterém koli zámku máme, těch tu, kdež na
lento cas jsú, nechávám, a komu?: se který zámek na díl
dostan e, ten aby i to víno, kteréž na tom zámku .i est,
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sobě k své potl'cbě mč!. It. což jcst pl'i kterém dílu na
zámcích, lvrzech nebo ve dvol'ích svrchkuov neho nábytku mimo nahořc dotčcné, těch všech pH jednom kal.dém ddu, kteri se komu dostane, ncchávám.
Item
ryhníci, jak jsú a kterak koli nasazeni a při kterém
koli dílu, ty tak v cele, k01l1u se který dostanc,
zuostaňtc.
Item peníze sirotčí a purkrechlní, kleříž
k díluolll kterýmž koli náležeti budou, těch jedni druhým za SCblÍ ncdržíce abychom je pouštěli beze vší otpornosti. Item komuž ,e koli který dil dostane, ten každi
sobě své spravuoj, jakž najlép Ulllí, a jeden druhému
v jeho dnu žádným obyčejem aby nep'·ckážcl. ll. jest-Ii
že' by se co při těchto cedulech dílčích komu obtěžovalo
a mezi námi oekoli takového jaká rozcpr'e byla, podávám
se na krále J. Mt pána svého milostivého, a J ..Mti K.,
ač scházelo-Ii by mnú co, chci rozeznán ft napraven býti,
aneb pl'átely, kteréž bychom sobě o to volili. Tuto se
pokládá násada na dědicnérn k dílu Veliskému! rybník
Poradský 4:"0 k., Vostružcnsk); 120 k., Khelnický 70, k.,
Doubravský 20 k, Voboru 20 k., Staroměstský 60 k.,
Věsecký 20 k., Nohavicka 25 k, u Hlásné Lhoty 25 k.,
Špitálský 30!i k., u Turské ,Lholy 80 k., spodní u Oudrnic
20 k., do Cepcrky 20 k., do Koryta 8 k., do Bruodku
4 k., do spodního u Bukvice 6 k" do vrchního 4 k, do
'. Jitčiněvesského 5 k., u Ondrnic do Tl'tinovatého 12 k.,
u Němičevsi 10 k., do Pašku 3 k." do Stajska1íku 3 k.,
do Kuchynky u Bukvice 3 k., do Rešítka 5 k., do Slatinek 12 k., u Oudrnic pod Kosínským hájem 8 k, do
vrchního 6 k., do Zbíruožka 10 k., nad Ondrnici do
vrchního 7 k., do Trkovského 10 k., do Mladějovského
vrchního 7 k., do spodního 5 k., do Pa,'ezského 10 k.,
do Němečka 10 k., do Vraždy 8 k., do Hádku 7 k., do
Vraždy u Doubravice 10 k. Tuto se pokládá násada
u Smiřic na dědictví k dílu Velišskémn: do rybníka Smiřického Velkého 400 k., do Malého Smiřického 20 k.,
do Luzanského 25 k., pod Chloumkem 30 k, do spodního pod týmž 20 k., do Hlubokého 15 k., do Holohlavského 30 k.; do Silnicského u Plesu 40 k., do I-[[ubokého u Rasošek 30 k., do Lajšovského 25 k., v Rasoškách do Starého 50ti k., do Nového 20ti k., do Kalthauského Velikého 250 k., ten jest k Opočnu; do Malého 20 k., u Lužan 7 k., do Měch)'l'ka 5 k., u Kamení
10 k., u Smrzova do Spodního 5 k., do Prostředního 4 k.,
do Vrchního (j k., u Sendražic 10 k., do Prostředního
7 k., nad týmž 6 k., do Vrchního 5 k., do Lužanského 4 k.,
do Břízského 6 k., do Spodního 5 k., v lese 6 k. - Tuto se
pokládá násada rybníkuov u Svojanova k dílu Velišskému
na zápisném: rybník v Jedlové 45 k., do Starého Jedlovského 35 k., rybník nad Kostelem 16 k, do Dolejšího
v Limberce 35 k., do Vrchního 20ti k .. do Stašova 21 k.,
nad Slašovem 12 k., do Trdelních a Výtažních 20 k. - Tuto
se pokládá násada rybníkuol' u kláštera Svatého Polc zápisném k dílu Velišskému! do J asenského 200 k., do Br'ekeského 70 k., do Klášterského 20 1<., do Ořebitského :!O k., do
Chrastenského 18 k., do Jasenského Malého 8 k., clo Spodního
u Jílovice 8 k., do Prostředniho 3 k, do Psodjemského
8 k., do Ořelicského Malého 8 k., u Dobrého do Spodního 4 k., do Vrchního 2 k., v Bačetíně 3 k., do Vrchního 1 k., u Tílovice clo Pustého 3 k.
Tuto se pokládá násada rybníkuov u Dubečna na zápisném k dílu
Vclišskému: do Dubeckého 25 k., do ChnÍstovského 10 k.
Stalo se toto přiznání na ,Smiřicích v přítomnosti Jana
z Lungvic, JnÍstosurlího k. C., a Jana z Písnice, lnÍstosudího téhož k. Č., na to od tÍřadu desl' zem'k)'ch vyslanými, léta 1533 v soholu pr'ed sv. Simonišem a JUdIÍ,
apoštoly božími, II do elesk vlo1.cno, jakž se svrchu píše.
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20. 1533, 13 . prosince. Desky zelll. vetší Č. 42
f. E. 4. Vedlé toho vznešcní, Ideréž sou na Jich Ml pány
a vláclyky na plný soud zell1s~ý učinili Jindl'ich Berka
z Dubé etc., Jindřich Hložek z Zall1pachu, jsouc od J. Mtí
z pl. s. z. vydáni podlé pr'edešlé J Mt výpovědi uciněné
mezi Zdcňkem a i\Iikulášell1, bratl'ími Trcky z Lípy, o ty
vsccky včci, které/' se gruntuov dotýčí, že sou nadepsaní
bratl'í cedule položili, scpsavše, co by z nich 1cterý v spravedlivosti své uziti chtěl, a k tomu podlé t)'chž cedulí po
dVlí ph1te1ích od scbe k tomu o to porovnání, oč mezi
nimi rozdílové hyli, podlé týchž ceclulí od nich bratl-f
položených vydali; ale že sou nadepsaní Jindl'ich Berka a
Jindl'ich Hlozek spolu s nadepsanými od nich bratl'í
Trčkuov přátel vydaných nic Illezi nimi srovnati ncmohli
a J. Mtcm ty cedule sou dali, o kterýchžto, což jedcn
pl'i drnMm užíti by chtěl, sou sepsali, i také některé
další zpnIvy IÍstní; tu Jich Ml páni a vládyky takto o lom
vypovicdati ráčí:
Poněvadž o to, co sc pozemských sta' ku ov nedotýče,
Zdeněk Treka s Mikulášem TrclnÍ, bratrem svým, a s Janem,
strýcem svým, skrze přátely vydané pl'i SI'. Martinč nyní
minulélll srovnáni nejsou, totižto o hotové penízc i na
dluzích a ldénoty i o svršky, též i o dluhy jim povinné,
tak jakž cedule od nich t)'mž přáteluom vydané v sobě
ukazují, čeh,) jeden na druhém žádá, aby na díl kladl, i
z těch příčin J. Mt toho odkládati rácí až do pátku Suchých dní poslních najprvé příštích, II tu aby oboje strany
stály se všemi potřebami. A pončvadž on Zdeněk Trčka
něčeho toho, čehož na něm Mikuláš Trčka žádá, otpírá
na dí! klásti, to aby on Mikuláš Treka pokázal, žc jest
to měl II má, a ze jest to povinen na dí! klásti; a též
zase, poněvadž on Mikuláš otpierá toho něčeho, cehož
on Zdeněk na něm žádá, na díl klásti, i také aby ty dluhy,
I' kteréž jest se on Zdeněk vdlužil, měl býti povinen i
s sirotkem platiti, a tu Jich ~n vyslyšíce obě straně I' tom
se spravedlivě zachovati ráčí. Což se díluov o statky pozemské i zápisné dot)'če, kteKl; jsou mezi týmiž bratl'ími
a strýcem uciněni, krále J. Mti výpovědí stvrzeni, i laké
nálezem pánnov J. Mtí a vládyk z pl. s. z., toho všeho
dílu, klerýž jest Mikulášovi Trekovi se dostal, i s rybníkem Kaltousk)'m a tak jakž týž díl ve dsk)' z. vlozen jest,
jemu l\Iikulášovi Trčkovi od Zdeňka Trčky, aby jemu
Jvlikulášovi Trčkovi on Zdeněk Trcka toho všeho dílu bez
umenšení postoupil, a to od dnešního dne ve dvú nedělích
poHd zběhlých; a on Mikuláš T. a,by jemu Zdeňkovi T.
Vlašimě, Lichtmburku, Pelhhmova, Rfčan i s tím se vším
pl'íslušenstvím, což jcst sám měl lu a držel statkuov pozemských, kromě tech, kteréz jest po rozdílu koupil, aby
postoupil bez umenšeni, a to ve tl ech nedělích poi'ád
zběhlých od dnešního dne; pakli by on Zdeněk T. aneb
lvIikuláš T. od tichž díluov co odprodal, zastavil anebo
zapsal, coz I' cedulích dílcích (N) kterému dílu položeno
jesl, to aby jeden každý spall'il, aby k tornu dílu, ktcrémuz náleU, pl'išlo, a s tím se vším aby on Zdeněk T. dílu
Veliského na den sl'rchujmenovaný posloupil; a on Mikuláš T. léž také zboží Vlašimského, Lichtmhurského,
Pelhl'imol'ského a i~íčanslcého, aby též na den napl'ed
jmenOVan)T jClnu Zdenkovi Trckovi s tírn se vším,

což

k týmž zbožím bylo, a jakž jest toho I' držení všel, postoupil; pakli hy od které strany tomu se dOsti nestalo,
tehda on Zdeněk T. i Mikuláš T., kterémuž by koli co
toho posloupeno nebylo, což I' dílcích cedulích položeno
jest, mají to na J. Mt pány o suchých dnech postních
vznésti, a to jeden druhému bude povinen tak napravit;,
jakž mu J. l\Hmi bude nalezeno. Což se pak těch dní
díluov dotýče Zdeňka Trčky aJ ana Trčky mladšího, strýce
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VI. Na Velké/ll nalllěstí (slrana východní).

Jeh?, lu, Jich. Mt páni a. vládyky na pl. s. z. na místě Jana
r . .1"ko~to Slrotka, Opocenský díl s tím sc vším, coz jest
k tén~uz zámku za díl polozeno lak jakž cedule dílčí
ukaZ,Ují ~ zavicrají, jemu Janovi' T. bráli ráeí a jemu
Zdenkov.1 T. dílu Vlašimsl,ého rácí nechávati; a on Zdeněk
T. a. by Jemu Janovi statek Opoeenský ve dsky zcmské
vlozll, tRk jakž je,t za řád a za právo a to konec ně od
dnešn.ího dne ve etyl:eeh nedeHch pol:rid zběhlých. Což
se ~rHnbvurk~ ~ jeho ,rNslušenstvím dotýče, klerýž jesl
on Zdenek 1 reka, nejsa dílem s Janem sirotkem koupil
ten. aby spravedlivě rozdělil a jednu ceduli dílčí ab):
pánuo,m J. ~Itemv a vlá~ykám . na pl. s. z o Suchých dnech
pO,s,tmch ,~Iajp. pr. poloZII, a Jedné sobě nechal a tu J. Ml
rácI porucetl na mísIč· ,iloteím jeden díl vzíti, a od vzetí
toho dílu 0:1 ?;deněk T. aby l)i Z díl jcmu Janovi T. ve
dsl;y v z. vl?zll, tak jakž za řád jest a za právo a to ko,
necne ve ctyřech nedělích pol'ád zběhlých však při opalrování slatku sirotcího i ph nápadu jeho' Zddíka Treky
JI:h lIlt ZU?st~vovati ráC! do suchých dní [)')stních najp.
p~.,. a l,u, J~kz s tím se vším dále učiněno bude míti
b):t:, rá~1 JICh Mt jemu ?;dCll1~ovi T. pH tom času ozná1mb,. ~ez on Zdeněk T. aby žádnými daněmi mimo sprave"lhve poplatky ~ýchz lidí lIa témž dílu neobtěžoval. Než
coz, se ,Jana T., Sll~otk,~ dot~ce, poněvadž jest jej on lIlik~laš, \ z :nla~~stl. pn sobé choval, protoz jcho chování
pll lemz }'Llkll~asovl T. do let jeho zuostavovati ráeí. Což
pak ~otyee tech dluhuov, v kleréž jest se Zdeněk T.
vzdluzd, pro které,to vč,:itclé a nebo rukojmové právo
vedo~ na dí.1 Mikuláše Treky, i také na díl Opoeenský
ktel!z JanovI. T. biti má, poněvadž mezi nimi dílové s~
pne ,~')'konal\ ~~zli ~e. na od hádání na ty statky pl:išlo;
pl ~toz a~y Olll :.entele I rukojmové právo vedli i odhádati
dah na d!lu VJaSllllském, kterýz jest se Zdellko\'Í T. dostal.
~?s,el na ~o od J. Mti Yojtěch z Pernšteina a na Pardu.lCICh, na)v. hofnl. k. C. z p,ínuov, na to zvlášť \'j'slaný.
Stalo se léta 1533, v sobotu den sv. Lucie.
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~:n,ství a ~řízení tímto lislem a kšaflcm o statku svém

Cllllm a pusobím.
Item najpl'l'é einím mocné olcovské poručníky toho
st:,lt!,U s;ého všeho, klcrýž mám aneb míti !lUdu, i (aké
del1 n:ych urozenou paní pí. Johanlm z Selmberka a
z Kosti, ma~lzelku mtí milou a urozené p,íny, pana Kundráta z KraJktl a na Mladém Boleslavi pana Jana z Pernštejna a n;, Helfen;;tejnč, pana Adama' z Štemberka a na
Z,elené, ~lOre,. ~ana Jana mladšího IGineckého z Ronova a
n,.l Rozdal,ovlclch, a urozeného a statcčného ryW:e p. Jana
Lltob,orskeho ,z Chlumu ~ na Pecce, purkrabí ,In-aje Hradeckeho
a kralové J, ..MtJ
podkomořího v K . C '. t·a I{ a))
I,
. .
.
om ,Jmenovaní poruenícl mohli a moc jmčli v la všecka
zbozí a s:at~k po mne zuostalý se uvázati, jej držeti a
ZI?ra\-ovatJ, I také děti mé opatrovati a ochraJl0vali jako
ven,:í a :noení ot?ovští p.orueníci;. a z toho tíz poručníci
~aplcd jmenovam . nemají a povlllni nebudou z,ídnému
!Zádn/ch poc(uov ciniti obyčejem nižádným na časy budoucí a věcné. Item jestli ze by P. B. dčtí mých smrli
ne~:~CiI uchol'a(i a ze by je z tohoto světa pojíti rádi,
nezIJ by let došly a neZ by se y statek a v zbuozí po mne
zuostalé uvázaly, a by pak i let dojdtíee v to se uvázaly
a P?tom ze by zemřely a dědicuov že by po sobě nepozusta\lly, tehdy aby těch zboZi a slatku méhb polovice na
pana. ~ana mladšího Trčku, strýcc mého, syna neboztíka
p. Vdema, bratra mého, pl'ipadla a na porucníky mé
svrcl~u~s~né a)menov~né druhá polovice aby pl-ipadla, a
p.?ruclllcl maJI ten vsecek statek a zbuoU má po mne
zu~talá na dva diely rozděliti a jemu p. Janovi, strajci
memu l~adepsanému, jeden díl dáti a jeho beze vší odpO,rn,ostl po~toupiti a sobě druhého nechati; a z lěch po.
ruclllkuov dlel z mrtvého na zivého připadmíti má. Než
však s touto v)ifllienktí, aby jmenovaní porueníci nebyli
(oh o ~lalku. n:ého po lllně zuostalého povinni jemu panu
~ anoVI, s,traJcI mému, prvé postupovati, nd az by let měl
seslmezcltn~a, a také rlokudz by u něho Petr Hamza byl;
, ,~J. 15311, 1. zál'í. RI/koi. č. 2111 f. 144. ?; roza by pak I nebyl, ale ze by on strajc jeho radou se
k~.zalll pansk~ho,. zve den jest uroz. vladyka p. mistr Volzpravoval, .tehdy oni pOl'ueníci nebudou jemu strajei toho
dll.c h z Prosllbore na duom na rynku na rohu mezi sknlou
statku povlllni posltípiti. A pakli by po u\'á7.ání v díl
Tajnskou a domem u tN králuov k ruce a na místě p
sta.tku 10!1O, I:yl u něho ~ strýce mého Petr Hamza, tehda
Jana m;. Treky z Lípy a na Opocně po vajpovědi pánuo,;
?I~I p~ru.cnlc~ bud~u moCI zase se v ten díl statku uvázati a
na pln~m S?;I~U zemském, aby témuz p. Janovi bylo od
JCJ drzetl a jeho jako vlastního svého užívati. A jestli ze
p. Zdenka Ireky zL., sll·)ice jeho všeho statku jeho by. yak ~. B. z ,tohoto s,věta p,ojíti ráčil jeho p. Jana,
Jemu na díl pl'išlého postoupeno. Act. <Iie Egidii.
sllyce meho napred psaneho, a ze by dědieuov muzského
pO,hlaví I?O sv~:)~ nepozustavil, tehdy ta polovice statku
22.. 15~0, 4 .. kvelna. Desky zelll. vJt.~í Č. 3 t: A.
/I:':uo llal1 pnsleho aby zase na porueníky slTchupsané
25. ~K~aft, M.lkuláše Trčky z Lípy.) Ve jméno svaté-a neprTa~la, . a oni aby se zase y 10 ve všecko ul'ázati to
1.~7dlln.e lr~!lce amen. Já :i\Iikuláš Treka z Lípy a na Vedrzetl, a Jako svého vlastního uzívali mohli. Item jesťli zc
~,ISI znamo c,lllín: lím,lo lislem, kdd cten nebo cltící slyby .dcery mé k yrlání phMy a synové moji že by zivi
sán bude, ackoh~' dekujíc P. B. zdráv jsa na tělc i pl:i
!lyh, te!lda aby po kazdé vydáno bylo dl'a tisíce kop gr.
dobrém. roz~mu I laké paměti, však péei maje na 10 na~. a. v,cJprava slušná a poctivá, lak jaH na to záleží. Item
vštfvIl~hby Jeho svatá milost lllne nemocí a ncbo j'akoll
Jes~I,1 ze by pak syllo,'é moji léla podlé zl:ízení zemského
lW}I. na Idou pl'íhodou, tak že bych snwl pro ztracení pamajlc~ v. ta zbolí po mně zuostalá se uvázali, lehda mají
tHctI o ,statl.ul svém ponicenství a zřízení uciniti nemohl
a pOVllllll budou paní Johance, lnanzelce tné a lnateH své
k~~I:éhoz nu. P. H. z své SI'. milosti puojčiti ráeil a po:
z tO~lO slatku a zbozí vydati nad věno čtyry tisíce kOl;
P~?tJ nc~hteJe, coz na mně jest, aby po smrti I:lé mezi
gr. c. :t to r.o".dílně ode dne postoupení jim toho slatku
prí?~lznyml a přá~el~ mými, o statek po lllnč pozuostalý
a ~ ch'zení ':jítl v plném r~ce pol':'id zběhlém aby jí vy_
kt~:1 sváro~',.é byh, Jsa dobre mocen toIto a maje list od
dalI a,vyplllllJ 2000 k. gr. c. a potom opět od toho času
na,u asn . ,knlzete a pána p. Ferdinanda, Římského Uherv plnel;" roc~ pOI'úd zběhlém jí paní Johance druhá 2000
skéh~, ,Ceského cIc. hále, pána mého milostivého,' J ..Mli,
k. gr: c. dá I a, vyplniti m~jí heze vší odpornosti. Item
ktery~nz,llu J. Mt K. povolení dávali níeí, abych mohl a
p. MIkulášovi, Stítnému z Stítného odkazuji a porouCfm
moc Jmel o. statl, u svém zNditi, odkázati d,íti I)Orueiti
0000 k. gr. c., a ty aby jemu takto vydány byly ode
komu'z I
' se c?-' IW I'I zd~lo a líbilo, '
Jy lili
tak"
jakl tiz list
rh,l;. smrl! m~ v plném roc,e pol:ár~ zběhlém puol t1:etího
J. K. Mt: o tom šlre Odkazuje a zavírá; a protož já llLikuláš Trcka :ladepsaný, maje len list mocný od J. Mti '/ tls:ce ,k. gr. c", a, od t~l~o casu o~et v plném roce, po'.ád
zbeblem pU?1 tretdlO tlSlce k. gr. c. ll. p. Janovi Ccjkovi
K. pod J. Mll peeetí visutOtl mně daný, toto mé poruz OlbramOVIc a na Soutieích odkazuji a poroucím th sta

k. gr. č., a ty aby jemu ode dne smrti mé v plném roce
vydány a vyplněny byly. It. p. Janovi stal'Bímu z Kamenice, ouředníku mému Svojanovskému, odkazuji a poroučím
200 k. gr. č. a ty též aby jemu v plném roce pohld
zběhlém ode dne smrli mé vydány a vyplněny byly a
nadto aby synové moji anebo porucníci, dokudzby stalku
mého v drZcní a v zpravování byli, kazdého roku, dokudž
by ,iv byl, aby mu 30 k. gr. č. vydáváno bylo beze všeho
umenšení. It. jestli že by paní Johanka, manželka má,
stav svu<>j proměnila prvé nd by syn muoj najstarší let
podlé zl:ízení zemského došel, tehdy toho poručenství
mocného otcovského má prázdna býti a nápadu iZádného
k tomu sl alku a zbozí po mně zuostalému jmíti nemá;
nez aby jí těchto pět poručníkuov napřed jmenovaných
povinni byli vydati z statku loho clyři tisíce k. gr. č. na
tento "puosob: najprvé ode dne proměnění stavu jejího
v plném roce po,:ád zběhlém aby jí vydali 1000 k. gr.
c. a od toho času v plném roce poHd zběhlém též 1000
k. gr. c:, a tl'etí rok opět 1000 k. gr. 10., a ctvrtý rok
téZ 1000 k. gr. č. povinni budou vydati beze vší odpornosti. Item také odkazuji a poroueílll J ohanesovi, staršímu
písaH mém", synu nebóZtfka Jindl'icha z Vlašimč, 2000 k.
gr. Č. a ty aby jcmu pOl'llcníci dali a vyplnili konecně
ode dne smrti mé ve čtyl:eeh nedělích pořád zběhlých
beze vší odpornosti. Item tuto sobě zvláštní výminku
a moc pozuostavuji, abych mohl a moc jlllčl komužby mi
se kol i zdálo a líbilo dáti a odkázati do sumy desíti
tisíc k. gr. c. na hotových pcnězích a lIa svršcích a nábytcích i na klenotích, pokudzby mi se Iwli zdálo a líbilo,
budto osobě neb osobám; však takové mé dání a odkázání, kdyby bylo listcm budto na pargamenč neb na papíl:e pod mou pecetí a dvou nebo tří pánu ov neb jiných
dobrých a rytfřsk)iCh lidí pečetmi na svědomí, lo mají a
povinni budou svrchupsaní poručníci z loho statku mého
každému dáli a vyplniti beze vší odpornosti konečně
v roce plném ocl smrti mé pol'ád zběhlém. Item toto obzvláštně vymieňuji a svou celou a dokonalou vuoli k tOIllU
dávúm: kdyby mne koli P. B. nenlcil smrti uchovati a
že by paní Johanka, manželka má, mne pl'cčkala, tehdy
aby vuoli jměla bytem svým býti budto na VeliŘi neb na
Smil:icích neb na Svojanově, kdd by se jí koli zdálo a
vidělo, i s dětm:, a děti aby od ní odtdeny nebyly bez
vuole její a v tom jí svrchupsanf porucníei ani jiný žádný
ni2ádné přebížky činiti nemají. A co se paní Opplové
Doroty, sestry mé, dotiče, ta aby byla ph manzelce mé,
kdez koli bylem bude, do vuole své, a každý rok aby jí
vydáváno bylo XL k. gr. c. od porucníl. uov mých neb
syuuoI' mých; pakliby pH manzelce mé býli ncchlěla,
tehdy aby jí vydáváno bylo ce k. gr. c. hned v polúletí od odtrhnutí jejího od manželI,y mé; a cozlwli a
komu koli v tomto kšaftu odkazuji a dávám, cozbych
jcšlč potomně v lom lis u, na klerý sem sobe výminku
pozuoslavil, porucil a odkázal, to tím zpuosobem odkazuji
a dáv,ím: jestli ze by klerému neb kterým suma, která
bucHo v tomlo kšaftu odkázaná, aneb potomně i lislu na vil1linku učiněnénl1l11l0U porucena II odkázána, dána a splněna
nebyla na casy v kšaftu a potomně i v listu jmenované
a zapsané, léhdy bude neb budou moci se jedenkazdý
z nich uvázati s jedním lomurníkem Pražským v ta všecka
zboH a v slalek po mně zuostalý a to budou neb budc
moci drZeli a jich užívati dotud a lak dlOllho, dokudzby
Uerému k~li j~ho suma dána [a] zouplna zaplacena nebyla.
Tomu na SI čdomí pecet svou vlastní přitisknúli sem dal
k tomuto listu n "šafm a pro širší jistotu toho požádal
sem urozeného a staleeného rylíl:e pana Václava Boi'ka
z Dohalic a urozen/ch vladyk p. Martina Bílského 7. Bílska

a p. Václava z Mol'iněvsi, že sou pcčeti své podle mne
na svědomí pJ-itiskmíti dali k tomulo Haftu, sobě bez
škody. Jenz jest dán a psán 1. b. 1540 ten úterý po
Nalezení sv, ki'ížc.
23. 1540, 18. čenna. Ta/lltiž f. A. 28. Já lvIikuláš
Trcka z Lípy a na Veliši oznamuji tímto listem etc.:
jakoz mám list mocný sobě daný od najjasn. knížete a
pána p. Ferdinanda elc. hale, kdcZ pak na takol'é J. Mti
K. obdarování kšaft a pol-ízení o dítkách svich a slatku
svém sem učinil a nad tím nade vším mocné purucníky
zl'ídil, jakz to všecko Mi:eji a dále kšaft muoj hlavní ukazuje, a v témž kšaflu sem sobě vymínil sumu jistú y témž
Haftu jmenovanú, jestli že bych z té SU/lly bud všecku
nebo na díle komu co a pokud odkátati chtěl, že to budu
moci učinili, budto oustně neh listem pod pečetí svú a
jiných dvou dobrých lidí tomu na svědomí pečelmi, že
to má býti tak stálé a trnlivé, jakobych 10 všecko ze
jmena slovo od slova v témz Hartu poslavil; pak na
takovú výminku v témz kšaftu mém postavenú a jmenované
obdarování J. K. Mti, pána mého milostivého, toto z té
su'py poroučím a odkazuji panu Jaroslavovi mlad>iímu
z Selnberka a ? Kosti, panu švakru svému milému, porončím, aby jemu bylo vydáno dvě stě k. gr. a to konečně ode dne smrti mé v roce poHd zběhlém. A jakož
mi pozllstalo na list, který sem měl na pána svědčící na
500 k. gr. č., ještě ncvyplněnich 200 k. gr., ty p. J aroslavovi odpouštím a list na ně svědčící aby jemu poražen byl od pp. ,.porueníkuov mých hned po mé smrti.
Item p. Lackovi Stramberskému z Hustopec poroučím a
odkazuji sto kop gr. č., ty aby jemu dány byly ode dne
slllrli mé v roce pol:ád zběhlém. A jakož mám list na
léhož p. Lacka svědčící na 5Ó k. gr. č., ty jemu odpouštím a list na ně svědčící ten aby od pp. poručníkuoy
mých po mé snil ti hned navrácen uyl. Janovi z Hojišínu,
oUI'edníku mému Velišskélllu, 200 k. gr. č. a ty jemu
aby byly vyplněny ye dvú lelech, poena ode dne smrti
mé I' roce po,:ád zběhlém sto k. gr. c. a odtud opět
\' roce sto kop gr. č. Item těmlo zejmena dolepsaným
osobám, co koli které poníCím a odkazuji, těm aby to
všecko chlno a vyplněno bylo ode dne slllrti Illé v roce
pol'ád zběhlém od pp. porucníkuov mých: Von&cjori,
kle' Ý je,t na ten cas úředníkem na Kumburce 50 k. gr.;
Michalovi, klerý jest nyní purltrabí pH úředníku na SWil'icích, ÓO k. gr. č., Lackovi Záekovi 100 k. gr. 10., Sebestianovi Oujezdeckému 50 k. gr. c., Janovi Skalko i
100 k. gr. Č, JiHkovi Salavovi 100 k. gr., panu Vol,nichovi H umpolco\'i z Prosliboře a na Lochovicích 100 k.
gr. c., Janovi Podmockému z PnYstiboře 50 k. gr. c.,
J alloli Hoškovi 50 k. gr. 10., Mikulášovi Vlekovskélllu 50
k. gr. č., Krišlofovi z Kamenice ÓO k. gr. č., Prokopol'i
písaJ-i, který jest v JiCíně 50 k. gr. c., Janovi J\Iys!ivcovi,
ktcrý jest na Veliši, 15 k. gr. 10., p. Janovi Cejkovi
z Olbramovic nad první odkázání kšaftem hlal'ním 50
k. gr. c., všem kuchal:uorn, kteHz jsou pH dvoI'e lném II
kteříz sluzbu mají, kazdému 10 k. gr. č., il. za to pp.
poručníkuov svých milých prosím a žádám, ,l,e podlé
tohoto mého pOl'llčení a odkázání lak se zachovati ráCí a
jednomu kúdému, coz tímlo listem a kšaflem svým poroučÍln a odkazuji, to všecko a na ty časy jlllenované
dáli a \ yplniti rácí. Tomu na svčdomí a I, pší jistolu pečet
sVlí vlastní dal sem k tomuto listu pl:itisknúti, pi:iprosiv
urozenýeh vladyk p. Jindhcha Pl'epyšského z Rychlllbcrl<a
a p. Zigmunda Vahanského z Vahančic, že sou také peccti své k tomulo listu a porueenstl'Í mému podlé mne
tomu na svědomí pl:itislmouli dali. Jenl jest dán a psán
v Pardubicích v pátek po sv. Vítě I. 154J.
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24. 1576, 3. prosince. Rl/kop. č. 1134 f. 18. (Paní
jim p. bratřím Trcklnl1 takol'Ý trh neb smlouva nic na
Markéta Hamzová s pány Trčky, bralNmi vlastními.)
škodu není a býti nemuže. Nebo chtěl-Ii Čeněk D. trh
Vtdle toho odporu, kterýz jest uroz. paní Markéta Hallljistý míti, mel jej sobě dMi v knihy města tohoto
zová z Barchova a na Běronici, jakožto mocná otcovská
vložiti. A tolikéz jestlize v něm co stavěno jest tu na
porllcnice panny Johanny Dašické z Barchova, pozuostalé
svou škodu jakožto v gruntu cizím sou stavěli. D'ruhá a
po .~l~kdy p. Janovi Dašickém z Barchova dcery let !letl:etí ťNeina nic jiného v sobě neobsahuje, než že by
maJlcl, zvodu na duom vedle školy Tajnské a domu u tří
prednc Johauna z Tamfeldu a potom i IVlarkéta z Barchova
král~l' na místě a k ruce uroz. p. Burjana, podkomol'!l,o
posloupně v ten duom vkrocily. I jakkoli jeho v drzení
kro Ceského, p. Ferdinanda, p. Jaroslava a p. 11likuláše
s.u byly a Markéta ještě jest, na tom málo záleží, nýbrž
vlastních bratří Trčkuov z Lípy, učiněnému postridie s:
měly ukázati, jaký!n právem jcho v driení vešly, poně
Triuitatis 1576 vlozila, a obeslade k učmu dotcené pány
vadž neboztfk p. Ceněk D. !to y knihách neměl. Ale
?ratr! přícin!, tol~o svého odporu pl'edlozila tyto: Předně,
jakZ jej p. Ceněk nepohidně (h-zeJ, takž i Johanna a Marze pallI bratn Trclwl'é domu toho zádní drZitelé ani náTuto pak nic se
kéta týmž neřádem v něj vkroCily. padníci praví pc byli a tak se jeho zvésti dáti neměli
neukazuje, aby domu toho 30 let v držení býli měly.
nýbá nčk~y Ceněk Dašický z Barchova, strejc pann):
Zase od plnomocníkuv paní Markéty řhmzové mluJohanny, predešle o ten dUOlll jistou smlouvu s urozeným
veno: Jest věc jistá, I.dyby páni Trčkové byli věděli a
p~ Vilém~~n Trckou z L. a na Veliši jest učinil, jej od
znali, že k tomu domu nějakou spravedlnost mají, OVŘClll
ne!~o za Jl~t?~ sumu koupil i zaplatil. A souc jcho pravým
ze by nikoli tak dlouho nebyli mlče,1i. Z strany zápisu _
drzltelem Jej Jest stavěl i do smrti jeho uZlval. Pan Vilém
do kněh městských - ze - smrt Cenka Dašického v to
pak věda o· tom o všem, nikda k témuž nic jest nel'íkal
vkroeila, že zápis podle smlouvy knihami učiněn býli
až i sám z tohoto světa jest pojat. Drulié: Johanna Velnemohl. -- A také byť nějakou spravedluost k němu
trubská z Tamfeldu, mátie n,adepsaného Cel\ku Dašického
měli, té se sami, pl'jjavše {-olovici peněz, zbavili. _ Co
z Tamfeldu, soucí od neho Ceňka kšaftem panně Johanně
se relací]. Mti C. ke dskám učiněné tkne, ta pozdě již
z Barchova za přední otcovskou poručnici nal'ízena, tejž
po vyjítí easu a projítí práva jest vyžád,"na, nebo koupení
duom k ruce jí i Johanny až do smrti své bez naNkání
domu jest 1564 leta a relací teprva 1570 ježto duol11 ten
jest drZela. Třetí: Po smrti Johanny z Talllfeldu paní
již v pokojném držení byl. -- Dále čten nález J. lIHi
Markéta z Barchova, jakozto též mocná otcovská poruč
Kr. a k tOmu mluveno, že J. M. na onen čas za spranice, opět téhož domu v držení jest vcšla, jej stavěla
vedlivé uznati jest ráeil, aby porueenství nad Janem
opravov,!la a posavad bez pl'ekážky člověka každého jest
Trekou a statkem jeho, jakožto nezdravého rozumu, p.
ddela. Ctvrté: By pak páni Trčkové tu jakou spravedlnost
Vilémovi Trekovi jakozto pl:ednímu a nejblizšímu nápadcemuž se odpírá, měli, tehdy zvod ten učinili na zmatek'
níku dáno bylo s takovým doložením, pl'išcl-li by zase
nebo každý drzitel prvé ku právu obsílá z toho držení
k svému rozul11u zdravému, aby mu poeet pohldný ueinil
viněn b);li a po rozsudku teprv a zvodu žádati má. Páni
a statku zase postoupil; pakli by v tom umřel, aby týz
Trekové pak vědouce, že Markéta z Bardova duom ten
statck pl-i něm zustal. Podle čehož všecek statek jeho i
k ruce sirotka ddí, ji sou ku právu neobeslali _. Proti
tento duom po snllli Jana ph p. Vilémovi jest zustal a
~?mu od pánuov Trekuov za odpověd jest dáno, aby pl'íten i několik let bez naříkání drZel a jej sobě zdědil.
cIny ty k odporu zvodu předložené právní býti měli,
A pro tož -- ho svobodně také prodati mohl.
tomu místa nedávají, nýbrž praví, ze podle zápisuov
Tu p. purgmistr a rada - vypovídají: Poněvadž paní
v knihách městských a příbuzenství krevního k tomu domu
lIIarkéta Hamzová, mocná otcovská poruenice panny Jolepší právo lllají II promlčení také žádného se neobávají.
hanny Dasické z Barchova, dccry pozustalé po někdy p.
p
Plnomocník pí. Markéty Hamzové: Ze neboztík Čeněk
Janovi D. z B. let nemajíCÍ, na místě a k ruce jí vlozivši
Daši.cký koupil' takový duom jej jest stal,ěl a též po
odpor zvodu na duom vedle školy Tajnské a domu u tN
smrl! Jeho Johanna V. z Tlllllfeldu takového domu pokojně
králův ležící Je ruce bratří Trčkuv uciněnému a pNcillY
v drZení jest byla a po smrti její Markéta na místě panny
k tOI11U některé pl'edlozivši, zvláště tu, že by někdy p.
Johonuy v ten duom hned jest vkročila, jeho dostavěla,
yilém Treku z L. a na Ve liš i dotčený duom někdy p.
p~kojně dr~ela a drZÍ. Ano i to připomenouti musí, kdyi
Ceňkovi Dašickému z B. prodati měl, těch jest podlc
nekterého casu po dostavení téhoz domu některá lešeuí
práva neukázala a neprovedla, nez k pruvodu svému ně
a l'uom pl'ed týmž domem na rynku ležel a ona jakožto
které listy smluyní a cedule pl'edlozila, jez.to gruntové a
drzitelkyně toho domu napomenuta byla, aby to odkliditi
domové městští žádn)'mi listy a cedulemi, nel samými
:Iala, z echoz rozuměti, kdyby duom ten k ní nenález.el,
toliko zápisy kněh městskich prodávati se, ani jinak, le"
ze by napomínána nebyla. Nicméně i to věc vědoma,
kšafty podle práva ueiněnými odkazol'ati a porádnými
z)'!úště osadním Tajnským a pl'edně p. Havlovi u měuy
nápady jiným v ddení přiclHlzeti nemohou, jakoz pak
a Lukášovi z Pereftu, jakozto toho času oul'edníkí'tm ze
z průvoduv této pl'e to se jest našlo, že ten duom v pood ~koly Tajnské k témuž domu nemalý kus jest' pl'il'ádném ddení podle kněh městsk);ch pl'edkuv pánllv Trekuv
koupen.
byl az i dotčeného p. Viléma a s něho na ně p. Buriana
Proti tomu od obeslaných jest mluveno,tomu oni zjevně
podkol11ol-ího, p. Ferdinanda, p. Jaroslava, p. Mikuláše,
odpírají, aby páni Trekové z nějaké sumy za ten duom
bratry vlastní, nejblizší pl'útely !n-evní a strejce jest pl'inedodalé Johannu z Barchova kdy upomínati anebo jaké
padl. Kteřížto páni bratří Trčkové aby tu svou spravepeníze za něj přijímati měli. Nebo první list posélací
dlnost prollllčeti měli, poněvadž žádného pohídného
pl'ečtený na to se vztahuje, ž~ toliko na ten způsob duom
dditele jest nebylo, loho se podle práva ncnacházÍ. Z těch
ten od neboZtíka p. Viléma Ceňkol'i Dašickému prodán
pl-ícill dává se jim pp. TrčkUm z Lípy - za právo. Act ..
byl, aby IIlU zase v té, sumě 800 k. gr. kdybykoli p.
pridie s. Barbarae 1576. (Nález na odvolání potvrzen.)
Vilém chtěl, postoupen byl, ale když zouplna zaplaeen
25. 1ó81, 23. listopadu. Rlfllop. l. 1060 f, 84.
nebyl, tak ua to nastupovati a o to se urovnávati potřeb.
(Svědomí mezi J~l1lem, to\'aryšcm l'eznickým od - Petra
nehylo - poněvadž tím pořadem ani cedulemi aui smltíPecky, a Annou Steflol'ou l'eznicí.) Jan Rosnfelder z Rovumi domové pH právě městském se neprodávají. Protoz
senfeldu sl'ědcil: Tak se tretilo, .šli sme z 1\Ialé strany
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z domu p. podkomoHho, já, Kryštof kuchal' a jeden lmchal' Zach mu Hkají, pak ten Janek, který sedí a jeden
zelm:n nevím, jak mu říkají, té, šel s námi. I přišli sme
do tol:o domu na rynku pánuv Trčkův, tam sme seděli
asi do čtyř hodin na noc, byli sme veselí, Kryštof.s druhým kuchařem hrál, co vyhrál, to nevím; pak my Jdeme
všickni z toho domu a ten Janek, jak seclí, vzal na sebe
mllj mentík i klobouček a já jeho plášť a klobouk, chodíme tam k Tejnu tou ulicí k masným krámllln, všickni
spolu až vedle Korandy, tak ti kuchaři ptají se na jednoho
vedle KOl'andy, je-Ii pan Petr doma, oni pravili, že jest
doma, ale yopili, ti kuchaři, aby je pustili, že jest je
zval aby k němu přišli, v tom jak stojíme, pi'išel ten
neb~žtík Adam Štefl s kordem, měl-li jest dobytý či neměl nevím, žádnej ho nemohl poznati, bylo hrubě tma
a t:ky žádnej, ani slova tehdáž nemluvil, než on jak
pl'išel asi tl'ikráte odstoupil ocl nás a zase k nám, pan
Kryšt~f kuchař dobyl kordu, já ho poznal, však jest to
náš Adam Šteflovic, nez. sem to slovo promluvil, a kuchař
na nebožtíka sekal, bouchalo jakoby sekerou uhodil, tu
kuchař upadl a nebožtík naň vsedl, tak nebožtík zas naň
potom pral a zeman taky pozadu na nebožtíka pral, že
svuj kord přerazil, v tom mně klobouk strh, nevím kdo,
já jdouc od nich k Mazánkovům, prosil sem pro pána
Boha aby mi kus svíčky dali, oni nechtěli, a jakás zena
taky' nechtěla mi dáti kus loučí na potkání, já se zas
vrátím mezi ně, tu sou mne potkali všickni a tcn Kryštof
kuchal' řekl ke mně: Poďte před ce, vím, že sem mu tak
notnou ránu dal, že s ní neujde a aby Janek měl dobytý
kord, neviděl sem, já šel na to místo, hledal sem svýho
klobouku našel sem nebožtíka, potom šli sme spolu
k barvíři: zeman byl raněný přes čelo, a kuchal' pl'es
palec od nebožtíka, pak kuchal'i odešli ode mne, nechali
mne samýho a ocl ti doby sem jich neviděl.
26. 1599, ll. června. Rl/kop. č. 2113 f. 133. Jan
Romanus, shižebník uroz. p. Kryšlofa J aroslaya Treky
z Lípy na Opočně a Smiřicích, jsouc od téhož p. Kryštofa
J aruslava listem pod pečetí s podpisem ruky, jehož datum
I. 1599 v outerý p. SI'. Trojici (8. eervna), zmocněný,
oznámil, že domu nárožního v rynku vedle školy M. B.
pl'ed Tejnem ležícího a , domem Pikartovic u tN háluov
l'ečeným se stejkajícího a jmenovanému pánu po předcích
páně dědičně nálcžejícího vedle mocností sobě dané postoupil uroz. paní Marii Malldaleně Trekové roz. z Lobkovic na Veliši, Kumburce a Lipnici.
27. 1605, 14- prosince. Rllkop. č. 2113 f. 378:
Anna Piehlpergerová z Varvažova koupila sobě a dítkám
s dobré paměti Danielem Pichlpergerem z Pichlperkl!
zplozeným duom v rynku nárožní vedle školy od uroz.
paní Mandaleny Trčkové z Lobkovic za 2500 k. gr. č.
* 1627, 11. prosince. Rl/koj. č. 2114 f: 367. Pan
Abraham Giinczl z Giinczlsfeldu, cis. rada a sekretář zří·
zené komory v království Českém německý expedici, a
manž. j. Rebeka koupili dum nárožní vedle školy M. B.
pl'ed Tejnem od starodávna u' Trčku l'ecený od Anny
Pichlpergeroyé z Varyažoya za 2000 k, č.
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Číslo pop. 602.
(Dům

*

u tří králů, Pikartovský.)

1393, 3. února. Lib. el'ect. IV. č. 546. Nos
capitulum ecclesie 00. SS. in castro Pragensi notum fa-
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cÍmus - quod ~ Henslinus Castner, cognominatus ad
tres reges, eivis Mai. Civ, Prag. et Ditlinus Cramer de
Zulczpach nobis exposuerunt, qualiter ipsi - 5 s. gr.redditus annui - super villa Holissowicz comparaverunt - , ut in nostra eeclesia a/tare in honore S. '"Venceslai et s. Katherine - erigatur.
'ii
1402, 10. května. RlIllOp. č 997 f. 16. Henslinus Castner a tribus regibus duetus est ad domulll Johannis Pleyer pro C s., que domus sita est in foro fructuum penes domum Augustini parte ex una et domum
Rudolli apothecarii partě ex a/tera. Act. fer. lIlI. ante
Penthecost.
.., 1413, 26. října. Rl/kop. Č. 2102 f. 16, Henslinus
Gundaker, Vl enceslaus Lawterbach et Fricus institor, testamentarii HensIini l.astner, emerunt II s. gr. C. erga Marelham, relictam Sobconis, vinitoris de Nova Civ. Pr.,
pro XXI[ s, super vinea magistri J acobi de s. Cluce.
Act. fer. V. ante Sym. et J ude.
'li
1414, 10. května. Rl/koj, č. 2102 f. 23. Testamentarii Henslini Castner emerunt V S. gr. C. erga Katherinam, relictam Wenc.eslai Lewterbach, pro L s. Act.
fer. V. post Stanislai.
1. 1424.
Rl/kop. Č. 2099 ;: 130. Katherina
,"Vanconis ad tres reges.
2. 1465.
Rl/kop. Č. 2105 f. 220. Laurencius
a tribus regibus et Dorothea, conthoralis sua.
3. 1473, 10. července. Rllkop. č. 2119 f. R.2. Ve
jméno božie amen. Tá Vaňka Bohatka z Mělníka, obývajície u pana Vávry od tN králuov - vyznávám - že ustanovuji pana Vávru již psaného - mocného poručníka
všeho statku mého - . K Matce B. do Týna na kostel
XX k. gr., knězi Janovi tudíž II zl. uhel'. - Aet. sabbato
post KyIiani.

4. 1477, 30. srpna, Rl/kop. č. 2119 f. S, 1. Ve
jméno božie amen. Já Vavřinec od tří králóv, měštěnín
Stal'. M. Pr., vyznávám tiemto listem obecně přede všemi,
kdež čten nebo čtlíce slyšán bude, že ačkoli z dopuštěnie
božieho, nemocen jsem a neduHv na těle, však proto jeho
svaté milosti děkuje paměti dobré a svobody rozomu
zdravého požívám i nechtě rád, což na mně jest, by
o zbožie a o statek po mne zuostalé a zuostalý mně
z daru božieho pójčené a pójčený mezi příbuznými a
přátely mimi kteří svároyé a nesnáze po mé smrti se
dály, toto mé poslednie poručenstyie a konečný límysl
vuole mé o témž o všem zbožic a statku mém mocí tohoto
kšaftu mého řiedím a zpósobuji obyčejem takovýmto:
Najprvé přede všemi věcmi činím a ustanovuji pravé a
mocné poručníky nllídré a opatrné lidi pana Václaya Penížka zetě mého milého, mistra Prokopa od pěti korun,
pl'átel)' mé milé, poníčeje jim paní Dorotu, manželku mú
mihí s dietkami mimi a jejími, aby jim radni byli a pomoc~i a je opatrovali, jakož já jim toho nad jiné přátely
své věl'ím. Zvláště tak, jestliže by kterého z nich bóh
neuchoval, aby mohl a právo i moc měl miesto sebe
jiného zpósobiti a postaviti na též miesto. Potom pak JlZ
jmenované poručníky ustanovuji a porú~iem vešken stat,~k
mój a zbožie mé a pravé a mocné porucníky všeho zbozle
a statku mého movitého i nemovitého, buď to zde v městě
nebo na zemi kdežkoli krom města, kdežby to a na
čemžkoli záležalo, buď to na dluzích neb na jiných yěceeh
kterýchzkoli a kterým aneb kterakýmkoli jménem. móž
neb mohlo by jmenováno býti, poníčiem. a po .smrt; ~~
mocně oddávám manželce mé spolu s dletkaml myml 1
těmi, kteréž již manžely své mají, i kteréž doma mám,
56

442

VI, V Celetné IIlici.

VI. V Celetné ulici.

všem na rovný diel. Item jakožto platu mého líročnieho
a dědičného v Zásmuciech XXX k. gr., it. v Kundraticích
~ k. ~r. platu, it. v Otměři (vVolmiecy?) za Benínem
X k., ll. právo mé, kteréž mám po mistru Zigmundovi
k~ stu k.opám na ,:es Domašice, jakož šíře kšaft okazuje
mIstra Zlgmunda, It. právo mé, kteréž mám k polovici
je .svrchkóm, kteréž byly v domu u jednorožce, kteréž
ml. pob.ral pa~ Vít mocí bez práva, jakož Haft šíře uk az~je mlstr,~ Zlgmu~da, it. mocí tohoto I<šaflu odkazuji Reg~ně, d~en mé mIlé, padesáte ,centneřóv sádla s jejiemi
dletk~ml .k své potřebě mimo jejie diel, aby jie na to ne·
sahalt am má žena ani muž jejie. Item na chudé a na
nuzné XX k. ,gr. na suk~o, na plátno a na jiné potřeby.
Item dluhy me tyto: Bec\·ářka Marta vedle Vlčiehrdlové
IJl/2 k." pan Vít XI k, míš., paní Máňa od Nastojtóv IIlI
4até rynské a II uherská, it. paní Johanna králová
Ceská, IIII'/2 k. za pivo, pan Samuel kopu za ~ivo a VI
gr ..', Vít měšečník II sv. Jindřicha na Novém M. XV k,
pOjcených .a ten dluh zapsán jest na jeho domě v kniehá?,h n~ěstk)iCh na rathúze, it. Hurt z Nového M. XX k.
p~j~enych (z,a to sú rukojmie Jan. Vošlinář v Nekazané
UltCI a druhy Jan Slanec, také na Nov. M,), it. Origenes
I~I k. za pivo, P; ?tibor, kancléř králóv, IIl/ 2 k, za pivo
(I dal na to zlat? jeden uherský), Václav mistr pivovárský
za sedm sudóv plYa za XXV gr. věrtel, pan pergmistr starý
III.,sud! po I/~ k. sud, týž pergmistr V k. hílých gr.
pÓjcenych, pám na ratlníze V k. pójčených sirotci starého
po~k?moří II sudy piva po XXII gr., K~norš z Votmic
~.Ój clověk sedlák, VII zl. uh, pójčených, il. za seno za
tn I~~a nedal nic. Item, Hoblík švec dva zlatá, Matěj
hunt.el· ~.a N?v. liL u sv. Stěpána V k. gr., Havel z KundratIc, clovek sedlák mój, V' k. míšo a X gr .. it. Kačerek
z Kundratic, člověk sedlák mój, II k. bez X gr. It.
Albrecht Němec, jako byl v domu Míšenském L kop
pójčených, BieJý Jan v mém domu LXII zl. uh, 'Q • toho
~á dátiz~sk, Stěpán kupec XL zl. a V pojčených, Zajíček,
jako bydlt v domu mistra Prokopa, zlatý uh. Item k věži
sem za některý věrtel piva dlužen i dal sem na to panu
Jírovi ,1/ 2 k. b. gr. na rathúze a mají na to p. Samuelovi
dva vertele má miesto jich, ježto oni neměli. Alšové
formanové II k. gr. a něco viec, Item Daniel z Malé
Slrany, jak,o pálí vápno, XIII k. XXV gr. VI d., ježto
sme toho SIrotka, kteréhož ode mne pojal, za těch devět
let a za str~:u tal:é ~a IX let. ll. Matěj kožišník z Poděbrad ~a Zlta~sky pIVa starého VI/2 k, bez groše albo
a toho j;st ~vedom hospodář od sov a dal na to zlatý.
T
'oneš,
clovek sedlák mój z Kundratic kopu gr. N aposledy pak vóle ~~á ,test i lak poníčiem mým poručníkóm,
~b! dluhy mé, jlmlZ bych komu dlužen byl a povinen
jezto by to právem městským řádně okázáno bylo a pro~
ved,eno, . zal?latili z mého statku. A laké což by mi kdo
?yII pov~nm, ~by týmž poručníkóm mým plněno bylo,
jako mne samemu. Na potvrzení i budúcí pamět prosil
sem p.)ana od ruk! a, p. Václava Rambúzka, mllclrých n
opatrnych pánuov pnsezných konšelóv s.vrchupsaného Stal'.
~. Pr., že Slí své pečeti dali přitisknúti tomuto listu, jenž
jest dán leta od naroz. 1477 v sobotu po sv. Janě hlavy,

5. ~493, ~9. října. Rl/koj, č. 2107 f, 48. Katherina vlrgo ohm Laurencii a tribus regibus cum Regina
soro~e s~a, resignat domum Procopio Pikhart et Ludmile'
UXOl'l, eI.us ---:- hoc adiuncto, quod predicta Katherina il~
supenorJ habltaculo domus prefate usque ad mortem manere debet - , Act. fer. III. post Simo et Jude,
6, 1494. Rl/llOp. č. 2103 f. 210. Procopius
dictus Pikhart publicavit domum suam ad tres reges penes
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domum Georgii Pelech sitam ex una ct domum sacerdotum
ecclesie . b. Virg, ante Letam curiam parte ab altera.
Que qUl~en: domus pren~minato Procopio et Lidmile,
conthoralI ems, per Kathennam virginem, sororem eiusdem Ludmile, exstat tradita,
7. 1508, 4. prosince. Rl/kop. Č. 2141 f. 220,
S~rze slovutné a vzáctné opatrnosti pana Zyku Vaníčko.vic
mistra Jana zVratu, najvyššieho písaře Star. M. Pr., ~
Jana Hlav~~ z strany panny Doroty, dcery Prokopa Pikarta. od t1'1.králuov, p, Rauše a p. Jana Talka z strany
Martllla ~acICkého, sukna kráječe, Pl'átely k tomu volené,
stala ,se jost ~mltíva k, manželství sva~ému mezi nadepsam\
pannn Dorotn a Martl11em svrchudotceným taková takže
p. tProld<Op, Pikart po té} panně Dorotě, dceh své, ~ěnoval
jes pa esato kop gr. c. a výpravu POCtiVlí, krom věnec
a korunu, to sobě vymieňuje, že jí toho nedává. Pás také
pozlacený stříbrný vymieňuje a v moci sobě pozuostavuje
a to zpuosobem takovýmto: Jestli že by jmenované panny
Doroty P B. od smrti do dne do roka neuchoval tehdy
on Martin ten pás zase navrátiti má; paldi déle živa
bude, tehda má při Martinovi zuostati. Proti tomu on
Martin odvě~il jest CCL k. gr. m. i s jejími do dne do
roka; po dn,1 .pa~ a po roce dal-Ii by jim P. B, dietky,
tehdy ~á bylI v jeho ve všem statku s těmi dětmi i s tiem
syne~l jeho, ~ první manžellnl zplozeným rovná společnice,
PaklI by detl nebylo aneb byvše že by zemřeli a P B
na ~~~rtina pn·e než na Dorotu smrt dopustiti ráčil tťhd;
má jl opat~iti jako věrný manžel podle městského' práva.
Také, toto !est mluveno a vymieněno, [kdyby] duom aneb
kterybykoh grunt koupil, aby touž Dorotu, manželku SVlí
vedl~ sebe v knihy vepsati a vložiti rozkázal. Act. fer:
II. ante Nicolai.
8, 151~. Rllk?p. c. 2107 f. 149. Prokop
Pikhart koupIl duom Václavl, synu svému, a Markétě m.j.
9. 1516, 20. března, Staří letap. Čeští str.'
~. ,1~16 umřel, Prokop řečený Pikart od tří král!1 u VeIIky ctvrtek, mJ10vník pravdy boží.
~
1~, 1519, 5. ledna, Rl/kop. č. 2142 f. A. 4, =
c, 8. j. 39. (Kš aft Lidmily Pikartové). Ve jméno božie
a.men. J.á Lidm~la ~ika~·tová, měštka Pražská, vyznávám
be.mto .IIstem, ze ackolI ?tc. n~jprvé ,~znamuji, že Cypnanovl, synu mému najmladšlemu, ciním a ustanovuji
pravého mocného otcovského poručníka uroz. vladyku p.
Jana z Vratu,:':-' z.et.ě mého. - Což se pak domu v němž
bydHm, dotyce, Vlmce za Konsktí hramí - k tomu i jiného
všeho statku mého - poručila sem - synóm svým všem
spo.l.u k r~vnému mezi ně rozdielu. - Item při tom oznamU~I, z~ po mé smrti - odkazuji Zygmundovi,
str~?I neboztíka manžela mého, 25 k, gr. Č, Item oznamUJI také, ze zahradu nnl ležící blíž ke KarthúsóOl mocně
odkazuji, - Cyprianovi, synu mému - z té zahrady aby
byl pOVlllen vydávati každý rok po 15 gr, bílých do
k~ste.la M. B. před T)~nem na světlo, aby za ně slúpky
delalt - . Act. fer. IlIL ante Epiph. d,
1529. Rl/kop. č. 2134 f, 5. Jan Pikart,
porucník a strajc sirotkuov nebo Václava Pikarta Tamtéž .(- ~., Mik,uláš Pikart seznal se, dlužen hýti D.kop
gr., pr. Jllldnchovl Serafinovi a zapisuje je na domu sirotcím, v ně~ž by~I.í. TaI:ltéž f. 26. Cyprian Pikart
seznal se, ?Iu~en by tl L k, gr. c. Zygmundovi Frajskutovi
'
ty mu zapIsuje na krámu svém postřihačském,
12. 1531, 6, línora, Ta III též f 70. Jakož jest vznikla
puotka a nesnáz mezi uroz. vladykú p. Janem Rousem
z,,;ražkova z jedné a mezi slovutnými Janem Pikartem,
Jmkem bratrem a Adamem, synem jeho, z strany druhé,·
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nebo oni stará v těch věcech pořáduě a spravedlivě sou
se zachovali. Avšak k vykonání té smlouvy a na znamení
dobrého přátelství on Adam toto k Pražanóm promluviti
má: Páni Prazané milí. Ktenlž suplikací sobě obtě7.ujete,
že by ji králi J. Mli vám k ublížení psáti měl, tím úmyslem
jsem toho neučinil, abych tudy vás proti sobě podzvihmíti měl. A což jest se kol i tu sběhlo, za to žádám, že
to mimo se p~stíte a IIe mně dobrú vnoli míti budete a
já se vám a jedné každé osobě rád zachovati chci, pokudž
Stalo se v úterý po druhé neděli
má možnost bude. post ní Reminiscere.
16, 1534, 21. dubna. RI/Twp. č. 1130 f· 15. Jakož
se jest mord stal y domu Jana Pikarta a Hendryc, služebník krále J. Mti pána našeho milostivého, zamordován
jest, pro kterýžto mord Adam Pikart k právu jest podán
a ujištěn, a když sou o takovým mordu p. purgmistr a
rada od ně!lO Adama p, zprávu slyšeti měli, J. Kr. M,
p. Viléma Svihovského, p. hofmistra svého, tudiž i J. Kn.
M. kníže Karel hofmistra svého vyslati jsou ráčili. Před
kem p. hofmistr krále J. Mti oznamuje, že by toho J.
Kr, M. zprávu míti ráčil, kterak by služehník J. Kr. Mti
Hendryc od Adama P. zamordován býti měl, aby takoyá
vec právem místo a konec vzala. Vyslaní pak na místě
knížete J. Mti, jakožto od J. Kn, Mti podaného, za pů
vody jsou se proti Adamovi P. postavili, viníce jej z toho,
že on Adam Hendryce podřádem a práyem zamordoval
bez vší hodný a spravedlivý příčiny a to v domu otce
svého. A poněvadž z lehkých pHčin takového mordu on
Adam se jest dopustil, že J. Kn. M, toho žádati ráčí, aby
takového mordu p, purgmistr a rada litovali a podle práv
města tohoto, zHzení zemských k němu se zachovali a
takovou věc k slušné a spravedlivé nápravě přivedli.
K tomu Adam p" jsa do rady puštěn, když mu od p.
purgmistra a rady podáno bylo, aby o té zlé, nešťastné
příhodě zprávu, jak jest se sběhla, učinil, tuto o tom
zprávu dal, že ten pátek po Veliké noci nebožtík Hendryc zamordovaný s Greblem drabantem v domu otce
15. 1533, 11. března, Ta III též f. 124, Jakož jsú
jeho na víně jest byl a jeho Adama že jsou k sobě do
králi J. Mti purkmistr a rada Stal'. M, Pr., podali suplisvětnice na poctu zavolali. Tu když přišel, hned se proti
kad, kteří sú seděli na radě 1. 1531, a v té suplikací
němu Hendryc v řeč dal: Adame, jsi mi dlužen za VI
učinili Sll vznešení, kteráž se vztahovala na Adama Pikarta,
pinet malvazí, zaplať mi, anebo sem dlužen šenkýřce zlatej
a žádali, aby J. Kr. M. ráčila je sro čiti s týmž Adamem
uherskej, zastup mnc při ní v tom dluhu. Tu on Adam
i je slyšeti, že sú to učinili vznešení z příčiny té, že on
dal mu za odpověd, jestliže jest on Hendryc šenkýřce
Adam jednal sobě proti té radě nějaké svědomí na ublíco dlužen zustal, aby jí zaplatil, než že mu on nic dlužen
zení jich poctivosti a poněvadž nad nimi jiného v Stal'.
není. A jestli že by mu co dlužen byl, aby ho vo to
M. Pl'. soudce nebylo, o to Slí se k J. Mti Kr. utekli
právem hleděl. A jakž tu řeč on Adam dokonal, hned
jakožto ku pánu svému milostivému. :ládajíc, poněvadž
Hendryc dal se v lání, mluvě, ujeď sobě s právem, zaráčil je na tířad konšelský usaditi - za opatření. Kteplatím já tobě sto na tvé hlavě, což mníš, že mi tím práv
rúžto suplikací J. Kr. M. phjíti ráčila a Adamovi Pikartovi
budeš, měj mě na peci, vyjedaný blázne! Držíš se za
ji podati, proti kteréžto on Adam též svú suplikací jest
hes, což nmíš, že mne jím bíti budeš? A Adam že hned
sep~al a králi J. Mti jest podal. Kdež pak J, M. Kr. ráse jest ohlásil, že ho bíti nemíní a odpásav hes pověděl:
čila jest psaní učiniti, aby na J. Mti Kr. místě uroz, p,
Kterak tě bíti mám an já, vyvrhši jej na stuol, ani žádný
Jindřich Berka z Dubé a na Dřevenidch a uroz. p,
jiný toho hesu dobýti nemohu, I vohledávali hned mnozí
yYolfhart Planknar z Kynšperku, podkomoi'í království
ten hes a žádný ho nemohl dobýti. Vrhli mu jej zas a
Ceskéhoj a téhož království hajtmallé, s radami J. Mti Kr.
Hendrycovi pověděli, neboj se Hendryc, však toho hesu
to k soběpl'ijali a je Pražany s ním Adamem, rok poloAdam dobýti neml!ž. A v tom on Adam potom že jest
Hce, slyšeli. ·A potom než jest k tomu roku složení pl'iš1 o ,
pryc ušel z světnice. A ten drabant, kterýž s Hendrycem
J. M, Kr. ráčila jest jimí cestu obmysliti, aby nadepsaní
byl, šel za ním a jeho Adama zase zayolal ~ Poďte zasej
páni _ přátelským prostředkem to vyslyšeli. A protož
smířím vás s Hendrycem. Zjednejte nám jen něco jísti.
my nadepsaní hajtmané - takto - vypovídáme: Poně
A on Adam zjednal jim dva kusy lososu, A jakž Adam
vadž oni Pražané, stará rada Stal'. :M, Pr" od Adama
přišel zase do světnice a losos přinešen byl, on Hendryc
Pikarta z příčiny dané suplikací sú králi J. Mti dali a to
ten losos převrhl, lotry jemu Adamovi dávaje lál, kordu
protože sú na svých poctivostech dotčeni byli a nad to i
naň počátkem dobyl. A on Adam také dobyl rapíru. A
v suplikací od téhož Adama též králi J. Mti podané jim
v tom když naň na Adama on Hendryc tesákem udeřil,
se ublížení stalo, ježto jich Pražan té staré rady nebylo
podal mu Adam rapíru a on se sám na něj dotřel a v tom
jest proti němu Adamovi žádného provinění, i z těch
co duch upad na zem, A- protož ze jest pH té věci nic
pHčin taková věc všecka se zdvihá a v nic obracuje,-.,-

takže p. Jan Rous obtížil sobě proti dotčeným osobám
trojí věc, jedno nářek cti, druhé nebezpečenství života a
Getí škodu, kteráž jemu za toa příčinou té půtky pHšla.
On p, Jan Pikarl k těm obtížením promluvení jest učinil
a, z jaké příčiny to se vše sběhlo, oznámil, pH tom dokládaje, ze jest nikda nemínil nic zlého sám ani s bratrem
ani s synem svým toho, čím by se mělo páne Rousově
poctivosti ublížiti a jeho aby neměl za dohrého člověka
dl'Žeti, jako jiní dobří lidé, nébrž že má a dl'Ží. A také
to, což se sběhlo, že se jest ne tím zpuosobem sběhlo,
aby proto jaké škody měl p. Rous vzéti. A mnoho při
tom jest na obě straně mluveno potud, pokudž která
strana potřebovala. Tu J, M. pan Havel Zviřetický z Wartmberka ráčil se v to přátelskou smlouvou vložiti - takto
o tom ráčil vypověděti: Poněvadž nářek ten - p, Rous
_ slyšel jest ze slov p. Janových Pikartových, hy byla a
prošla a· by je i provedl, poněvadž p, Jan by je mluvil,
že podle těch slov p, Rousa za toho nedržel, nedrží, než
jeho za ctného a zachovalého i starožitného vladyckého
člověka drží a jinak nic ,- poněvadž by byl těmi slovy
p. Jan Rous dotčen, kteráž byly-li sou čili nebyla, p. Jan
Pikart při nich nestojí a jich netvrdil a netvrdí - že p.
Rous to:'o k sobě nemá pHjímati nd má to mimo se
pustiti. - AcL feriis Dorothee.
13. 1531.
Tamtéž t. 74, Stala se smlúva mezi
Petrem kotlá1'em a Zuzaml m. j. z jedné a Mikulášem
Pikartem z strany druhé - jakož on Mikuláš - Zuzaně
dílu jejího otcovského kšeftem jí odkázaného ještě vydati
má CCCC k. bez 4 k, a VI gr. č. - (dibuje jí zaplatiti).
14. 1532.
Tamtéž f. 109. Jakož jest byla
nesnáz a n.evole mezi paní Kateřinú Mydlářsktí a pannoll
Kateřinou, dcerou její, a p. Janem Zlou Kačkou, zetem
jejím, jakožto puovody z jedné a Adamem, synem p. Jana
Pikarta z strany druhé o některé nevole, kteréž sobě do
téhož Adama stěžovali i sú je - smluvili - .
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svévolně neučinil, než poněvadž mu Hendryc odpověděl,
aby nan péči měl, bránil se násilí svému. A že v té věci
sám sebtí práv býti nechce, než ze při tom mnoho dobrých lidí bylo, na jich se svědomí odvolávaje. KteréHo
svědomí při právě od Adama Pikarta jest pokázáno a
čteno Zas k tomu od vyslaných J. Mti knížete Karla mluveno - že svědkové vedení o tom žádné duominky nečiní, aby mu odpověděl aneb jaké násilí činil kromě
jediný Blažek z Pcreftu, ten svědčí o nějaké pohruožlivé
řeci, ale jest jedcn svědek a jaký jest, k tomu není potřebí mluviti, neb se mu místa nedává. - Že se v svědcích
nachází, že on Adam k polwji se nestrojil; odvrhši hes
připásal sobě jiný kord a když ta sváda jest začata, že
jsou se v to mnozí vkládali a jc rozvedli, takže on Adam
již u dveří byl. A bylo-li mu co od Hendryce pi'ečiněno,
vod toho právo jest, aby svú věc proti němu právem
spravil. A poněvadž On Adam na tom rozvedení jest nepřestal, braně dobýval a vonoho nebožtíka drželi a on mu
v tom škodu udělal, že 10 není brániti se násilí. Než
kdož by na koho v stráži stál, jej ranil a on odpíraje jej
by zamordoval, to jest se moci a násilí brániti, ale tulo
rozumí se, že on Adam P. prve předešlých věcí k tomu
mordu podobných mnohých se dopustil', když na rozvedení příMo, k tomu se mordu nutil a jeho Hendryce neviditelně zabil a zamordoval.
Proti tomu od Adama P.
mluveno, že ještě o tom právu málo slýcháno jest, aby
jeden tepruova se brániti měl, když by k ranění přišel,
nebo mnohokrát jednou ranou lidé mordováni bývají - .
Tu p. purgmistr a rada - vypovídají: Poněvadž každého
skutku počátek souzen bejvá, když co těZkého mezi osobami,
buď to řečí nebo skutkem nebo pobídkou znikne, a každej,
kdož počátek učiní v příhodě zjevný a jej provede, takže
se lidé v takové pHhody nevkládají, ten pruvodu svého
uŽív,1. A cožkoli mnoho proti Adamovi Hendryc jest provinil, řečí i braní naľi počátek učinil, však Adam P. těch
počátkóv uvarovati se mohl, nebo v této pHhodě, když
sou oni braně dobýti měli, že sou v to prostředkem vkročili, jakož Albrecht Grebl, a jeho Adama od Hendryce
vodstrčil, tak by Hendryc chtěl jemu braní svou škodu
učiniti, že pro téhož Albrechta zbránění učiniti jest
nemohl. Než on Adam nejsa tak opatřen, aby Hendryc
tolikýž před ním bezpečen, jako on před ním, byl, zbraní
svou ukvapil a rapírem jej až do smrti zabodl. Z těch
příčin on Adam tím mOl-dem jest vinen. Act. fer. TIr.
post Reliquiarum.
17. 1534, 23. dubna. Rl/kop. č. 2142 f. P. 13.
(Kšaft Adama Pikarta,) Ve jméJlo bOží amen. Já Adam
Pikart oznamuji tímto listem, kdež čten nebo čttící slyMn
bude, že z dopuštění P. Boha všemolnícího bránil sem se
Hendrycovi násilé svému, jakž pak mnoho svědku, které
sem sobě k té při vedl, to seznávají etc. pro tu příčinu
musím z tohoto světa ohavmí smrtí se bráti. P. Bože rač
mně hNšnému mé těžké hříchy odpustiti a nad mou duší
v mou poslední hodinu rač se smilovati. I jsa v tomto
těžkém vězení Haft a pořízení o statečku sobě půjčeném
od P. B. jsa při rozomu zdravém činím a tato jest vuole
má konečná: Najprve a přede všemi jinými lidmi panu
otci svému najmilejšímu tímto kš aftem odkazuji děti své
milé, Jana, Jiříka, syny mé, a Annu, dcerku svú mihí.
Statček svuoj ve!íken, kterýž sem tuto svOu vlastní rukou
poznamenal, jestli že by mé milé dítky k letóm rozomným
přišly, aby to mezi ně na tři díly rozdělil. Jestliže by P.
B. smrt na kleré dopustiti ráčil, nápad z jednoho na druhého aby šel. A věHm panu otci svému toho nade všecky
jiné lidi, že předkem dítky mé ke cti a k chvále boží

povede, vuole ani rozpustilosti žádné jim nedávajíc. J estlize
by jim P. B. rácil dáti k letóm přijíti, aby je k práci
vedl, aby majíce na péci práci, v to nepřišli, jako já
hříšný. Item co jste mi řekli k zivnosli dáti při smlúvách
svadebních, item zahradu Frankovsktí, kteronž držím ve
čtyrech stech, i s tou spravedlností, kteráž mi náleží po
nebo Václavovi Fraňkovi i po nebo paní Anně, m. j. a
též po Zuzaně, sestře ncb. manželky mé, ilem pan markrabie Jiří J. M. jest mi dlužen tisíc jochmtalských, kdež
list na J. M. mám s rukojměmi, kterýž leží ve Vratislayi
!la rathouze k věrné ruce u Jerolimusa Braum (mám jemu
vypověditi při tomto sv. Jiří ted nyní a on mně má tu
sumu položiti, když jemu vypovím o tomto sv. Havle,
ourok každého puol leta d,ává z té sumy padesáte jochmtalských). Item Abraham Zid z Volcšnice jest mi dlužen
dvě stě zl. uh., mám základ od stříbra a zlata, kterýžto
základ dal sem k věrné ruce schovati Melicharovi HyrŠovi.
Item též jest mi 'zuostal dlužen po počlu JiNk Tatku,
sukna krojič 6 k. gr. č., tři koně, za které mi pán byl
dával 140 k. m., rapír a dýka stříbrné, váží puol clvrtý
hřivny. Item p. Ježíšek, p. Beneš Holec a p. Komelka
vzali mně na rathúze ku klíči s pe,rlami tři prsteny. Sekret, kterýž mám v zástavě od Zida z Volešnicc, dva
prsteny, jeden zafír a druhý diall1anth, za to prosím, že
Annč, dceři mé, ty dva prsteny pi'ede všemi dětmi mými
jí je vydáte, též k tomu šaty mé ložní všecky i co V truhlách mých, co jest y nich cínové nádobí všecko, kteréž
jest v almaře zamčeno, v pokoji v kterémž sem bydlel.
Item šaty mé chodící všecky odkazuji bratru svému Zygmundovi, aby Zygmund, bratr muoj, z těch šatuov vydal
Janovi a Jiříkovi, synóm mým, sukni čermí stNbrnými
šnurkami premovamí a sukni flandcrskú hřebíčlwvlí
aksamítem premovanú, dva kabáty, jeden aksamítový černi
a druhý karmezínový červený a ostatek dva kožichy, jeden
damaškový a druhý liščí, i jiné šaty všecky, ty aby při
bratru mém Zygmundovi ostalo. Item odkazuji Janovi,
synu svému, biret aksamítový, na kterémž jest věnec perlový, kterýž stojí za X k. gr., aby to Janovi, synu mému,
před jinými předkem vydáno bylo.
Tato vuole má jest;
jestli že P. B. na dítky mé všech tré smrt dopustiti rácil,
aby ten statek vešken, o kterémž tuto sem pořízení učinil,
na p. otce mého i na p. otce mého i na paní máteř mtí,
na oba dva spolu, plným právem připadl bez překážky
všelijakých lidí. Také jest tato yuole má, aby z toho mého
statku, což komu odkazuji i také co dlužen sem, pan
otec muoj vydal a ty dluhy, kteréž sem tuto poznamenal,
všecky zaplalil, a tomu všemu, což sem tuto sepsal,
v tomto kš aftu dosti učinil. Item odkazuji paní matce své
milé L. k. gr., XXV k. aby chudým rozdala a druhých
XXV aby sobě na své potřeby schovala, za mne hříšného
P. B. aby se modlila, aby mně P. B. mé těžké hříchy
odpustiti ráčil. Item paní Růžkové odkazuji V Ir. gr. č.,
ty aby chudým rozdala" že jí toho věřím (a také já u ní
nic nemám než dvě truhle prázdné), P. TI. za mne prosila, aby mi mé těžké hříchy ráčil odpustiti a nad mou
duší v mou poslední hodinu se smilovati. Item Káči kuchařce odkazuji V k. gr. č., za to aby mich dílek pilna
byla. Item podruhy ni, která jest ve Fraňkovské zahradě,
odkazuji I k. gr. č., že jí prosím, co sem proti ní učinil,
aby mi odpustila aP. B. za mně se modlila. Toto sem
dlužen ve Vratislavi: Panně Uršile Thomanové z Vratislavě
~lužen sem XVI zl. uh. a XXIIII gr. slezských, hospodyni
Sramové z Vratislavě dlužen sem VIIII zl. uh" má v zástavě dvě zbroje s nákolenky, šorc, sukni flandersklí, hře
bíčkovtí aksamítem premovamí, nohavice dvoje a kabát'
tykytový. Item Albrechtovi krajčímu z Vratislavě dlužen

sem dva zlatá uh., item hospooyni Ke~linkový sem dlužen
do Nysé dva zlatá uh. Toto sem v Cechách dlužen: p.
Blažkovi z Pereflu V zl. uh., Zygmunuovi Freyskutovi
nevím, co sem dlužen, tak hádám okolo II k. c. Anče
z Načeradce dlužna zuostola má nebožka žena za službu
kopu gr., item dobrých dluhuov, když sem z Slezka jel
do Prahy na své neštěstí, zuoslal sem dlužen pl'es jeden
nocleh v Kladšlě, Náchodě, v Hradci, v Nymburce, tak
hádám, že jest toho všeho dluhu 11/ 2 k. gr. c. Item
u Hubky v Náchodě nechal sem rucnice dobré, il. Johannesovi Řeřichovi od i'ečňování V k č. Item u Achacího
z Brtnice v Nyse bytem mám truhlu, sedlo plechové.
Muoj najmilejší pane otče Pánu Bohu vás všccky
poroučím, modlete se za mne hříšného a já za vás za
všecky.
Na potHzení i budlící pamět toho prosil sem uroz.
vladyky p. Jindřicha Lužského z Luže, v ty časy rychtáře,
že jest pečeť úřadu svého a k ·lomu též urOl. vladyky p.
Beneše Roha z Vlkanova a slovutného p. JiNka Komedky,
konšelu ov přísežných Stal'. M. Pr., že stí také pečeti své
dali. pl'ivěsiti k tomuto listu mému kšaftnímu. Dán u vě
zení ten čtvrtek den sv. Jiří 1. etc. XXXllll.
18. 1534.
Rezek, Pamčti Mikllldšt Dačického z Heslova I. str. 68. L. 1534 v Praze Adam P.
zabil v domu otce svého Henrice, služebníka královského,
a vzat jsa do vězení, hrdla odsouz~n a stať a v kostele
s,'. Benedikta v Stal'. M. Pr. pohřben.
19. 1534, 30. prosince. Rukop. č. 2142 f. 'Q. 10.
(Kšaft p. Jana Pikharta.) Ve jméno Boží amell. Já Jan
Pikhart, měštěnín Stal'ého M. Pl'., vyznávám tímto listem
obecně přede všemi, kdež čten nebo čttící slyMn bude:
Znaje při sobě nedostatky mnohé na zdraví svém, avšak
jsa ph rozumu zdravém i paměti dobré užívaje a nechtěje
tomu, aby o statek po mně zuostalý z daru P. B. všemolnícího a jeho božské milosti mně puojčený jaké nesnáze
byly po mé smrti, toto mé porucenství a konecný oumysl a
vuoli svú tohoto kšaftu mého zřídil sem: Najprve děti nebo
Václava, bratra mého milého, Annu, Lidmilu, Dorothu a
Pavla Zoufalého poroučím panu purgmistru a pánuom se
vším jich statkem, kterýž sem sobě přijal z vuole pana
purgmistra a pánuov. duom, krám po,tl-ihacský s sklepem
v Iwdcích soukennýcl\, vinice dvě, jedna na Srpovi ch
horách a druhá slove Sitkovna, ty jsem obě vinice k sobě
přijal bez uzitku a obě velmi opuštěné byly, kdež toho
jsou dobře vědomi, pan Tomáš Zachlubil, jsa ly časy
pergmislrem hor viničních i s svimi konšely, na to vycházel i také jiní dobří lidé věděli, jaké jstí zapuštěné
byly, v lise na Sitkovně vinici spálili čeřen i holce, toho
jsem tak nechal, nic jsem neopravoval zase, ale na
Srpových horách, tu jsem udělal I' lise všecko nové kromě
dubu, toho všeho postupuji a s pomocí boží dobře spraveno,
že se bude moci užívati. Item učinil jsem podíl z vuole
pana purgmistra a pánuov s paní l\Iarl,étou, malkoll
sirotčí, kdež se jí dostalo na její díl slo ti'idceti sedm
kop gr. č. a padesáte gr. č. a na ten díl její postoupil
jsem paní Markétě vinice na Srpových horách šest strychuov slove Sochorovská v XC a V k. gr. č. a tak jsem
jí pEdal na místě sirotčím peněz holových, co jest mi
paní Markéta dlužna byla. Najprvé dal jsem jí na krám
postřihačský. XXV k. gr. č., též za sukna dlužna jest mi
byla šest k. gr. XXX gr. c., učinilo dluhu mého XXXI'/2
k. gr. č_ i slevil jsem přáteluom k jich žádosli paní Markétě XV k. gr. c. a lak jsem jí ještě dodal svých peněz
šestmezcílma k. gr. XX gr. č. a tak jsem její díl veškeren
zaplatil, kdež se to najde poznamenáno. v kanceláH hořejší. Item také jest mi zuostal nebožtík Václav bratr

dlužen XXV kop gr. č., 1'0 tom paní .Markéta dobře vÍ.
A co sem paní l\Iarkétč hotových peněz dal XXVI kop
gr. XX gr. č. a k lomu jsem ji slevil, co jest mně dlužna
byla, XV kop gr. čes., učiní toho všeho suma LXVI kop
gr. č. XX gr. č., to jest mně dlužen z sirotCího statku.
Item což jest vymíněno o té vinici Sochol'ovské, jesl poznamenáno v kanceláři hořejší, dá-li P. B. sirotkuom
k létuom přijíti, budou toho mf ti vuoli tak učiniti nebo
nechali.
Item statek svuoj od v8emolllícího P. B. mně puojčený, tcn veškeren poroučím JiHkovi, bratru svému mi-
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lému, a Ziglllundovi, synu svému, jll1cnovitě dUOll1 se vším
hospodúr:stvím, vína všecka, ktcráz v svénl dOlnn mám, i

také všecka vílla, kteráž v bratrově domu mám, peníze
hotové a klenoty všecky, vinici Kanclérku, vinici Voslovnu,
villici Volkovnu, vinici Poustku, viničku malou s polem,
všecky se vším pl'Íslušenstvím, dvuor s zahradou, s dobytkem i se vším hospodál'stvím, všecka pole i také
louky, zahradu proti dvoru se vŠÍm hospodářstvím, vobilé
všecka, koně všecky i valachy a tak veškeren statek movitý i nemovilý, kdež by ten a na ccmkoli záležal aneb
kteri m a kterakýmkoli jménem muož a mohl by jmenován
býti, poroucím a odkazuji i mocí tohoto listu kšaftního
po mé smrli poroučím a dávám JiNkovi Pikartovi, bratru
mému milému, a Zigmundovi, synu mému, a 10 znamenitě
s takovou výminkou, aby Jiřík, bratr muoj mili, vládl
tím vším statkem a jej spravoval až do své smrti a Zigmunll, syn muoj, aby jemu v lom překázky žádné nečinil,
aby bratra posltíchal a také aby jemu toho všeho opatrovati
věrně a pravě hospodářstvím pOllláhal a v ničem se nelcnoval a loho všeho statku aby spolu věrně a pravč
s pomocí všemohúcího P. B. se ctí užívali a KuleHnu,
manželku mou věrnou, podivč do jejího vdání chovali a
jestliže by se nevdala a chtěla tak voslati a P. B. s!tížiti
a I' tom vuole její byla, aby ji chovali poctivě až do
smrti, v kterým by pokoji chtěla býli, toho aby jí
pl'áli. Item Mariannu, dceru mou milou, také aby ji poctivě chovali, bude-li se chlíti vdáti s pomocí boží a
s vaší radou a přátel a pánuov poručníkuov, toho abyšte,
jestliže byšte uznali, aby bylo její dobré, nehájili, ale
v tom jí radni a pomocni byli. Item Katel'ině, manželce
mé věrné, poroučím aby jí vydáno statku mého vena
podle smluv svadebních pět set kop gr. č. a to časem
svým bez uprodání statku a gruntuov, toho jí věřím, ze
v tom těžkosti Jii'íkovi bratru a Zikmundovi, synu mému
i svému, neučiní, a pro tož a k tomu jí odkazuji Angelku
vinici za Koňskou branou se vším příslušenstvím, kterouž
mám po svém milém otci a matce, aby jí užívala a jf
vládla bez pl'ekážky všelijaké, a to s takovou viminkou,
dokud by věna těch pět set kop gr ces. nevzala aneb
dokud by se nevdala, té vinice aby v držení byla a jí
užívala. A jestližeby jí věno dáno bylo a vdáti se chtěla
aneb se vdala, aby té vinice hned v tém dni po vdaní
zase postoupila Jiříkovi bratru a Zigmundovi, synu mému
a svému, aneb jich budoucím. Item Marianně, dceH své
milé, odkazuji a poroučím, aby jí vydáno bylo dvě stč
kop gr. ces. a za sto kop gr. č. vajpravy, jestliže by
jí P. B. ráčil dáti, aby se vdala, jestliže by se vdáti nechtěla a v tom uml'ela, těch tři ;ta kop gr. č. aby zuostalo při JiříkOvi, bratru a Zigmundovi, synu mém, aneb
jich budoucích. Item což se dotýče též dětí nebožtíka
Adama, syna mého, jménem Jana, Jil-íka a Anny, babičky
mé milé, ty poroučím panu mistru Voldřichovi z Pro~ti
boře a Jiříkovi bratru a Zigmundovi, synu mému, se vším
jich statkem, kteriž jest jim otec jich nebožtík odkázal
a mně svěl-il s spravedlivostmi, kteréž mají po matce své
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milé, to vš~cko aby jim dochováno bylo do let rozumných
a k tornu JUU ?dkazuji statku svého věna všem tl:em po
slo kopách gr. C., dal-Ii by jim P. B. všemolllící let roz~l.mný~h dojíti a kdyby se ženiti měli a dcera vdávati aby
JUU dano b~'I.o a I?~'vé nic. A jestli že by p, B. na ld~rého
snu:.. d?pustJt: rá~~I, tehdy .díl jeho aby připadl z umrlého
na zlYeho .~ Jesl!Jze v I;y YŠlckni zemřeli, ten yešken jich
s~~tek po Jich nveboztrku"o~~i a synu mém odkázaný i těch
tJ~, sla kop gr, ?, kterez Jim odkazuji, aby připadly na
Jmka bratra a Zlgll1unda, syna mjho. Item také na lakový
zpuosob statek SYU?j od P. B. mně puojčený poroucím a
dává.m J.,l0 .syé smrti: Jan, Jiříkuoy bratruov syn a strajček
n~uoJ I':II~J" ab!. y tom ye všem statku byl pravým dě
dicem I Jllle de~1 synové, kteréž by P. B. všemohúcí ještě
bralru mému nulému dáti ráčil. Item také dal-li b' l'
B . VSel~1?
v
I"
,)
IUCI Z"Igmundovl, synu mému, manželku
a dílky.
s ní nlltl bude, ty všecky děti a zvláště synové aby též
v.lol;1 ;e ~še~ statku ,Praví dědicové byli s Jiříko,:ými brat:?~yml detnll. Byly-li by také dcery, aby je otcové opatnh pod!e vuole s:~é, Ta~ a na tenzpuosob veškeren
~.~atel: v!lm ~dl~azuJI po me smrti, abyste toho stalku niz~dn~m obyc~Jem. neroztrhovali a to na časy budoucí a
v.~.:ne, aby vŠlckm ze spolka živí kteří vostanu, dědicové
Jlrlka, bratra mého milého, a Zigmunda též syna mého
toho vž~!~k? uZí~~li, bojíce se P. B" sp~lu jsouce v lásc~
aby ~e zmli, starsl. aby vždycky spravoval a vládl a mladí
aby JellO posltíchah a hospodařiti a dělati pomáhali. Item
toto ta!~~ znamenitě vymiellnji: jestlile by se který z s ,nuo~ II.nka, bratra mého, aneb též ZigmuÍlda, syna méh~
protlYlh vám, bratře milaj, a Zikmundovi synu mému'
cht?l a vás a;le;) staršího, kdož by vládl, ' posltíchati ne:
chtel, ten kazdy aby byl trestán od pana purgmistra a
pánuov. )edn?u, ~ruhé i třetí a nechtěl-li by potrestán'í
vopravll~. a. J.,lrekázku staršímu, kdož by vládl, při vopatrová~í ClllI1I, z toh~ statku abyšte jemu tomu zoufalému
vydali, ~to kop gr: ~. a ví?e nic a tak každému, kdož by
nechleli posluchatr, Jak k Jednomu tak i k druhému i 1
všem neposlušným se tak zachovali a více přes těch s;~
kop nedáva,I.i,. ab? všeho jiného statku prázen byl, to
~byšt~ opatnh zápisem. Item také toho žádám a míti chci,
laká Jest vuole byla nebožtíka Adama, syna mého, a komu
Jest co odkázal ~<Šaft.~m svým, když vyzdvihnete peníze
u pana marln-able Jlrího, abyšle tomu dosti učinili a to
bez prodlení. Ite.m dlll~y všecky, kteréž ještě mám, ježto
Adam, syn muoJ neboztík, jest jich nemohl vyupomínati
pro ~vé nesn.áze;. ty všecky poroučím panu mistru Voldl:iCh~Vl z Prostrbore,. panu ~v~gru mému milému, a Jiříkovi,
bl ,tli u svému,
a Zlgmundovl, s)'nu mému a to všecko ,CO"
~
z
vy.'~pOll1ll1aJI, spo.lu na rovný díl. Item poroučím a odkaZ~'J~ po mé smrt~, aby vydáno bylo těmto všem osobám:
~aJprve yanu n118t1'u Voldřichovi abyšle dali prsten zlatý
Jvest v ~e~n šmar~kgd, za který jstí mi dávali XL kop gr:
CO' a, téz J~.mu daJte sukni atlasoní černou, která byla na
kumm l~~zlch~. It~m ~Iikuláš?vým bratrovim dětem, strýcuom "yl~l, Jano~\.vaclavovl, Prokopovi dajte po X kopách gl; C., dá-h JI,m P. B. přijfli k létuom rozumným.
Item ~éz Cypryanov.;m dětem, strajcuom, svým, Janovi, Jakub~v.l.' Frydryc~l.?V~ též dajte po X kopách gr. č. též
dá-!l JI~ P. B, .pnJÍtI}r létuom rozumným, Item Václavovi
sluzeblllku za Jeho vernou službu daJ'te XXV I
,v
.
1 ' b . .
rop gl. c"
V erolllce, s lize mCI mé věrné daJ'te XV kop gr' '
I \'
v'
. ces. za
JeJI, vernu s uzbu, Káci I~uehařce též dajte za její věnní
sluzbu ta~{é XV kop gr. ces., Jakubovi Knayslovi dajte V
k~p gr. ce,s." k l\!atc? BoZí .d? Tajna odkazuji aby dáváno
b) I? .k sluzbe Bozí vma z Vllllce Kancléřky tejnskaj a též
z vmlce Volkovny druhý tajnský a to aby dáváno bylo
'!
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n~ časy budtící a vecné na každý rok

kdož koli ty vidržeti bude, aby lomu dosti činil 'pod pokutou u vil1ICI uvázán~, kd!b? dáno nebylo. It~m také odkazuji, kdož
duom, muoJ dr~etl ~ude, aby ~a casy budoucí a věčný
chudym a nuznym hdem na kazdaj sv. Marlin na každé
rok dáváno bylo V kop gr. čes, na sukně a na košile.
Item také odkazuji, aby na každý pátek z rok do roka
vždycky na časy budoucí a věčné dokud ten rod živ
bude Pikartský, dávali vězňuom d~ šatlavy za V gr. č.
chleba, Item dluhy, komuž jsem co dlužen, kdež se to
v~ccko najde, v~~í,mf, .bratře milý, i synu svému, že zapla~I.te a na mé dusI ze mc nenecháte. Tohoto pořízení mého
cI!lím por~l~ní.l~y, . ač jsem jich za to nežádal, ale z duo·
v?~·.nosll vere Jim Jako svým milým přáteluom, že to k sobě
pnJmou, p, mistra Voldřicha z Prostibol:e, p, Martina
z Vlkanova, švagra mého milého, p, Zigmunda od koníkUOI', švagra mého milého, a Mikuláše, bratra· mého milého, k radě a ku pomoci bratrn JiNkovi a Zigmundovi
syn~ n~élllu, i jich ?udoucfch, aby jich neopouštěli v jicl;
potrebach a za práCi aby dáváno bylo každému pornčníku
Jeden sud vína sddnický na každý rok až do každého
smrti. Sepsal jsem lento Hafl svou vlastní rukou v slředu
po Narození p, Kr. 1. MDXXXIV, - Stvrzen ve čtvrtek
po sv. Petru a Pavlu 1535,
20. 1535, 6. tínora. Rezek, Pal/těli Milillldše Dačickélto z Heslova J, str, 69.
V sobolu na SI'. Dorotu
umřel Jan Pikhart v Praze náhle, sedě ve vaně v lázni
na Malé Straně.

n~c~

21.

čcrvence.

1535, 30.

Rl/kop. č. 2134 f. 176.

V pátek po sv. Jakubu stala se smlúvá mezi Jiříkem Pikartem a Zigmundem též Pikartem, strýcem jeho, - což
s~, kšaftu nebo Jana Pikarta dotýče, to všecko, jakž jest
znzeno a tím Haftem jeho kšaftováno, má v své mocnosy zuostati a Jil'ík má ten statek opatrovali jako věrný
stryc - . Item což se stravy dotýče v tom jsou se nade~san~ strýcové :-, snesli, aby je.~?a kuchyně držána byla
vsem spolecne a to aby J mk opatroval řádně, než
stnol on Zlgmund s manželktí svú aby zvláštní držel tak
abr. ~P?lu jída:~ on manželka jeho. Matka i sestra 'jeho
a Jlna celeď v~lCka ta doby aby také jedli, když oni jísli
budou a z té Jedné kuchyně aby jim jídlo strojeno a dá~:áno bylo v slušnosti. A z též také knchyně Jil'fk s manze~l<lí svou va s dítět~m svým a s čeládkou svou aby stuol
mel ~ kdyz by ,e Jemu líbilo, buď prve nebo poslíze
aby Je~l. a" to proto, poněvadž ph hospodářství práci
?u~e ml:l, ze .on nebudc moci vždyckny jednú hodimí
Jístl, Nez on Zlgmund s mateří a s sestrou svou i s manželkou, jakž se o čas a o hodinu snesou tak k té hodině
a?y ,iim jídlo strojeno bylo. Též také' pití ze společní
pmvlCe užívati mají podle slušnosti, aby se to zbytečně
nemrhalo. Item byt svnoj on Zigmnnd má míti s manželkú
sní v domu někdy otce svého v pokoji, o kteriž by se
snes~ s mateří svou, poněvadž ona má vuoli držeti pokoj,
I~~:ry . chce. . Také na obuov a jiné poti:eby tělesné on
Jmk Jemu Zlgmundovi - má v roce vydati XV k, gr. č.
.
;i~] ?36, 19" května. RII1(op. č. 2111 J. 133. Jakoi
J?:,t p, j1dlkuláš PIkart dí! měl po otci svém s p. Janem
Jmkem P". bratrem svim, na domn, kterýž slove u tří
králuo"V .!~Zí.cí vedle fary Tajnské, i lu stojíce osobně
v rade Jlz J1ue~lOvaní bratří oznámili, že jsu se () tejž
duom a podf1 Jeho přátelsky smluvili a to takto že on
p. J~řík jemu p. Mikulášovi - má dáti sto k. ~ pět k,
gr. c. (Zaplaceno r. 1537,) Act, fer. V. ante Rogat,

,e

. ,,22.

1538, 14.

legu Stal'. M, PI'.

hětna: .. R,ltkop.
·V

knihy drttllé privi-

BI/dts11le j, 32 .. Vedle toho vyne-

šení a krále J. Mti kommissí a poručení, kdci purgmistr
a rada Starého Města mluvili, že jsou prvé oznámeny
příčiny, proč nejsou povinni odpovídati Zigmundovi Pikartovi: však podle poručení J. Mti Kr. chlí sc tak zachovati a ly příčiny oznámiti tu,' aby se kro J. Mti odeslati
mohly, a že o J. l\Hi nepochybují, než že jich při týchž
pHčinách a spravedlivosti J. Mt zuostaviti ráčí.
Poněvadž se to z vejpisu desk zemských i z jiného
Zigmunda Pikarta ukázání vyhledalo, žc se také lu gruntllV
a statkll svobodných pozemskich i zápisn)ich dotýče, a
oni purgmistr a rada Starého Měsla Pl'. na ly grunly a
statky ortel učinili, ježto o takové pozemské statky, [;teříž
pod šos nepříslušejí, jim podle práva zřízení zemských
souditi nenáleží, i z té příčiny takol'Ý ortel na též statky
a grunty učiněný J. M. Kr. zdvihati ráeí a budou-li dále
slrany o to chlíti se viniti, tu kdež náleží, právo se jim
nezavírá,
Což se pak dále domu a jiných stalku šosovních dotýče, poněvadž on Zigmund Pikart ua J, M. Kr. skrze
suplikací své i oustně vznášel, J. lvI. Kr. vysokimi pros.bami prose, aby ho v jeho spravedlivosti milostivě a
spravedlivě opatřiti ráčil, i J. M, Kr. to znajíc, ,ze jest to
dobře učiniti a na J. Kr. M. jakožto na ktále Ceského a
pána svého dědičného v,znášeti a dožádati se mohl, tu
J. M, Kr. jakožto král Ceský ráčil rozkázati mezi purgmistrem a radou Starého Města Pr. a jím Zigmundem i
Ivaké strýcem jeho vyslyšeti nejvyššímu hofmistru království
Ceského a radám J. IvIli v soudu komorním a v to ve
všecko dále J, M. Kr. sám nahlédnouti ráčil a toho všeho
s pilností povážiti, majíc pH sobě úředníky a soudce
zemské i jiné rady své, takto o tom vypovídati ráeí: Poněvadž se to zjevně v právích téhož města Pražského napsáno nachází: Kdož by z měšfan dum aneb vinice ancb
kterékoli zboží sobě koupil a v knihy městské len statek
dítě li svému podle sebe zapsal, že bez vědomí a vuole
jeho toho zase vzíti nemuže, jakž šíi:e v týchž právích
jich psaných to v sobě se zavírá. A tuto se našlo v zápisích o statcích šosovních, že statky své on někdy Jan
Pikart sobě a dědicum svým zapisovati jest dal, i z té
přlciny on Zigmund Pikart jakožto syn a dědic Jana
Pikarta při takových zápisích se znostavuje, A protož J.
M. Kr. i to poručenství, kteréž on Jan Pikart někdy učinil
zdvihati a v nic obraceti ničí. Dal památné. Actum f. 3,
ante Sophiae anno 1538.
23. 1538, 23. května. Talllléž j. 85. (O Pikarty
opět.) Jakož jsou purgmistr a rada Starého města Pražského na J, Kr. M. oblížnost svou vznesli, což se dotýce
nálezu, kterýž jest králem J. J\'1. ueiněu etc. mezi Zigmnndem a Jil:íkem Pikarty téhož města Pražského o kšaf!
někdy Jana Pikarta, otce a bratra jich, kladouce že by
mu gruntovně vyrozuměti nemohli a jakoby v něčem
proti právu a svobodám města jich státi se měl, to sobě
stěžujíce a žádajíce při tom J. Kr. Mti té řeči, což by
proti právum a svobodám jich býti mohlo, opatření i
také téhož nálezu vysvětlení; jakož pak jich vznešení to
v sobě šíře obsahuje a zavírá, I tu J. M, Kr. v to ve
všecko pilně nahlédnouti a toho povážiti jest ráčil a
y témž nálezu, aby se co právuom a svobodám jich ubližovalo, toho nacházeti neráčí. Poněvadž týž nález dále se
nevztahuje, hež na statky svobodné a pozemské, a protož
J, Kr. M. toho při tom zuostavovati ráčí. Než což se
jiných statkuv městsk)iCh a šosovních dotýče, ty a o těch
oni Pražané podle pořadu prál' svých aby pl:edse soudili
a ortele vynášeli nyní i na časy budoucí. Actum fer. 5.
ante Urbaní.
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24. 1538, 16. prosince. Desky zem. IIICI/ši 249
j. A, 6. Vedle toho obeslání, kleréž se stalo před J. Mti
pány a vladyky na plný soud zemský od Jil:íka Pikarta,
měšlěnína Starého M, Pr., na Sigmunda Pikarta, aby
jemu dal díl všeho' slatku zemského, buď dědičného neb
zápisného, na čem by tcn koli nalezen byl, a jakimi by
koIi jmeny jmenován býli mohl, bud na svrchcích, klenotech, hotových penězích, listech a nábytcích, kleréž až
posavad spolu v ncdílu mají a drží ~c, jakž obeslání
plněji svědcí, a lla to čteno zHzení zemské, svědomí a
list, kterýmž on Sig,nund od téhož Jiříka df1u žádá, a
poněvadž pak týmž zřízením jak dílové díti se mají světle
vyměřeno jest, a on JiHk nedf1nosl dostatečně jest ukázal,
ze J. Mti v lom podle vymienky yajpoyřdi J. Mti Kr.
jcmu pozuostavené žádá za spravedlivé opall'ení; proti
tomu od Sigmunda Pikarta jest mluveno, předkem což se
těch svědkuov strany ncdílu dotýče, těm že odpierá, a
v tom že se na kšaft táhne, proli kterémuž i někteří ti
svědkové svědČÍ, což se v skulku jináč nachází a nalezá,
dav na to cicsti suplikací jeho Jiříka PraZanuom podamí,
a poněvadž v lé suplikací zřetedlně se nachází, žc jest
on Jiřík tepruov po smrli otce Sigmundova v spravoYání
toho statku všel, lehdy že ti svědkové o nedílu omylně
svědčí, a zvláště, pončvadž on někdy Jan Pikart o statku
svém jakožto vlastním řídí a kšaftuje, i také cedule dvě
jeho někdy Jana Pikarla vlastní ruku psané o dflích, a
poněyadz se to ukazuje, že jsou všiclmi df1ní byli a duom
u Třie In-áluov že jest se jemu Jil'íkovi na dí! doslal, z té
příčiny že nedílu žádného luto užiti nemá; dav čiesti
svědomí, lím dokládaje, že jest on někdy Jan všecky
statky sobě k ruce a dědicuom svým kupoval; ukázáno
na to dsky, a poněvadž on Jiřík lomu nikda jest neodpíral, tehdy že toho užiti nemá; a svědkové že mu poslačiti nemohou, táhna se na nález k též yěci nápodolmý
mezi Katel:illlí z Repan a Dorotou z Hostouně, též mezi
Závišem z Sekyřic ~c a Levhartem z Vidžína, tím dokládaje, by pak i jaký díl v tom měl, tehdy že jesl o tcn
díl tímto promlčením a projitím let prišel, a v tom že
J. Mstem poroucí k spravedlivému opatření, tím zavíraje,
že i tomu listu, aby mu jaký o díl psáti jměl, oopierá, a
druhý žc také otec jeho "im jest se z berní přiznával,
ukázal' též p!-iznánf jeho někdy Jana vlastní rulní psaná,
a poněvadž pak ani on Jil'fk, když jest on Jan dědiny,
kteréž jest kclykoli kupoval podle pořádku městského,
proyolávati dal, nikda jest neodpíral, že i to J. Mstcm
k sprayedlivému uvážení, dny čísti na to vajpověď J. Mti
Kr. a svědomí; proti tomu od Jiříka Pikarta jest mluveno
pl:edkem. což se těch zápisuov a vkladuov dotýče, kdyžkoli bratl'í nedílní jsou, tehdy že není pOII'ebí žádným
zápisuom odpierali, a zvláště z stran)' z slatkuov pozem·
ských, že podle zHzení zemského žáclného dílu neukazuje,
dav eiesti na to zl:ízení zemské; a poněvadž pak i loho
vlastního připsání a pl:iznání jeho Sigmunda se nachází,
že jsou v nedílu byli, a zvlášlě poněvadž i otec jeho
k tomu jest se znal, jakž pak i z psaní jeho, kteráž sú
ctena, se nachází, z té příčiny že toho spravedlivě užili
má, a jemu odpierati že jest potřebe nebylo, dav čiesti
při tom nález mezi Janem z Prostiboře a Regilllí odludž,
též mezi Janem z Leskoyce a Arnoštem <JC odtudž, tím
dokládaje, když hy kdo od koho dělen byl, žeby ten
podle pohldku a práva toho dílu odřéci se jměl; a poněvadž toho neukazuje, tehdy že mu to postaeiti nemuože;
a V tom že se J. Mstem poroučí k spravedlivému opatření: -- tu páni J. Mti a vladyky na plném soudu zemském slyševše strany a jich z olní slran pl:e líčení, výpověď J, Mti Kr., dsky, zl:ízení zemská, listy posělací a
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cedulo dílčí, nálezy, kšafl, suplikací a svědomí,
toho všeho s pilností pováživše taklo o tom vypoviedati
ráčí; poněvadž jest On Sigmund Pikart toho podle práva
a zřízcní zemského ničímž dostatečně nepokázel, aby někdy
Jan Pikart, olec jeho Sigmundu ov, s Jiříkem Pikartem,
bralrem svým, pol-ridně o statek pozemský rozdělen byl,
i z té pl'íčiny J. Mti jemu Jiříkovi Pikartovi proti témuž
Sigmundovi, strejci jeho, za pn1vo dávali ráčí, tak aby
on Sigmund Pikart jemu Jiříkovi ze všeho statku pozemského i z<Ípisného dí! prav); a spravedlivý dal, a to kolIečl1ě od dnešního dne ve čtyrech nedělích poHd ?'b~h
lých. Dal pamálné. Posel na to byl jest od J. Mtí Sebcstian lvlarkvart z I-Ir-ádku, purkrabie Karlšteinský z vladyk.
Stalo se let" i\fVC XXXVIII v pondělí po sv. Luciji.
25. 1539, 20. září. Kupidl' listll krdlovsk)ícl/ v arclJivl/ lIIístorjržitelsliém z 1'. 1539 f. 182. (Soudu zemskému kro Ceského.) Urozcní, stateční, slovutní, věrní
naši milí 1 Věděti vám dáváme, že opět Zikmund Pikart
z Zeleného Oudolu, věrný náš milý, supplii<ací obšírmí
nám .podal, kterúž vám posíláme, v kteréžto supplikací,
jakž jsme srozuměli, pokut některých se dotýče, i pokudž
by tak bylo, jakž v tejž supplikací doloženo, to liž, aby
vejpověd naše královská, kteníž sme spolu s vámi a
k tomu s radami našími o statcích šosovních a městských
u'činili ničili, na nic učiněna a dareu1uÍ slcrze předsevzetí
a obmysly Jiříka Pikarta býti měla, znáti ráčímc, že by
se lu při té vejpovědi znamenitě mocno,ti a dLlstojenství
našeho královského, tudíž i vás dotýkati muosilo, neb
netoliko na ten čas tu vejpověď ,s vámi učiniti, ale potom
po odjezdu našem z království Ceského lé)' sme vám a
a radám našim z strany některého slíZení pH dotčené
vejpovědi od Pražan Staroměstských poručiti rácili, abyšte
v to náhlcdli etc., čehož ste pak i při té vcjpovědi zuostavili a my také nejednú do soudu komorního psaním
naším, aby nad často psamí spravedlivú vejpovědí ruku
drželi a v nicemž jí ubli7.ovati nedopouštěli, přikazovati
ráčili. A protoz z těch a takových pl'íčin i také že svrcllllpsaný Zikmund Pikart podvod (jakž zpravuje) z strany
nějakých svědkuov před soudem zemským vedených ukazovati a vésti chce a dotčeného JiNka Pikarta, že by jemu
Zikmundovi statek jeho pod zpuosobem práva mocí odjal,
nal'íká, vám poroučíme se vší pilností, přikazujíc, abyšte
vy (poněvadž I a pl'e z strany obrannfho listu od urozeného
Jana z \Varlmbergka na Zvířeticích, najvyššího purkrabí
Pražského, včrného našeho milého, z úřadu jeho z phcin
hodných jest k nynějšímu soudu zemskému o SI'. ]eronymě
podána) to všccko podle pl'ilcžící supplikací bedlivě a
pilně slyšcli, tu věc tak, aby se vejpovědi naší spravedlivé ani vám jakožtt> soudcím zomským i také stranám
žádného ublížení nestalo, spravedlivě vážili a toho, stal-li
se jaký pn vedení svědcích (1) Zikmundovi Pikartovi, jakž
o tOIl1 hlásí, podvod, jemu k nápravě přivésti nepomíjeli,
neb on Zikmund Pikart vejpovědi vaší nenaříká, než na
stranu svú odporní podvod vésti chce, a jestliže toho po. třebu uznátc, toho nám všeho oznámiti a na nás odloziti
neobmeškávejte a v tom se spravedlivě, o čemž žádné
pochybnosti míti neráčíme, zachovejte jináč neciníc. Dán
v Vídni v sobotu u vigilii sv. MatouŠe léta etc. XXXVIIllo.
26. 1539, 21.}áří. Ropid;' lislllllrdl. v arch. lIIísfodrž.f.184. (Janovi Zateckému.) Slovutný, věrný náš milý 1
Vědětiť dáváme, ze jest nám slovutný Zikmund Pikart z Zeleného Oudolu, věrný náš milý, supplikacf obšírmí podal stěžu
jíc sobě, kterak by jemu pod zpuosobem práva (jakž zpravuje)
od Jiříka Pikarta statek jeho mocí odjat byl a to proti naší
i také soudu zemského vejpovědi, nás týž Zikmund Pikart,
poněvadž ta pře před soudem zemským slyšána býli má a on

řečníkem, kteriž

by híž při od něho s dostatkem vcdl,
na ten čas opatřen není se vší ponížeností prose, abychom
tebe jemu za řečníka vydati ráčili, i znajíc slušnú jeho
prosbu a hodnost osoby tvé býti i také
tom zprávu
majíc, žes ty se na žádost jeho poněkud k tomu podvolil
tu při na se vzíti, pro tož se k tobě za téhož Zikmunda
Pikarta pl'imhíváme a tebe žád,line, že dotčemí pH na se
pi'ijmeš, jí vyrozumíš a, pokudž toho potřebu poznáš,
podle náležitosti před soudem zemským povedeš a nic
toho nepořádného, což by pH tom od strany, ze by před
se na ublížení naší a soudu zemského vejpovědi vzala,
uznal, nepomíjel a jeho Zikmunda Pikarta spravedlnosti
bránil, jakož pak o tobě llepochybujem, že se tak zachováš
jináč nečiníc. Dán v Vídni v sobotu u vigilii sv. Matouše
léta etc. XXXVIII!.
27. 1540.
Ruko}. č. 210 f. 17. Sigmund
Pikart z Zeleného Oudolu pohání purkmistra a konšel
Starého M. Pl'. k svědomí proti Jiříkovi Pikartovi, strýci
svému. Pokuta nesvěc\čcní 2000 k. gr. č., stání v pátek
o Suchých dnech postních najprvé příštích před úředníky
Pražskými menšími desk zomských na hradě Pražském.
(Duohon vyšel). Sigmund Pikart z Zeleného Oudolu
pohání purkmistra a konšel Starého M. Pr., aby položili
zápisy trhuov a gruntuov, kteréž jsú v celnici v knihách
jich blíž mostt\ Pražského. První zápis, kdež někdy
Prokop Pikart koupil sobě a Lidmile, manželce své, dvuor
s polem od Václava Babičky, kteréhozto datum leta 1514
sabbato Vndecim millia virginum. Item druhý zápis, kdež
on Prokop Pikart koupil Lidmilo, manželce své, zahradtt
od Viktorina ze Všehrd a manželky jeho leta 1ó15 v sobotu ante Mariam Dillisionis apostolorum. Item třetí zápis,
kdež on Jan Pikart koupil sobě a dědicóm svým oc pole
od Apollony z Dříni leta oc XXVI v sobotu před SI'.
Primem. Itcm čtvrtý zápis, kdež on Jan Pikart koupil
sobě a dědicóm svým dUOlll [s] lahradú na Smíchově, a
to od Bartoše perkmeistra 1. oc XXVI v sobotu po sv.
Bartoloměji. Item páli zápis, kdež on Jan Pikart koupil
sobě a dědicóm svým dvuor, polc, louku, viničku i s tím
vším, což Je tomll pHsluší, leUcí na Smíchově, od Jakuba
Daniele a nyní od JindHcha Prefata z Vlkanova. Stalo se
1. MCCCCCXXXIllo \' sohotu po sv. Prokopu. Item šestý
zápis, kdež on Jan Pikal;t koupil sobě dědicóm svým pole
ležící na Smíchově od Simona pekal'e leta 1534 sabbato
post Bartolomei. Item osmý zápis, kdež on Jan Pikart
koupil sobě dědicóm oc dva kusy dědiny od Mikuláše
Hromádky [ve] Vápenici. Item jiné všecky zápisy, kteréž
se na někdy Jana Pikarta a dědice jeho vztahují, buď na
zahrady a dědiny, které" by se I' tčch kněhách vyhledati
mohly, že toho jednoho každého zápisu z týchž lměh
slovo od slova potřebuje k svědomí proti Jiřikovi Pikartovi, strýci svému, - a nepoložení každého zápisu pokládá sobě toho pokuty 400 k. gr. č. a to v pátek
o Suchých dnech postních před tíl-edníky Pražskými menšími desk zemských.
28. 1540, 18. listopadu. Desky zem. větší č. 6
f. H. Z. JiHk Pikart, měštěnín Starého Města Pražského,
přiznal se, že od Zikmunda Pikarta z Zeleného Oudolu,
strajce svého, za díl svuoj otcovský a dědický vzal jest
a pl'ijal dědiny dědické i zápisné zejména tyto: niljprvé
puol vinice Kancléřky a to tu, ph které lež( lis s čeřenem
spodním v témž lisu; lis pak ten všicek i s nádobím
k tomu náldilým, tudíž i s místem před lisem, ten mezi
nimi společní zuostává, též i budka témě,' v polovice té
vinice· postavená spo!'fční jest; il. puol vinice Voslovky
s lisem spáleným blíž k cestě ležící, a puol vinice Kartouzky, kterýchž obtí díluov jeho jest osm 'strychuov R
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čtvrt; it. zahradu celní k klášteru sv. Jiří a ležící blíž
k vodě, a s domem při ní i s lusthauzem v ní a s tím
jejím sc vším příslušenstvím; it. pole na Smichově řečené
Prefatovské s dvorem, stodolou a ltíkou pH ní; il. pole
za Smichovem řečené Simtlllovské; it. polovici peněz,
totiž 28 k. gr. za pole Tatousovské, které jest vyplaceno,
a 50 k. gr. praž. č., kteréž jest mu za vinici Poustku,
kteréž je;t on Zikmund Viklorinovi z Drást prodal, na
vinici Voslovce a Kartouzce dílech jeho Zikmunda, kteréž
jest on Jifík od něho koupil, sobě vyl azil; a slibil jest
nadepsaný Jiřík sám za se i za své dědice, že nadepsaného Zikmunda, dědicuov ani dědin jeho, nemá a moci
nebude nařiekati ani napomínati z kterého dílu st: ajcovského dě liclcého dalšího, totiž z strany stalkuov pozemských a zápisných i poněz toliko, nižádným právom ani
slmtkem časy budoucí a věčné; neb jest' on nadepsaný
JiNk od téhož Zikmunda již dotčenými dědinami úplně a
docela oddělen. Stalo se léta 1540 ve čtvrtek před SI'.

manželka má, dobře ví, a na kteréž i jistoty jsú zdělané,
ty aby z toho statecku zaplaceny byly, toho že jí věřím.
A k tomu jí ku pomoci a k radě přidávám p. Martina
od zlatých !<řížuo z Vlkanova, p. mistra Oldřicha z Prostiboře a na Lochovicích a p. Blažka z Pereftu, otce
jejího, ač jsem jich za to nežádal, však jim jakožto svým
milým a dobrim přátelóm nad jiné věřím, v čem by jich
kdy potřebovala, jí i syna mého v ničemž neopustí, ale
jim radni a pomocni býti ráčí. A jí Marianně, manželce
mé, toho věřím, což bych komu poručil dáti po mé smrti
jí oustně, že tomu všemu dosti učiní, jako bych to v tomto
mém kšaftu a posledním pořízení slovo od slova zejména
dostavil a napsal, že to tolikéž svůj průchod míti' bude.
A tento Haft zapečetiti jsem dal svým vlaslním sekretem
při pl'ít<l.mnosti p. Václava Trubky u měny z pánuo a p.
~Matěje Repíka z starších obecních a jich jsem se dožádal,
aby tuto vuoli nní tak po mé smrti vysvědčili. Stalo se
v sobotu před sv. Linhartem leta etc. XLIlo. Publikován
ve čtvrtek po sv. Vincencí 1548 (22. ledna). Tento kšaft
jest na ji-tý zpuosob a výminky stvrzen, jakž o tom vejpověd v radě pana purgmistra a pánuo učiněna a zapsána jest.
30. 1543, 11. ledna. Rl/hop. č. 2142 f. V. 9.
(Kšaft Pavla, někdy Václava Pikarta syna.) L. b. MDXLII
v středu po sv. Diviši - leže v těžké nemoei, paměti
však dobré a svobody 1'ozomu idravého užívaje, vuoli
svú poslední oznámil jest takovlíto, že což má ještě peněz
za panem Dlllliáčkem, švagrem svým,' tak jakž se to na
cedulech řezaných nadjíti má, že to všecko poroul:í a
mocně odkazuj e po smrti své Lidmile, sestře své a SVl ch upsaného Jana Duniáčka, švagra svého, manželce, a žádnému jinému a to z té příčiny a za to dobrodiní, že jest
mu v jeho potřebách dobře činila. Stvrzen 1. 1543 ve
čtvrtek po Božím křtění.
31. 1543, 28. května. Rukop. č. 100 J. 21. Z rozkázání J. Mti Kr. dána jest na rukojmie Marjána, někdy
Jiříka Pikarta manželka, z toho vězení, do kterého z poručení J. Mti Kr. přišla, pod CCCCC kop gr. č. Act.
fer. II. post Corporis Chr. (Rukojemství propuštěno r.
1544, v sobotu po Rozeslání sv. ap.)
32. 1544.
O zabití Poláka Kryštofa Sokolovského Zikmundem Zastl'elským z Zastřízl na Prakšicích
v domě u Pikartů viz Časopis Musea kl'. Č. 1861 stl'. 388.
33. 1544, ll. července. Rullóp. č. 2129 f. 36.
V té při, kteráž z jistého poručení J. Mti Kr. při právě
tomto slyšána mezi Zygmundem Pikartem z Zeleného
Oudolu z jedné a Marjanmí z Per,eftu, pozůsta!tí po nebožtíkovi Jiříkovi Pikartovi manželkou, 7 strany druhé,
jakož pak pl'edkem na žádost Zigmunda čtena jest kommissí J. Mti Kl'. a mluveno potom, že podle rozkazu J.
Mti Kr. se zachoval a spisu podal, žádaje aby čten byl
proto, jestli by toho potomní jaká potřeba byla, aby
věděl co ukazovati. K tomu od Marjanny mluveno, že na
žádné spisy jeho povinna není odpovídati, nebo ona tolikéž jako i on mohla by spisu podati, ale bylo by jich
milostem pdnuom daremní zaneprázdnění než jestlize ZigIllund z čeho jistého jí Marjannu chce obviniti, ona
slyšíc a o to s přátely svými se poradíc chce jemu na to
tu o,lpověď dáti, kteníž bude se moci dobře zpraviti.
Proti tomu od Zigmunda mluveno: nemůž toho straně
hájeno býti, což by za přečtení k polepšení své spravedlnosti žádala, to aby čteno býti nemělo, jakož potom
z porucení jest takový spis přečten a k tomu mluveno,
že v tom spisu cožkoti jest napsá&o, jest pořádně všecko
poznamenáno, co na vínlch, hotových penězích, svršcích
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29. 1ó42, 4. listopadu. Rl/kop. č. 2142 j. V. 9.
(Kšaft JiHka Pikarta.) Ve jméno Boží amen. Já Jil'ík Pikart,
měštěnín Starého M. Pr., oznamuji tímto listem vllobec,
že jsa v trestání božím' a v těžké nemoci na ten čas toto
mé poslední vuole o statecku mém pořízení ciním a Hafl
takovýto: Napřed duom, kterýž slove u tl'í králuov, podlé
fary Taj"ské, se všemi svrchky, nábylky, cožkoli v něm
jest, málo nebo mnoho, odkazuji a dávám mocně Marianně,
manželce mé, a l'rokopovi, synu mému a jejímu, na rovný
podíl společně. Item vinici Kanclíl'ku v osm strychuo,
tak jakž jest vyměl'ena měřičem zemským a puol lisu
s spodním čel'enem, s polovicí nádobím v témž lisu, kteníž
jsem soudem zemským obdržel a vysoudil, též drulní
vinici Voslovku XII strychuov míry držící a tl'etí vinici,
jenž slove Karthtíská, s jich vším pNslušenstvím, ilem zahradu s domem blíž k vodě podle zahrady Frankovské
s tím se vším pNslušenstvím, jakž sama v sobě l~ží, vína
všecka, kteráž v domě jsou, item koflík veliký jeden
v druhý vcházející pozlacený, dvanácte lZic stříbrných
s vobrázky pozlacenými na koncích, o kteréž soud mám
před pány v radě s Zigmundem Pikartem, strýcem mým,
item stolice puol a puol čtVl ti, kteníž mám na Horách
Kutnách na Vlaském dvoře, to i jiné všechno mocně dávám Marianně, manželce mé milé, a Prokopovi, synu mému
milému, a v tom aby jí od žádného žádná pl'ekážka se
nedála. Item což se dluhuo dotýče, ktcrýmiž jsou mi lidé
pOI'inovati, J. Mt pán pan \Volt hrabie z Gutnštejna Úl
pana Ludvíka léž hrabí z Gutnštejna, pana strýce J. Mti,
dluhu spravedlivého, kterýž dluh pán ráčil připověditi zaplatiti CXXXIlII/ 2 kopy míš.; nebožtík Mikuláš Pikart
bratr muoj, za pole Prefátovské, které jsem jenlll prodal,
L kop míš. mi pozuostal, item čtyrydceti kop gr. čes.
u nebožtíka Jana Dryzny, kterýchž jsem jemu půjčil, jakž
zápis knih města hOl-ejšího ukazuje, o kteréž soud mám,
a též což jest mi šenkýrka Káča za víno pozuostala,
o čemž Marianna, manželka má, dobře ví, to všecko i jiný
vši ce k statek, kde a na čem by len koti záležel a uplán,
jakimžkoli jménem byl, ten všecek mocně dávám II odkazuji Marjanně, manželce mé milé, s Prokopem, synem
m);m milým, však s nápadem z umrlého na živého. A ji
Mariannu, manželku mú miltí, činím nad tím vším statečkem
i nad Prokopem, synem mým a jejím, rnoclllí otcovsktí
poručnici a jí věřím, že synu mému a svému křivdy
žádné ~neuciní, ale jeho k dobrému že vésti bude a statček
ten opatrujíc, ač dá-li mu Buoh všemohúcí let rozomných
dockati, jemu toho dochová. Což se pak mich dluhov,
jimiž jsem lidem povinovat, dotýče, o kterýchZ Marianna,
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jest od Jiříka Pikarta pobráno a jest jistá pravda chce-Ii
pak strana }~mu odepNti aneb jse priznati, rád by to
slxšeJ. Nacez od Marjanny jest mluveno, že tomu všemu
~. pírá ~ praví~ že .ž~?ných statkuov šosovních po J~novi
Ikartovl ynedrzí am JIch neuZívá. Zase od původa mluveno, ;o~ se ,Podalo v tom spisu, to jse všecko pravé
dostatecn~ ukáze ~v,to ~ těchto čtyřech artykulích: Najp;ve, v~.o Jest on Jl1'lk PIkart po smrti Jana Pikarta k sobě
Vln pnJal a ty všecky že k svému uzitku vlastnímu obrátil
D~~hé,' Idenotuov, hotových peněz, šatstva a jiných věc!
~o lkéz co pO~I:al. Tl'etí, cS' koňuov, jiných ve dvoře náytkuo~ a obJllv pobral.
Ctvrté, že v statek Jana Pikarta
nenáleZlt~, vkrocil, a toho všeho svobodně na líjmu Zigmund~ uZlval, ale aby jaké dluhy Jana Pikarta platiti měl
Jest ~ebyl?, a pro tož to všecko, v těch čtyřech arty:
.<ll ch, coz p~ozalováno, chce on Zigmund proti ní Mal'Janně dostatecně ukázati.
. . K tomu od Marjan~y mluveno: že se kommissí J.
Mti Kr. na to nevztahuJe, aby o ty čtyři arty kule od
strany oznámené jměla před právem činiti než toliko lo
má ,rozeznáno býti, jak ?y ,se k sobě :achovati jměly
~ S~I any dluhuov po J anoVl PIkartovi pozůstalých placení
toz by svtatku šosovního po témž Janovi Pikartovi víc~
měl a ,drz~l, ten aby více dluhu platil. A kdyz o to konec
bude, Jest,l,l dále z čeho ji hudou chtíti vinili chce slyšeti
ale nyní Jinam mimo poručení J. Mti Kr. dáti se nemíní'
proto aby s~~e ~ni s~rotka podle toho v nětco jinéh~
nepotáhl,a, ,~eríc ze am od práva mimo poručení J, Mti
Kr. v mc Jiného potahována nebude
Proti, tomu od Zigmunda mlu;eno: Tuto se světle
mluví p,rob právu a předkem proti vejpovědi krále J Mti
vyldá~aJe jí a vyměřuje, co by mělo býti anebo n~býti:
Ale Zlgn~und na tom není, nez podle těch čtyř artykuluov
oznámenyc~, aby podle práva prokazoval co jest toho
~šeho on Jlřťk k sobě přijímal a k svému 'užitku obracel
Ja.ko vína, ,kte.ráž, zde v městě šenkoval, peněže, a z toh~
Z~gmundovl mc Jest nedával, dav předkem čísli kšaft Jana
~~earta, p,,,tom ve~pověď krále J, Mti mezi Zigmundem a
~~rfkem PIkartem I datum její a to z strany vín co jest
JICh pozuostalo a jaký počet nemalý se 'jest jich
shledal, mluvě dále, že kšaft učiněn jest léta 1534
a on l~n ~iliart umřel" 35. vO masopustě, z čehož rozuměti
se ~~z~ I z toho pre líccní, kde se přiznává že on
vk~f.cII Jest v těch vín užívání beze všeho náklad~ a více
nez I sto suduov ví[~a jest obsáhl. Co pak to slo~o více
v~~name,nává a~~b J,ak se rozuměti má, to se k uvážení
pnpoušlJ, ale pn nejmenším to se najíti muože že za 12
v
set kop gr, ces, těcl{ vín jest bylo, což on JiřÍk všecko
vyŠenkoval. Potom 85, léta tolikéž obsáhl i 86 ' 87
tak za čt yn
v' lét a to I~o uzíval
v
. I
" a
penčže, Proto žádných
dluhuov z toho Jana PIkarta neplatil, z čehož se uznává že
. m??hem ví?~ ona Marjann~ takového statku za sebou
m~[ má, b~ezh, on Zigmund, Nebo nemusil jich mJlý počet
su uov y~att, když v domě druhém (že j eden klel' '"
prostranný Jest',v~ep~stačoval) musely se skládati. Potom~~
39. léta zas~ Jll'Ik hstem obranním se v to uvázal a vína
užitku obrátil a t a k V1l1
' Jest
'
toho
Ví Isnav
'y k svému
v
za
5 I t roku
e u~ va , J.;~to tech let drahně set kop gr, Č, musí se
za vta v1l1a naJltl, táhna se také na zápis domovní při tom
~ac te~ koupen }~st, ž~ za 7 set kop míšo toliko, a tÚ
I co Zlg~und v~mc ~rzí, nic toho nezatajíc, aby to tak
gruntovne, kdyz by Jedno proti druhému položeno bylo
moh~o s~ vyhledati, kdo takového statku více neb~
méne drzí.
v K",tomu od Marjanny mluY~no: že strana svolila jse
ve ctynch artykulech svou žalobu provozovati a to dosta-
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t~~~ě, pokázati, ~o.. by k sobě nebožtík Jiřík, manžel její,

P;IJltl, měl v,ín I Jmého statku, položivše i počet suduov
vma I také scelše sumu, co by za ně J'měl při)'íť
I
" ae
ab y t'"
o, JmcVI'1 neto I'tko do,tatcčně provésti ale jedním
sv~dkem toho ,dc neukazuje, aby on nebožtík JiHk takový
pocet suduov vína k sobě přijíti a k svému vlastnímu
užitku obrá~i,ti jměl, než jsou to řeči vymyšlené, a cožkoli
mluví, chtěJ! hned, ahy jim toho bylo veříno šac J'í
, ť t
' d'
' . u C
plo I , ~~u I uom, za Jakou sumu je,t koupen a podle
tol!o ~ JIné .stalky, k~eréž chce-li za to, zač koupeny sou,
a .lakz šacuJ~ pr?datI, chce je Marjanna v tom ujíti, A
p,res t,?~ poneva~z ta~o"všecka věc vztahuje se na neboztde,a Jll'Ik~, manz~I~, JeJlho, ~amého a ne na ni Marjannu
am ~a slrot~~, J:zto ~na zádného statku Jana Pikarta
n~drzí, není JIm hm, z cehož na ni žalují povinna nebo
Zlg~und dobře, jest věděl, ze manžel její' byl jest ~ěkolik
let ZIV . po s!nrt! bratra svého, tomu nic neříkal, maje
roz~~l I t~ke p~á:ely své rozumné lidi. Pro tož poněvadž
za ZlvnostJ nevm~l, on~ za umrlého povinna odpovídati
není, z~láště kdyz se mc neukazuje. Také o ta vína roz~udek Jest se ~~al.' a ~ rozkázání jich milosti pánuov počet
Jemu z tah? ,u,cmd, hm dokládající, že o svrchky jměli
s~~ se rozdehtt, ,ale toho se nestalo, neb ty všecky svrchky
zu,t~ly ,so~ za Zlgmundevm. A po takovém. počtu byla jest
mezl,,~I~I11 smlouva specetěna, podle kteréž on k sobě
to pl'lJítl měl a dluhy platiti.
, Na to, od Zigmunda: Tuto se mluví, ,že podle práva
IllC se o ,~I~ích neprovozuje, na to nechť se váží, že více
se . soud cml n~v vlas~ní přiznání, nežli na jaké svědky.
v
Pnznal se on Jlrfk PIkart, že více vzal, než slo suduov
ví~a, ale v,o~a tím ~ychází, že jest nic toho nepřijímala,
coz postac,ltJ ne,muoze, však v tom statku sedí, jeho užívá,
tehdy povmna Jest odpovídati; ukázáno na to právo G 17
~ad k~eréž není potřebí většího. pri'Ivodu, neb to jest věd
JIstá, ze ona statek po Jiříkovi p()zůstalý s sirotkem 00sáhla a toho v uŽÍvání jest. Že pak za živnosti nevinil
na t?m se mej:í, však jest jeho JiHka vinil z užívání ~
tak Jest tehdy lu nic nepromlčel. Ani toho žádných účtů·
není, nec~ť ~? ukáží, že před pány úředníky o to jest
konec za ctyn léta, ~~e neukáží ani vejpovědí ani jakou
pamětí, toho se nveboJl' Ukázav na to vejpqyěď v kvaternu
p~mátném () rozdelení vín a jich vyšenkování ze se o t
pl'ed pány llředníky mají sčísti, a to o ta. ~ína která~
sou ~éta 39, byla, ne o jiná jest líčet učiněn když byl
po ~!st~ ~bra?ním v to se Jil'fk uvázal, a sml~uvě té aby
mezI nImI ~rzána byla se odpírá, ani strana toho neukáže,
aby, se k nemu podle té smlouvy chovati měl. Zase od
~~aIJan,l~ mluv,~,~o: Rozsudky, kteréž ukazuje, ty jsou za
Z1vnostJ .l~ho Jlr~ka pominuly, než ať to ukáže světle, což
promlUVItI da~" ze ona Marjanna v tom stalku sedí, který
by P?brán bylI měl po Janovi Pikartovi, alc neukáže, neb
ona zád~ého slatku Jana Pikarta nedrží, ale drží statek
po man~elu svém, a statek Jeho, kteréhož se on na Zigmundovl dosoudil jako po bratru nedílném o kterémž
pořádný kšaf~ učinil, va tak o statku svém,' ne o statku
~an~ PIkarta Jest neboztík kšaftoval, ježto kdyby na tom
Ja~y omyl byl, a?ebo že, by se tu něco nepořádného díti
melo, v~a.k by prátelé Zlgmundovi, jakž sou moudří toho
nedopust~I.I, ,~by k stvrzení přijíti mohl, než byli by tomu
odpor uClmh, ale všeho pominuto, chtěli by teprv a na
~mrlého svědkt vésti, čehož práva hájí, sami i to ukazujíc,
ze o ta vín,a pred rozsudky i po rozsudcích účet se stal
a z toho mkda nenaříkal za živnosti, až léta městská;
zemská prošl~, tím doldádající, že na jich mnohá pouhá
v
bez ukazováni slova nemá co odpovídatí~: nebo toho
se oni k ní domlúvají, nic v jejím držení není. A pr~t~~
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iak~ v~ova s sirotkem osiřelá poroučí se k spravedlivému
uvázcm,
K tomu od Zigmunda, aby vždy strana z omylu byla
vyvedena, dal čísti pře vedení 89. léta, když se rozsudek
stal a jeho v tom přiznání. A poněvadž tomu se od ní
neodpírá, by ta léla vín těch k sobě přijímati neměl,
toho se při tom zanechává. Naposledy k tomu artykuli
od Marjanny mluveno, že se na tom Zigmund mejlf, by
tomu neodpírala, (dpírá a praví vždy, že ne Jana Pikarta
statek, než Jil'í!ea, manžela svého, drží, ukáz,vši kšaft na
to stvrzený, kterémuž nic není odpíráno a tak promlčeno jest. Tím dokládající, ,že v tom ve všem mluvení
dlouhém ani za jeden peníz neukázali, by ona co statku
Jana PiKarta držela.
Potom od Zigmunda k druhému artykuli přistoupeno,
o klenoty a hotové peníze, o čež i prve soud se jest
začal, lolahujíc se pří tom na předešlé pře vedení a také
na artykul z kšaltu Jana Pikarta, kdež zejména poručil a
odkázal hotové peníze a klenoty, což on Jiřík Pikart
k sobě jest přijal, a to se ukáže, kterak hned na zejtří
p'J pohřbu Jana Pikarta přišel jest Jiřík do domu, když
Zigmund v pokoji svém ještě spal, lu jest na Zigmunda
tloukl, aby mu otevřel, jakož potom tak učinil' a když mu
otevřel, on Jiřík všed tam a maje klfč od té železné truhly,
ji jest otevřel a v několika drahně pytlících peníze jest
vzal a odnesl, pravě pl'ed Zigmundem, že na pohřeb
musí nakládati. Z čehož rozuměli jest, že jest nemalá
suma peněz býti musila, tolikéž i j ných věcí a Idenotuov,
jako nějaký veliký koflík a dvanácte lžic, nebo Oll nebožtík Jan Pikart byl jest měštěnín znamenitý, bohatý a
u lidí velmi vznešený. Však proto on Zigmund po něm
nic toho jest ani koflíkuo ani peněz nenašel a krátce
nic se mu z těch věd nedostalo, A taková věc když by
se koli takového pobrání dotýkalo, nebývá k pri'Ivodu než
zase k navrácení pl'isuzováno bývá, nkázav na to nález,
kdo komoru vyláme v žlutých památných etc., a k tomu
svědomí dal čísti o pobrání jeho neboztíka PikaHa šatuov,
prstenuov, klíčuov v lázni, též i na suphkací jeho Jiříka
panu purgÍl1istru pánuolll poslanú, potahujíc se, v níž se
všudy zprávci jmenoval á dobře, neb to k sobě přijímal,
spravoval, toho se dotýkal a sobě osoboval. Dále m:uvě,
že nedávno času minulého o touž věc a k té podobnou
stal se nMez nahoře mezi Janem Koppem doktorem a
Beatrix Kopyd anskou o odvírání svévo:ném apatéky i jiných
pokojuov a takové věci nikda nebyly jsou odkládány
k průvodům, než což pobráno, aby zase navráceno bylo,
jakož i ona Beatr!x proti doktorovi v té při jest padla,
Protož toho žádá, aby to všecko, což pobráno jest od
Jiříka Pikarta, bylo bedlivě uváženo, jak mnoho a z toho
pobrání klenoluov i peněz mohlo by dluhuov Jana P,karta
zaplaceno býti, když jest pi'edkem klíče od nejpilnějších
věcf pobral, a klenoty i prsteny tu hned v lázni, jakž tři
svědkové o tom seznávají, k sobě přijal, a tak sobě jest
cizí věc osoboval a přivlastňoval, ona jeho po něm statek
drZící povinna jest z loho dluhy pllltiti, neb tak vajpověď
krále J, Mti jest, pokud kd, stal ku drií Jana Pikarta,
potud aby povinen byl dluhuov platiti.
Na to od l\Iarjanny mluveno: Tuto se strana peněz
a koflíkuov, dokládá pravíc, že o to prve soud byl se
začal a to že stojí tak až posavad, tehdy daremně na to
nyní nastupují, nenechavše toho den a rok a za zivnosti
manžela jejího toho k místu sobě nepřivedše, není povinna na místě umrlého odpovídati, Dali také čísti kšaft,
chtíc ho nyní užíti, prve proti němu mluvivše, a tím že
nebožtíkovi manželu jejímu sou peníze a klenoty dány a
odkázány, tuto se nic od nich nejmenuje, ani jaké peníze
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sou byly aneb jaká jich suma, to li kéž jaké klenoty, ježto
ten se pořádek zachovává, když se kdo z čeho pohání,
že to, což se do puohonu klade a ne jiné, musí se ukazovati, tito pak podle svého obvinění málo ani mnoho
neukazují, než chtí, jakž oni SÍIl)'šlí, aby jim na jich široké
řeči a mnoho mluvení bylo hned věřino. Dále mluví, že
peněz v drahně pyllících jest z truhly vzal a to pro poMeb bratra svého tak jak jest k pravdě podobné, nechť
se uváží, však on Zigmund to dobře ví, že po smrti otce
jeho musili jsou se na pohřeb vdlužiti, a to se svědky
ukázati bude moci, ježto kdyby taková suma peněz, jak
oni smyslivše sobě mluví a toho ničímž neukazují, byla,
třeba-li by bylo se na pohřeb dluZiti a jinde peněz, kdyby
doma byly, hledati, Také sstoupili k lomu, co jest koflíkuov, Idenotuov i prstenuov pobráno, i také o koflíku
velikém a 12 lžicek mluvě, což jest nebožtík Jiřík dostatečně ukázal, že ten koflík i těch lIJ lžic bylo jeho vlastních a. to že se jemu po manželce jeho, kterúž od Hory
měl, dostalo. Nález pak ten o vylámání komory a' svévolném otvírání se k této věci netrefuje, neb on Jiřík
nebožtík nevšetečně, ani aby se do pokojuov lámati a
pohrati měl, než z poručení p, purgmistra pánuov pro
opatření toho jest v to yšel, což pak všecko jest pořád
ným p ,pisem při přítomnosti jistých osob z rady popsáno,
Též i nález, kterýž v soudu komorním p, doktorovi Koppovi a Beatrix Kopydlanské se stal, sem se netrefuje, ona
jest usouzena za křivou a má se s nílll smluviti anebo
jemu zaplatiti, prolo že jest to ukázal, že služebníku jeho
klíče jest vzala a do pokojuov jeho chodila, a tak tou
příčinou jest křiv a zuostala, Ale pan Jiřík nebožtík do
pokojuov Zigmunda Pikarta ani svývolně ani sám, jakž se
z popisu najde, nechodil, než on Zigmund klíče jměl a
v těch pokojích byl, v nich líhal a sa pTílomen při popisu pořádném ani o penězích ani o klenotech se nic nedomlúval před týmiž pány radními, ale Jiřík nebožtík
hned jest se, což jeho bylo, ohlásil, i co za ním jest, a
to se z popisu najde. A o dluhu společném on Zigmund
dobře ví, když na vinici i jináč se dlužiti musili, ježto
kdyby peníze hotové, jakž oni toho ničímž neukazují,
byly, nebylo by p.otřebí se dlužiti, Svědky pak z lázně
z Malé Strany jako Evu a jiné, které vedou, nic na škodu
nejsou, neb tím opatřením těch šatuov v lázni on jest
nebožtík J>Hk nic neublížil, ani jaké peníze aby pobrati
měl; poněvadž lidé mnoho peněz neradi s sebou do lázně
nosí, a tak těmi svědky toho už,ti nemohou, by on statek
Jana Pikarta pobral, neb by tak on Jan Pikart všecken
slatek svůj musil do lázně vnésti, žádajícf poněvadž toho
nic neukazují, aby ona Marjanna jaký statek Jana Pikarta
městský jměla, ani jedním svědkem, než má a drží statek
manžela svého, kteréhož se on po smrti Jana Pikarta na
Zigmundovi jakožto nedflný bratr dosoudil a z toho ona,
pokudž jí náleží, platí, aby mohla před ním Zigmundem
i také sirotek pokoje užíti. Nebo on Zigmund sám jse
toho dotýkal, klíče pobral, šafoval, bral a s tím se vším,
což ,e jemu vidělo a zdálo puso bil, davši na to čísti svě
domí listovní i z register, z něhož se nachází, že ne pan
Jiřík, manžel paní Marjanny, ale on sám Zigmund to
v své moci měl, pečetil a což mohl svého a zeny své i
cizího, lo) v Židech zastavoval, ježto kdyby to tak bylo,
jakž mluví, ničímž neukazujíc, ~e to on Jiřík pobral, kdež
by to on Zigmund vzal, když Ziduom zastavoval, než muselť jest sám to míti, při tom se Svědomí Jana Žáby dokládaje, kterak za 3'/2 set v Židech jest zastavil, však toho
od Jiríka Pikarta nebral, než maje to v své moci,' cinil s tím
podle vuole své. A když se nahlídne do popisu, nenajde se
toho všeho v tom popisu za takovou sumu, v které zastaveno
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jest, nebo ani klenotuov ani šatstva tak mnoho jest nebylo,
položivše ceduli dílčí, co kdo držel a co za svuoj díl
měl vzíti, tak že on na svuoj díl nebožtík JiHk splafil
několik set. A on Zigmund o mnoho set statku více drží
Jana jako duom, vinice, kteréž šacujc toliko zač sou koupeny, a tak statek městský, který nálezem J. Mti Kr. Zigmundovi přisouzen, za ním Zigmundem všecken jest zustal,
a kdyby spravedlivé kommissí J, Mti Kr, nebylo, kteréž
ona Marjanna užíti žádá, byl by Zigmund ji paní Marjanny nikdy z toho napomínati nesměl, ač tuto ne ona,
ale pan Jiřík neboZtík se viní a tato všecka žaloba na
umrlého se ci ní, čehož právo hájí, tolikéž i na to odpovídati, ukázavši právo v kap, 20 art, 26, ',27, Tím tcn
artykul zavírající, že sou toho nic v tom arty kuli, což
prožalovali, neukázali, ale ona že dostatečně odvedla,
kterak Zigmund toho všeho se dotýkal a z supplikací
jeho léž sc nachází, že to zapecětíno bylo, nic bráti
nemohl. A tak ani po manželu svém žádného statku Jana
Pikarta nepřijala a nemá, než statek manžela svého, leterýž jí s sirotkem pořádným Haftem dán a odkázán jest
a s tím při tom artykuli připouští se k spravedlivému
uváženÍ.
K tomu od Zigmunda mluveno: To což strany obšírně
tu mluví, na čtyři artykule se vztahuje, První, že se toho
nic nedotýkala a statku že Jana Pikarta neměla, druhé že
nic se neprovozuje toho, kterak by v statek Jana Pikarta
vkročil, třetí že by Zigmund sám klíče pobral a toho se
dotýkal všeho, čtvrté že jest věc promlcená a tak že ona
na místě umrlého povinna odpovídati není. K prvnímu
mluvě, že se tuto znamenitě od strany dotýká vejpovědi
J, Mti Kr, a to pod obmysly vztahujíc k tomu, že hy
statku Jana Pikarta žádného nedržela, ježto ,se jí to jináč
naide, nebo kdyby byl Jiřík nedržal statku Jana Pikarta,
- však by naň placení páni soudce nevztáhli a tak vždy
takových vajpovědi dotýkajíc a proti nim mluvíc není potřebí mimo jisté vajpovědi jiných pruvoduov, právě že
ona Marjanna statek Jana Pikarta drží, Druhé že se
O vkročení statku nic neprovozuje, mimo vlastní přiznání
nemuož se více provésti, neb on Jiřík toho v té supplikací dotýká, že v spravování toho statku vešel, dav čísti
artykul z pře vedení, kterak by brzy takový statek rozmrhán byl, kdyby Zigmund veň vkročil, a tak ne Zigmund než on Jihk v spravování toho statku jes!. byl. Třetí,
kdež svědomí vedou o pobrání klíčuov a pečetěuí i toho
statku vládnu tf, k těm svědkuom toho se praví, že těm
šenkýt-kám a šenkýřuom a Imchal'kám nemá býti věřeno,
protože pravdy nesvědčí a místa jim nedávají, a sou ,formovaní svědkové, jak,.majÍ váženi býti, to se ví. A také
proti vlastnímu přiznání svědčí, dav na JO císti nález
z červených aksamitových mezi panem z Sternberka etc.
mluvě dále, že oustní svědomí proti Iistuom a pečetěm
postačiti nemuže, a kdyby i pl'iznání nebylo, tehdy ~'wroti
rozumu jest, když ku právu on Jiřík s Zygmundenl' při
stoupil, nic toho nevznášel ani netoužil, by mu Zigmund
jakou překážku v cem činil. Jiní pak, kteří svědcí, jako
DuniáČková ta svědčí, že pečetili, ale neví co, Dorota
tolikéž není na škodu a mistr Voldřich svědcí, že mu
toho Jiřík toužil, mohU jest toužiti, co chtěl; a Wolf
Sultys svědČÍ, že zastavoval šaty ~c, tak jest že zastavoval,
ale aby v takové sumě 3 1/ 2 set zastaviti měl, toho není,
než že na ty šaty ženy své ,a ten koflík s lžicemi v tom
času mnoho lichvy zrostlo, Ctvrté že by hyla věc promlčcná, ale toho není, neb hned po smrti Jana Pikarta on
Zigmund teď na desáté léto se soudí, až v tom teď mor
pl'išel a on Jihk umřel, tehdy jest promlčeti nic nemohl.
A také ona l\{arjanna neviní se z probrání, neZ toliko
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to se ukazuje, co jest za ní po Jiříkovi zustalo a jak
mnoho ona z toho povinna dluhu platiti, A pře nyničko
žádná není o pobrání, nebo to všecko vejpovědí krále
jest obnoveno a k rozeznání p, purgmistru pánuom poručeno, aby se to vyhledalo, kdo statku více drží a kdo
méně, Že pak nasloupeno jest z strany placení dluhuov,
a že jest po smrti Jana Pikarta někohk set zaplaceno,
však také Zigmund platil a na 3 1/ 2 ~et kop dáti musil,
proceZ i grunty všecky prodal a on Jil'ík od něho Zigmunda v dluhu pul vinice Oslov kl' ujal. Ale aby takové
placení bylo dluhu ov po Janovi Pikartovi pozllstalých,
toho se neukazuje, Při tom ,i to mluvě, klerak by se na
pohřeb dlužiti měli, a to vše na ocistu jest učiněno, 'neZ
aby se dlužiti musili z potřeby, toho také ukázáno není.
Popis pak obmyslui, který ukázán, který teprva po půl
létě se stal a na tcn že se svědky vedou ({d ní, i těm jak
se má místo rláti, o tom se ví, i o tom, že on kleréž
kliče ncjpotřebnější byly a kteréž s sebou nebožtík
v lázni měl, ty jesl Jil'ík na ujmu od Zigmunda pobral.
A kommissí krále J. Mti samy se porážejí, nebo kšafl
v ničemž neuí vyzdvižen než z strany spolku, ale nyní
o to pře není než o vyhledání, kdo co statku Jana Pikarta má, Cedule dílčí, které položeny sou, ty o věccch
pozemských sou, ale tuto o statek městský pře jest, jako
klenoty, penízc hotové, ježto kdyby peníze a klcnoty ne.
měly býti statek šosovní a městský, muselo by statkuom
měst-kým veliké zkrácení býti, ukázav k zavření tohoto
arlykule svědomí Kathehny staré Pi kartové, Marjanny,
dcery její, Jana Kolskýho, Jana z Kelče, dav skrze pt-ítele
svého Jana Kolskiho k tomu mluviti, že tito svědkové
jsou lidé dobří a zachovalí, jinače o tom o všem svědčí,
neZli ty šenkýřky, šeukýl'i 'l\ kuchařky, kteříž z peněz
slouzí, jimž se jest místa prve nedalo A svědomí Katel'iny
Pi kartové, kteréž pod peccti dává, má místo míti, neb
jest vdova poctivá a manžel její uUval jest stavu rytíl·ského, Poněvadž pak zvláště ona toho s Marjanmí jako
mátě s dcerou jsou sc dolýkaly nejpředněji, tím dokládaje Jan Kolský, ze Katel'ina Pikartová jest hodnější při
jata býti za svědka, neZli ona Marjanna,
Proti tomu od Marjanny skrze přítele jejího Jana
Handle pozádáno, aby to, čím se nyní Marjanila dotýká,
že by Katel'ina Pikartová byla hodnější pt-ijití za svědka
nežli oua Maljanna, bylo poznamenáno, dále mluvě,
vejpověď, ktení od soudu hol'ejšího ukazují, již jest o to
konec a nic k této věci nenáleZí, a tak se jim, jakž by
oni smyslili, trefiti nemuoze, Též že by nebyl povinen to
ukazovati, co toho statku a jak muoho bylo, chtěje na
domnělé řeci a slova, Heráž mluví, aby 'bylo hned věl'eno,
ale pH právě to se za pořádek drží, že kdož co ukáze,
tcn toho užiti má, jakož Marjanna to jest dostatečně pokázala, kdo jest hned po smrti Jaua Pikarta pokoje pečetil, klíce bral a yládl, nemluvě tu nic proti kommissí
J, Mti Kr., jakž strana vždycky to na vopak vykládá, neb
táž kommissí jest spravedlivá a ona loho při právě hledá,
aby takové kommissí užíti mohla, Což se pak svědkuov
dotýče, o těch se mluví, že by proti zápisuom, pcčetěm
svědeiti měli " že by žádných nápomocných svědkuov ueměli a tak že za svědky by přijati býti ncmohli, jeZto se
to jináč najde a mají p, mistra Voldl'icha a Duniáčkovou
manželku, ktel'íž jim nasvědčují, však i prve tíž svědkové
nal'íkáni sou byli pH soudu hol'ejším, ale liic na ně ukázáno, proč by za svědky pl'ijati býti neměli, není. A Ilad
to vajš sou od vrchního soudu na poctivostech opatt-eni,
protoz se jim pl'i právě jako dobrým a zachovalým místo
dáti má, Ze jest pak sobě nic Jiřík Pikart ncstěžoval do
Zigmunda II naň se netouzil, však vždycky s ním byl
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slavše Zigmunda Pikarta z Zeleného Údolí, strejce svého,
Prokopa, syna jcjího, vinil je oba společně ze sla kop
a Marjanu z Pereftu, vinili jc z toho, že někdy Jan Pigr. č. a to podle kšartu někdy Jana Pikarta na díl jich
kart, otec Zigmunda, eině kšafl tím jest jim bralřím po
jim k zaplacení přišlých, jakž to nálezem pánu\' soudcí
X k gr. e. odldz"1 fl poněvadž již mezi nimi z strany
vyměřeno jest, žádaje, aby od práva k tornu pl'idržáni
stalku neboztíka pH hořejších soudech o všecko místo a
byli, poněl'adž Zikmund Pikart, což na díl jeho přišlo,
konec jest, žád"jí, aby, což jcst jim tak od slrejce jich
s ním o to se porovnal, oni také aby jemu z těch sat
odkázáno, k tomu odpomozeno bylo. Proti tomu od Zigkop gl'. č. právi byli. Proti tornu od Marianny z Pereftu
munda 1'. ,l'iuveno: Aby jím tím z eehoz sc viní, poa ['rokopa, syna jejího, mluveno: Vidí se jim a zdá, že
vinen býli měl a jim co toho pořádně odkázáno bylo,
na lulo žalobu jemu Janovi Pikartovi na ně učiněmí odo tom on žádné vědomosti nemá. A by pak i bylo, tchda
povídati z pUčin jistých povinni nejsou, jedno, že se viní
sám lakových dluhi"v on platili povinen není, neb vě
z věci rozsouzené a již dávno právem na místě postavcné,
domá věc jest, že '·n sám držitel statku nebožlfka otce
neb vědomá věc jest, ze o kšaft někdy Jana Pikarta nesvého není a vejpovědí pánuov úřednílmol' zemských
malý odpor na onen čas jcst byl a týž kšaft J. Mti Kr.
o tom jest 'yměl'eno, že podle velikosti a. malosti od
rozsudkem jest vyzdvižen, nad to vcjš bylo o to suplikodditeluov dluhové se platiti mají a on Zigmund s:lm toho
váno a na to jisté vyměi-ení se stalo tak, jeslliže oni Jan
statku dditelem není. Na to od Maljany z Pereftn mlnPikart a Jil'íI<, bratr jeho, O jakú slatku nedílnost budú
veno: Těmlo bralřím ona povinna nic není, neb s'atkn
chtíti se, k komuž nálcží, domlúvati, že to budou moci
zádného po Janovi Pikartovi nedrží a s ním ona nic ciučiniti, jakož pak oni bratří tak jsou učinili a před pány
niti nemá, poněvadž Pl'edešle toho kšaftu, jehož tito bratři
tíředníky menší ke dvanácti ncdělum obeslání na ně vzali
uUti chtějí, manžel její je,t odsouzen. Zase od puvoduv
a polom sami k témuž obeslání jsou nestáli a tak roku
mluveno - Marjana z P. ze by držitelkyní stalku ncboža dni i letum projíti dali, což když k pruvodum přijde,
tíka nebyla že předkem Zikmund Pikart tím odblchtějí to ukázati. Na to od Jana Pikarta mluveno: Tyto
záním jakožto dědic statku nebo otcc svého jest povinovat
příciny, kterýmiž se brání, že by povinni odpovídati na
a to ze jest tak, dali císti trh domu, v němž týž Zigmund
žalobu jeho nebyli, jsou jalové a jim u práva a nijakž
P. bydlí, tol kéž i arty kul z kšaftu Jana P., otce Zigmunpo tačiti nemohou, neb toho oni neukáží, aby kdy o tu
dova, darše potom mlnvili, že Jan P. byl toho domu po
sumu právem se jaký konec slal, a o kšaft zádné rozepře
Prokopovi, otci svém, držitelem a on Zigmund po Janení, než viní je ze sta kop gr. č. jim k zaplacení na díl
novi. Z strany pak Marjany té jest i Zigmundovi od
jich přišlých, poněvadž O dva díly, jakl. Hafl ukazuje,
pánu líředníku zemských nalezeno, aby dluhy po Janovi
smltlva jest a k zaplacení prišly a na ni Mariannu a syna
P. platili. Tu pan purgmistr a páni vypovídají:
jejího třetí jest připadl a protož ne o věc rozsouzellou
Poněvadž kšaft někdy Jana Pikarla není v jiných artyna ně nastupuje, nel, což na něho a nebožtíka bralra jcho
kulech vyzdvižen kromě toho spolku a porn 'níkuov zdě-
pl'ipadlo a jim k zaplacení náleží, o to on se k jich
lání, .a v témz kšaftu jistá vuole nebožtíka Jana P. jest,
osobám podle práva domlúvá. Zase od Marianny a Proaby Cypryanovým dětem Janovi, Jakubovi a Frydrychovi
kopa mluveno: Jsou od nich příčiny právní položeny,
po X k. c. dáno bylo, pro tož oni pH takovém dání se
pro které, dpovídati jemu Janovi Pikartovi na žalobu jeho
zuostavují. Act. fcr. II. post Ascens. d.
povinni nejsou, a ty t ,ké, když jim k průvodum odlozeno
37. 15§5, 2. zárí. Rl/kop. č. 1028 J: 20. My Ferbude, provésti a ukázati chtí; jestliže jest pak kdo s ním
dinand Ceský král oz ,nmujem tímto listem, ze
jakú smhívu oč ueinil aneb jemu co dal, toť jí ani synu
rady naše k apelacím zřízené - na ty akta - v té rojejímu na ublížení ncní, neb byly by to jim obtížné věci,
zepři mezi Janem a Jakubem i na místě Frydrycha, bratra
aby oni nejsouce jemu niCímž povinni za něeí smlouvu
jich, syny někdy Cypriana Pikarta, z jedné a Zigmundem
platili měli. I majíce potom strany k průvodum sobě čas
P. z Zeleného Oudolí a ~Ialjanú z Pereftu z strany druhé,
od práva složený MariannH s synem svým dala císti vej.
co se obvinění z odká"ání po desíli kopách gr. jim brapověď králem J. Mtí o !dafl někdy Jana Pikarta ucinělllí
třím dotýce - pováživše - zancchávají při své váze. _
a po přectení promluveno, že jsú obviněni ze sta kop
Dán na hradě - I. 1555 v pondělí po sv. Jiljí.
gr č. podle Haftu jeho Jana Pikarta, i ukazují to, že ten
38. 1555, 20. září. Rl/kop. č. 101;: 105. V ponkšaft jest králem J. lIHí vyzdvižen a bk o věc rozsoudělí po Povyš. Sl'. Kříže stala se smlúl'a mezi liroz. paní
zenou a právem dávno na místě postavenou nastupuje,
Uršulú Pikartovlí z Trlmu a p. Hanušem Falkem, což se
davše při tom také i vylíčení téhož nálezu J. Mti Kr.
vinice Voslovky dotýčc. Act. fer. VI. po,t Laml'ertum.
Císti, mluvíce. že i v tom se nachází, pokud a v čem jsou
39. 1556, 9. li'iJ:opadu. Rl/kop. č. 101 j. 115. Jan
oni bratl'í Pikartové byli púzůstHvcni, že při samém tolik.o
Pikart z Zeleného Údolé s Martou m. svou, přiznali se,
ncdílu, a o ten mohli jsú, k kOIllUž se jim vidělo a zdálo,
ze jSlí dluzni 100 k. gr. č. pánuom 1< rucc Petrovi Dupři,stupovati, jakož pak tak jSlí učinili a před několika
hovi, sirotku po Václavovi Duhovi z Castrova. Ac!. fer. II.
post Prothasium.
lé:~ oba bratří Jan a Jiřík ji Marianu přcd pány líl'edllíky
menší s Zikmundem obsflali. Ukázavše na to též obeslání
40. 1~57.
Rl/kop. č. 101 f 169. Tomáš, syn
mluvili, ze i z loho sc V) rozuměti muže, pokud a jak Slí se
Pikartuov, měštěnín Nov. ~1. h., a Matěj, hra tl' jeho.
o svú lIedilnost mohli domlúvati, ale přistllpivše oni ku
41. J558. Rl/llOp. č. 101;: 181. Jakož jest
právu loho jSll tak zanechali a k takovému obeslání neJan Pikarl z Zeleného Údolé vinici I-cčemí Anje;ku od
stáii, ježlo tím, měli-Ii jSll jaku spravedlnost, ji Slí potraZigmunda P., strajce svého, a Uršuly ~ Tamu m. j. koupil,
tili, protože Sll několika letum projíti dali, a pro tož vidí
na kteníito synuom a dětem jejicll spravedlnost po bábě
se jí lIJarianně s synem jejím, zc jSll příciny svého nejich lI.lieU, a Zigmund s Uršultí oznámili, ze předkcm
odpovídání dostatečně provedli, prosíce při tom zůsla
Adam, Jan a Zdislav Pibrtové, synové jejich leta a roveni býti.
zumu majíce, k takovému trhu j,lí povolení dali a od lé
K tomu od Jana Pikarta skrze pl-ítele mluveno: Žádná
spravedlnosti své pustili.
hodná příčina od strany sc nepokazuje, proč by na toto
42. 1558, 17. blezna. Rl/kop. č. 990 f 78. Jakož
obvinění z těch sta kop gl'. č. nebyla povinna odpoddati,
jesl Jan Pikart obeslal' Mariannu Pil;arlovou z Pereftu a
aniz laké toho sc z pruvodu nenachází, aby kšaft nebož-
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tÍka Jana Pikarta děda jeho, zcela, jakž praví, zkažen a
zrusen býti měl,' než on to praví, ze,. při ji?ých všeckn~ch
artikulích jest zustavený kromě porucenstVl, ncb co Jest
nebožtík komu odkázal, to jest svůj pruchod mělo. Dav
na to čísti vejp0l'ěď mezi Katel'illou, Jana Pikarta manžclkou a Mariannou dcerou její, z jedné a Jiříkem a Zikmunde'm Pikarty z ~trany druhé, poručil mluviti, že od
práva toholo na onen cas bylo nalezeno na poručen~ J.
.Mti Kr., aby to vyhledáno bylot ~o by za kým. t:ch
statkuv zustalo, aby z toho spolecne to věno splatl.I~, a
tak nemohl jest ten kšaft býti a nebyl zcela vyzdvlzen,
než jemu právO v jiných artikulích dáno, jakl. již nejednou
o tom mluveno; dále pak pletou v to obeslání, která na
onen čas ke dvanácti nedělum oni bratří vzali, což se
sem trefiti nemMe, neb to· vobeslání se vztahaje na statek
pozemský a zápisný a ne n~ městski, a t!m že ?y k němu
nestojíce právo své promlceli a na to ze Ly. I rozsudek
měli tomu se mÍstá nedává, a ten aby od IIIch ukázán
byl 'toho ješlě slyšáno není, žádaje aby artykul o~ěch
300 kopách gr. č. jemu z kšaftu nebožtíka děda Jeho
přecten byl, tím zavíraje, poněvadž .pli t,um kšaftu ?ebožtíka Jana Pikarta samý toliko ten arbkul Jesl o porucenství
vyzdvižen a v jiných artikulích jemu, místo jes~ ?á?o a
ona Marianna s Proko'pcm, synem svym, toho JSu zádné
slušné příčiny neprovedli a neprokázali, pro kter~í by
jemu odpovídati povinni nebyli a že
Jana P~karta
statku držitelé nebyli, vidí se jemu JanovI a zdá, ze na
tu žalobu jSlÍ jemu povinni odpovídati, zádaje podle toho
za opatření spravedlivé. Naposledy od Marianny mluveno:
Dotklo se toho od strany puvodní, že by ona to od sebe
a syna svého promluvití dala, jako by na to obeslání od
nich ukázané rozsudek se státi měl, k eemuž to praví,
že toho od nich mluveno nebylo, než že o věc rozsouzemí
se od něho Tana Pikarta nastupuje jako o kšaft, kterýž
jest vyzdvižen, jakž nález J. M,tf ~(r. ukázaný .t,o
sobě
obsahuje dále pak lIález, kter)'z Jest ukázán, Jlmz bylo
nalezello' aby podle velikosti a malosti z statku městského
dluhové ~e platili. Ten jim na škodu ani jemu I., zádné
platnosti není neb by:o-li jest co lIalezeno, bylo Jest tak,
aby ten plalil: kdo by co za sebou ~ěl,. než o~a ,Mar~~~n~
s synem svým praví, že jemu J allOVI Plkar~?Vl b~ mClmz
povinni nejsou; což se pak nálezu Katenny Plkartové
o věno a MarianllY Talavaškové dotýče, lím on toho do:
tvrditi nemuže, aby pro ně v své celosti všecken zustatl
měl poněvadž J. Mti Kr. vejpověď takto na to se vztahuj~ pokud by jich, totiž Kateřiny a Marianny, dvou v tom
kšaf~u se dotýkalo a jich br~tl-í, ne~í1nosti, s ~trany. pal:
jiných artykuluv, ti ovšem, Jakz neJe,dnou, d,utceno J;st I
ukázáno, jsou zdviženi a byly by 10 tězké, vee,l, aby I:e,~do
i odkázání i ned,lnosti užiti chtěl, a ponevadz pak príClll~
slušllé a podle práva jsou uk!zali, pro. kt~léž .odpovídat~
jemu Janovi Pikartovi I.la tu za!obu povlllm neJsou, prosl
podle toho za spravedhvé opatrení.,
,.
)
Tu pan purkmistr a rada: Ponevadz Mananna z 1 ereftu a Prokop, syn její, žádných slušných příčin, pro
které by Janovi Pikartovi n~ .žalo.bu )eho z: sta kop gr.
č. na ně učiněllOl1 odpovídati povlllm nebyh, podle pr~v.~
jsou nepokázali, pro tož ona Marianna a ~ro.l{Qp, syn. Je~1
na tu žalobu Janovi Pikartovi odpovídati JSou povlllm.
Actum in consilio f. V. die Gertrudis 1558.
43. 1558 po 8. prosinci. Missiva V tlrcllivlt mistodržitelském f, 1s8. (Recess Voršile Pikartový.) J. M. C.
pán náš nejmilostivější ráč!1 jest ,t.omu porozuměti: kterak
by Voršila Pikartoyá na dum svuJ v Stal'. M. Pl. kupce
pana Jiříka Šlejllice jmíti měla, z kderéhozto domu by,
JakZ zprávu dává, lIa větším díle věřitel6m svým, kdyby

br

y

455

jej prodala, zaplatiti chtěla, avšak jistý Vlach, který~ nu
něm nčjakú sumu má, divně že s llí zach!.~í a. alll do
těch pokojův, které? zavl'ené má, a ona chteJlce Je panu
Š'ejnicovi ukázati pustili nechce, nýbrž se pokrývá, protož
J.' M. C. primas~ a purkmistru Star. M. Pl'. porouceti
ráčí, aby t~ tak skutečně opatl'ili, aby v ponděl~ ?,yní
pl'íští pan Slejnic buď sám neb na místč Y~~lany Jeh~
s ní Voršihl Pikartollí do jejího domu a pokoJuv, kderéz
by shlídnouti chtěl, puštěn byl, jestliže by pak ten. Vlacl~
je pustiti nechtěl aneb se pokrýval,. tehdy aby om, sami
dadouc pokoje odevříti je tam pustrli tak, aby volne po:
koje shlídnouti mohli a na. čem tu věc ..po~tav!,. aby J.. Mtr
C. o tom podaně oznámih, na tom Jistu vuh J. MtI C.
naplní.
44. 1560, 9. května. Missiva v archivu lIIístodl'žitelském z r. 1551-60 sv. 50.,!: 232. (Recess Bol'ivo-

jovi purkrabí z Donína.) J. M. Rímský císař a Uherský,
Český etc. král pán náš nejmilostivější rácil jest urozenému Bořivojol:i purkrabí z Donína poručiti tolo oznámiti: Jakož jest se urozené Elišce z Landštejna, manzelc~
jeho, po vejpovědi, kteráž se mezi prokurátorem). Mti
C. n.1 míste J. Mti a t~už paní Eliš~ú z .La?,dšteJn,a n.a
soudu zcmském stala, Jménem J. MtI arClkmzetc ]i erdlnandu na místě J. Mti C. poručení stalo, aby z domu
P,kartovského v Stal'. M. Pl'. ležícího, v kterémž na ten
čas byt SVIIj má, z světnice ~ ~ k?mory ?O další!lO J. ~Iti
C. poručení nev.ycházela, zacez Jest veJš psany .manzel
její pod la'dlem a statkem svým, ze se tomu dostl stane!
slíbil, avšak J. M. C. z mllos.ti sve k tomu povolo,vatr
ráčí, aby táž Eliška z LandšteJn~. v n,adepsaném dome v~
všem jehO okrsku svobodu choditI mela, však ~by ~ té!~oz
domu ven do dalšího J. Mti C. anebo J. Mti arClklllzecího poručení nevycházela pod vejš. j~~enovaný~ ruko:
jemstvím manžela svého, a tak~vé JeJI po, tém~ d?mc
chození podli téhož jistého ~. MtI~: povolelll dot~enem~
Bol'ivoji purkrabí z Donína Jeho predešlému rukoJemstvl
na' nižádllll škodIl a ujmu nemá býti a nebude, však
v nynějším rukojemství aby, jakž svrchu dotčeno, zustal.
Actum v Vídni ve etvrtek po neděli Jubilatc léta etc LXo.
45. 1566, 8. kvělna. RlIllOp. Č. 2121 f. 165. Marjana Pikartová z Pereftu, Prokop Pikart z Pcrejltl s .KateHnou m. svou i na místě Anny, dcerky své let nemající,
přiznali se, že jsou ni"epsané věci jim kšaft:m p. Jana
Řeháčka z Květuice odkázané od Ufoz. Matláše Dobše
z Olbramic a na ČcrněkoYicích přijali: Marjana XX k;
gr. č. chudým na sukna odkázaných, jí sto kop gr., dr~hy
řetízek zlatý menší u kteréhož zlatej za deset zlateJch
s boiím umučením' pověšen jest, a na tý~Ž ,řetězu pě~
pr.tenuov zlatých, - prvn.í s diamantem šp,catym, druh~
s turkusem tl-etí s amatJstem a dva s l'ubmy, pás velkeJ
stříbrnej p~zlacenej a koflík, 12 lžic stříbrnejch. s kotvicí,
erbem Jana Řeháčka znamenanejch. Prokop PIkart: ,ZÚponku za biryt, v nížto obral Panny, v pravý ruce strelu
a v levý ruce srdce hol'-ící drží, prsten s kamenem I"revním. Pa lí Káca m. j.: tl-i prsteny zlatý, dva prslyn~y
zlatá, jeden s zafírem a druhý ruka v ruku - . Act. dle
StanÍslai.
46. 1568.
RllllOp. Č. 2121 f. 252. Jan, pozuostalý sirotek po Jan"vi Pikartovi z Zeleného Údolu, a
Marta z Pukštejna, matka jeho.
47. 1588, 25. července. Rlllwp. č. 2205 f. 100.
(Kšaft Marianny Pikartoyé z Pereftu.) \' e jméno svaté a
nerozdílné Trojice - amen. Já Marianna 1'ikart?vá .z Pereftu, měštka Stal'. M. Pr., vyznávám - tímto mym hst~m
kšaftovním: Uznávaje při sobě krátkost a nestálost hd-
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ského života -- já jakožto zena již v létech sešlá, toto
pol'ízení a kša[t ciním. Pi'eelně a nejprve duši mou v ruce
Stvoi'itele a Vykupitele mébo mocně poroučeje - o statecku pak svém takto řídím: Duom ovuoj, v němž bydlím,
v Stal'. M. Pl'. podle [ary Tejnské vystavcný, jenž u ti'í
králuov slove, se všellli svršky, nábytky, hospodářstvím,
k tomu dluhy, jimiz sou mi lidé povinni, hotovými penězi,
klenoty, jak na zlatě tak i stříhře, nádobí cínovém, mosazném, měděnném, nic méně šaty ložní, vinuté, chodící,
vína v sudech a sumou to všecko, cozkoliv v tOln domu
se najde a vyhlcdá; k tomu viniCI Kancléi'lm řečenou se
vŠÍm k ní pHslušenstvílll, kterou?; sobě kšaftem dobré paměti p ,na Jil-íka Pikarta, manžela mého milého, spolu
s Prokopem z Perel' tu, synem mejm, odkázanou s nápadem
z umrlého na zivého pozuostalého mám, o níž s týmž
synem mým nikda selll dílna nebyla, nýbrž pro ob,živenÍ
mé, tudiz i nebožtíka Prokopa, syna mého, nechtieci o tlíž
yinici přijíti podle rozsuuku Ránuov úi'euníkuol' při dskách
zemských v pHdně nějakých vín a I'ěna mateř,e Ztkmunda
Pikarta, někdy strejce nadepsaného manžela mého, svých
vlastních pene. s velikou ujmou i ublížením, rtJzprodavši
dědictví mé po rodičích mých na mne přišlé, jemu Zikmundovi za touž vinici tisíc kop míšo sem uala; item vinici
v l\artousích ohraženou proti kostelu sv. Jakuba v Zahradách, též zahradu s trá\'níkem proti I'inici od cesty až
)< i'ece Vltavě poule zahrady Frankovské lezící, na kteroužto
vinici i zahradu se vším příslušenstvím jisté zápisy, majestáty a jistoty od nábozné a osvícené panny Barbory
z Sclmberka a na Kosti, z bozí milosti kněžny a abatyše
kláštera sv. JiH na hradě Pražském, i v,eho konventu
mám na to potvrzení nábuzných a osvícených panen Lidmily z Blízova a Doroty z Krumlova abatyší dotceného
kláštera i všeho konventu sv. Jiří, k tomu J. lvlti císa' e
Rudolfa na túz vinici i zahradu majestát pod visutou pcčdí, jimž potvrzovati a schvalovati výš psaných nábožných
a osvícených panen i všeho konventu listy a potvrzení
na ty grunty udělené ráčí, jakž pak dotcení zápisové,
maje,tát a jistoty v sobě šíř obsahují a zavírají; takové
zejména položené grunty i jini statek muoj vlastní, movitý, také nemovitý -- po mé smrti <·dkazuji a mocně
dávám Barboře, pozuostalé po dobré paměti panu Adamovi Skalickém z Skalice, s Annou z Perejtu, l'1luckou
mou milou, téhoz pana Adama manželkou, zplozené dceH
a sirotku, pravnucce mé milé, aby tcn všelijaký statek
muoj - vejš specifikovanej na touž Barboru, na pravnucku mou, po smrti mé pl'ipadl plným dědickým právem
bez překázky všech Udí i každébo clověka, což by lid,ká
les1 vymysliti mohla. Nad kteroužto Barborou i vším
sLtkem jí ode mne odkázani\ll za porllcníky ustanovuji a
nařizuji urozené a slol'utné, obzvláštně mé milé přátely
tyto: pana Abrahama Hrocha z I\'Iezilešic, pana Václava
Deklívu z Závořic a pana Jana Albína z Greifnberku, jim
se b,!to cele dUI'ěl'uji, ze oni jakozto poctiví a šlechetní
muzi, takové porllcenství dobrotivě k sobě přiJmouce,
jakz sem se i toho pH nich dožádala, pro lásku, kterouž
sou k nebožtíkovi panu AdHlllol,i Ska!Íckému, otci Barbory,
i ke mně měli, touž Barboru ke cti; chvále i poznání P.
B. všemohoucího, potom ke všemu dobrélllu a poctivému
vedouce, nad ní i statkem jejím, jí tak ode mne odkázaným ruku ochrannou držeti. jí opatrovati a fedrovati
budou, kHvuy Zádné nižádnému ciniti ji nedopouštějíce
ani sami neciníce. Při tom však pro dokonalejší opatl'ení
tato jest vuole má, aby častopsaná Barbora po mé smrti
paní Katei'ině, pana Jana Albína manzelce, bábě její vlastní,
někdy nevěstě mý, k chování uání dána byla, nebo já
jiné naděje nemám, nýbrž nade všecky lidi jí paní Kate-
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:r.:ině 'toho se duověřuji, že ona
nejináče nežli já nebožku Annu,

Barbora vnučku svou

uceru její, vnučku mou
milou, opatrovala sem, tolikéž opatrovati, chrániti v pobožnosti i ve všem jiném dobrém a poctivém říditi, také
spravovati ku potěšení svému i všech přátel az do let
dospělých bude. Pro podstatnější pak vychování a poti'eby
i náklady na Barboru chci tomu, aby paní K atei-ina Albínová domu mého i vinic, také zahrady užívala potud a
tak dlouho, pokuclZ by pH ní Baruška, vnučka její, zuostávajíc trvala, však povinna bude paní Katei'ina duom
vejš dotčený, aby spuštěn nebyl, s vědomím pánuov poručníkuov opatrovati, na vinice nakhldajíc, z nich užitky
hráti a z těch takových užitkuov na Barboru náklady
činiti. Což by pak každého roku pi-es títraty z užitkuov
domových, vinic a zahrady, jako z vín vyšenkovaných
nebo v sudích prodaných a zpeněžených, mimo náklauy
viničné i na sirotka pl'ebíhalo, to všecko paní Katel-ina
má a bude povinna pánuom poručníkuom ouvozovati a
v ruce jich dodávati. Páni poručníci pi'ijmouce peníze
z týchž uzitkuov, k hlavním sumám, kteréž na listech a
jistotách svědcící mám (kteréžto listy v železné truhle
jsou při jinejch klínotích, a ty též Barboře pravnučce
vedle jiného statku mého, jakoby jí ode mne II'Iarianny
Pikartové z Pereftu z dobré vuole zouplna ~ docela zdě
lané byly podle obyčeje a řádu této země Ceské a notule
kanceláře Prážské na ně dané měla, náležejí) přiložÍ. Při
tom maj éci v svém bedlivém uvážení, že často psaná Barbora, pravnučka má milá, v dětinském zp:lOsobu zuostává,
v tom kdyby osiřela, daleký cíl k létuom rozumným a
dospělým jměla, v kterémž ji nyní pozuostávati rozumím,
mezi tím jak s ní P. B. naložiti a pokud ji v tomto světě
zanechati ráčí, smrtedlllému člověku není známé, i jestli
by před d .. jitím let dospělých túž Barboru P. B. prostřed
kem smrti z tohoto světa povolati (čehož pane Boze ostl'ež)
rjcil, to! o všeho statku mého movitého i nemovitého, na
čemžkoli záležejícího, Barušce ode mne odkázaného po
smrti na místě jejím pravé dědice a nápadníky ciním, je
mocně ustanovuji z počátku psalllí Kateřinu Albínovou,
někdy nevěstu mou, paní Dorotu z Pere[tu, strejnu mou,
neboZlíka p'l!la Lukáše z Pereftu, bratra mého, dceru, a
pány poručníky ode mne nad statkem i Barborou, pravnučkou m~u zřízené, zejména vejš položené, tak aby
toho všeho statku jeden díl paní l\ateřině Albínové, paní
Dorotě druhej díl, třetí díl pánuom p'Jručníkuom náležel
a oni aby rovným a spravedlivým podílem O to se podě
lili. A když by nápadem na paní Dorotu z Pereftu díl
ten jeden přišel, ona z toho podílu svého Václavovi z Pereftu deset kop míšo aby vydala. Také poznávaje, že páni
poručníci nemalé práce povedou, když by mne P. B.
z tohoto sv :~.}a k budoucí slávě pOl'olati rácil, na památku
mou poroučím jim po desíti zl. uh., ty aby sobě po smrti
mé z toho tak kšaftovaného statku a Barboře daného bez
překážky všech lidí vzali. Tomu na svědomí lento kšalt
upečetiti sem dala. Jehož datum v Starém Městě Praž.
v pondělí den sv. Jakuba, to jest dvadcátého pátého dne
měsíce cervence léta etc. osmdesátého osmého.
Marianna Pikartova z Pereftu
ruJní vlastní SVlí.
Kterýžto kšaft jí Marianny Pikartové z Pereftu mypurkmistr a rada k žádosti poručníkuov nad statkem a
Barborou, pozumtalou dcerou po někdy Adamovi z Skalice
a pravnučkou někdy ·]',{arianny z Pereftu, kšaftem tímto
nařízených, též kša[tovníkuov a nápadníkuov v něm postavených skrze vstoupení do rady na nás vlozené, ponč
vadž odporníci j eho, Jan starší a Jan mladší Pikartové
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z Zeleného Oudolu strejcové podle vloženého odporu posavad po svém právě sou nekráčeli a nekráčejí aniž podle
uictum, jehož actum in consilio feda 3. post Simonis et
Judae léta pominulého etc. osmdesátého devátého, od
práva jim učiuěného ke škouám nezaručili, ale toho všeho
mlčením a nejitím po právě pominuvše tak zanechali,
sme stvrdili a jemu moc podle práva dali. Tomu na svě
domí dali sme tento list upečetiti v outeri po Proměnění
P. Krista léta etc. devadesátého.
48. 1604, 21. prosince. Rl/kop. č. 2205 f. 290.
(Kšaft urozené paní Barbory Rucké z Skalicc.) Já Barbora Rucká z Skalice znamenajíc nestálost života svého
na tomto světě a nevěda, kdy mne 1', B. všemohoucí
z tohoto bídného světa k své svaté milosti povolati ráčí
a věua o tom, že všeckno, co se narodilo, l\mříti musÍ,
protož nejprve přede všemi věcmi duši svou P. B. všemohoucímu, stvořiteli svému, od kteréhož jsem ji vzala,
v jeho svaté ruce poroučím a prosím, věříc lomu dokonale, že pro zasloužení svého nejmilejšího syna P. J. Kr.
a pro' nevinné umučení jeho mně mé všecky hříchy odpustíc nedopustí jí jíti na věčné zatracení, ale skrze své
převeliké a nesmírné milosrdenství přijme ji na věky
k sebe chválení a na tvář svou ustavičně pati'ení. Dále
pak nechtíce, aby o stateček muj, kteréhož mi P. B.
z milosti své svaté a štědrosti Božské naděliti ráčil, mezi
panem manželem a synem mým nejmilejším jaké nedorozumění po smrti mé, když by mne P. B. prostl'edkem
smrti této časné z tohoto bídného a plačtivého oudolí
povolati rácil, povstati měli, nibrž aby jeuen každý z nich
věděl, jak se v tom zachovati.
Pro tož s dobrým svim
rozmyslem maje toho moc s svejm jměním a statkem, což
mi se líbí učiniti, ve jméno P. B. všemohoucího o témž
statei:kn svém takto řídím a kšaftuji. A týž statek sl·uj
I'šechen a všelijakej, na čemž ten koliv jest a záleží, nil,dež ovšem nic nevymieňujíc, se všemi právy a spravedlivostmi svými, listy, majestáty nÍŽe dotčenými, dluhy pojištěnými i nepojištěnými i s těmi dluhy mně od dobré
paměti někdy p. Samuele Hrocha z Mezilešic, předešlého
pana manžela mého, povinnimi, tak jako by to vše slovo
od slova zcela a zouplna, jakýmiž by se to lwliv jmény
jmenovati mohlo, sem do tohoto kš aftu mého ve,psáno a
specifikováno. Totiž: dum sl·uj ležící v Starém Městě
Pražském podle fary Tejnské vystavený, jenž u tří králltv
slove, se všemi svršky, nábytky, hospodářstvím, hotovými
penězy, klenoty, jak na zlatě tak i na stříbi'e, nádobí cínovém, mosazném, měděném, dřevěném i jiném všem a
všelijakém. Nicméně: šaty ložní vinuté, chodící, vína
v sudech a summou to všecko, cožkoliv, kdekoliv mého
se najde a vyhledá. K tomu vinici Kancléřku řečenou
s lisem a jiným vším k ní příslušenstvím. Item vinici
v Kartousích ohraženou proti kostelu SI'. Jakuba v zahradách, též zahradu s trávníkem proti vinici od cesty až
k i'ece Vltavě, podle zahrady Frankovské ležícÍ. l s těmi
zápisy, majesSáty a jistotami od nábožné II osvícené panny
Barbory z Selmbergka a na, Kosti, knězny a abatyše
kláštera sv. JiH na hradě Pražském i I'šeho konventu
dobré paměti paní Marjaně Pikartové z Pereflu, měštce
St. M. Pr., 'paní prabábě mé nejmilejší, na touž vinici a
zahradu v Kartousích svěučícími. A na to potvrzení nábožných a osvícených panen Lidmily z Blízova a Doroty
z Krumlova, abatyší dotčeného kláštera i všeho konventu
Svl'. JiN na hradě Pražském, k tornu císaře Rudolfa druhého,
Ceského krále, na týl. vinice i zahradu majestátem pod
visutou pecetí, jímž potvrzovati a schl'ulovati výš psaných
nábožných panen i všeho konventu listy a potvrzení na
ty grunty udělené ráčí. Jakž to dotčení zápisové, majestát

a jistoty v sobě šiř obsahují a zavírají, i jiný statek milj
vlastní movitý i nemovitý, na čemžkoliv záležející, nic
ovšem nikdež nevymieňujíc, tak jakž sem toho sama v pokojném dd'ení a užívání, maje sobě to od nahoře psané
paní Marjany Pikartové z Pereftu, paní prabáby mé nejmilejší, kšaflem jejím, jehož datum v St. M. Pl'. v pondělí den sv. Jakuba, to jest dvadcátého pátého dne mě
síce července léta etc. osmdesátého osmého, mocně dáno
a odkázáno, byla, dávám a tímto mým kš aftem a poslední
vulí mou mocně odkazuji, však po smrti mé teprva II prve
nic, na způsob a vejminky níže dotčené urozenému panu
Kašparovi mladšímu Ruckému z Rudz, J. Mti C., komornímu služebníku, panu manželu mému nejmilejšímu, dě
dicum a budoucím jeho k mocnému II dědičnému držení,
užívání, jmění, dání a vládnutí bez překážky jednoho
každého člověka, což by lidská les! vymysliti mohla.
Z kteréhožto statku a jmění mého týž pan manžel muj,
vejda v jeho držení, tomu chci aby Janovi mladšímu
Hrochovi z Mezilešic, synu mému nejmilejšímu s někdy
dobré paměti p. Samuelem Hrochem z Mezilešic, přede
šlim panem manželem mým, zplozenému, vydal dva tisíce
kop míšo a to teprva, když by k letum sl·ým pl'írozeným
dvacíti přišel a prve nic. Avšak touž sumu bude povinen
jemu do toho času bez lírokuv dostatečně ujistiti, aby ji
přijda k týmž let um svým věděl kde najíti. Než neuchoval-li
by P. B. téhož Jana mladšího Hrocha, syna mého, dříve
toho času a dojití let jeho od smrti, tak že by dříve dojití let, anebo i dojdouce let svých spravedlivých bez
dědicllv z tohoto světa sešel, tehdy táž summa těch dva
tisíce kop míšo při něm panu Kašparovi mladším Ruckém,
dědicích a budoucích jeho zustati II zase na něj, dědice a
budoucí jcho pl'ipadnouli má plným právem. Jakož jest
někdy pan Jan Albín z Greifenberku, na onen čas poručník mltj, mně spolu s týmž Janem mladším Hrochem
z Mezilešic, synem mým, za živobytu svého pořízením
svým knihami Nového M. Pr. učiněným všechny svršky
a nábytky své vlastní, kteréž jsou po něm v domě jeho
na Novém M. 1'1'., v němž bydlel i také umřel, zustaly
(však teprv a po smrti paní Markéty, manželky své, mocně
a dědičně na rovný díl mllj přišlo), ty tolikéž všecky, nic
ovšem nevypouštějíc. Též také i tu všeclmu spravedlivost
svou, kteráž by na mne podle toho psaní, ktcréž jest J.
lvI. C. ku pánum Pražanum Nového M. Pr. učiniti a k nim
se přimlouvati ráčil: jakož jest nadepsauý p. Jan Albín
za živobytu svého, jsouce mým poručníkem, u něhož jsem
a paní manželky jeho podle naHzení kšaflovního, výš při
pomenuté paní prabáby mé, jakožto sirotek nezletilý, zustávala a vychována byla, statečku mého všeho a všelijakého mně od též paní prabáby mé odkázaného v držení
a uZívání byl, k sobě všelijaké užitky a duchody mně
náležející přijímal a mně z toho ž,"dného počtu nečinil,
nibrž když jsem jej od něho míti chtěla a na něj, aby
mi jej nčinil, nastupovala, mně vejpisy pořádné z kněh
městských Nového M. Pl'. pořízení svého, že mi po smrti
své všecken a všelijakej statek svuj odkazuje, abych jej
z takového počtu činění propustila, což jsem já věříce
jemu, že se to tak stane na přímluvu dobrich pánuv a
přátel, však tak a na ten konec, pokndž se to tak stane a
mně statek jeho zllstane, k sobě přijala a jej z téhož
počtu vy kvitovala a propustila, kteréžto pořízení své
on p. Jan Albín v málo dnech po propuštění jeho
z téhož počtu jest přetrhnouti a propustiti dal a jiné
pořízení na ublížení mé a ujmu práva mého staršího
k statku jeho náležejícího o statku svém učiuil a jej jinam
odkázal, chtěje mne tudy o týž počet mně náležející při
praviti a od statku svého odciziti, aby aspoň ten dum
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jeho p. Jana Albína, v němž jest on někdy p. Jan Albín
po smrti paní manželky jeho na mne podle týchž svrškův
přišel a pl'ipadl a já tu nějakého vynahraženÍ ra ten
počet dostati mohla. Což tu tak koliI' na mne toho přišlo,
mocně odkazuji a dávám nahol'e dotčenému p. Kašparovi
mladšímu Ruckýmu z Rudz, panu manželu mému nejmilejšímu, dědiclllll a budoucím jeho. Naposledy toto sobě
vymienuji, abych tento kšaťt a poslední vůli mou, když
by mi se lcoliv vidělo a zdálo, mohla a IllOC měla zrušiti,
změniti, zkaziti a jinej podle vule své učiniti. Vedle toho
také pana purkmistra u pánu v Pražan St. M. Pl'. prosím,
že nad touto poslední konečnou a jistou vuli mon ruku
ochrannou a laskavou držeti a tento Haft můj poslední
vůle mé po mé smrti utvrditi ráčÍ. Tomu na svědomí
pečeť 1ll00l vlastní jistým mým vědomím, celým a dokonalým plným pl'iznánÍm dala jsem pl'itislmouti k tomuto
kšaftu svému a poslední vůli mé, v němž jsem se také
rukou svon vlastní podepsala. A pro lepšÍ toho jistotu
dožádala jsem se urozených:' p. Kryšlofa Runfta z Wisentalu, J. Mti C. IwmornÍho služebníka a vrchního kvarderoba, a p. Hendrycha Pernického z Pernecka, J. Mti C.
husyra, že jsou také pečeli své podle mé na svědomí
k tomuto Haftu mému však sobě a budoucím svým beze
škody přitiskli. Jehož jcst datulll v outerý den sv. Tomáše
léta šestnáctislého čtvrtého. - Barbora Rucká z Skalice.
- Chriestof Ranft von Wiessendal Ir. Rom. Kais. M.
Camerdiener nnd obersler. -- Hendrych Bernetzky von
Bernetz Ir. Rom. Kais. M. Hueschirer.

49.

1608, 14.

března.

Rl/kop. č. 2232 ,. 357.

V pátek po neděli Oculi stala se smlouva pl'átelsi<á mezi
uroz. p. Kašparem ml. Rucským z Rudc, cís. komorním
služebníkem a p. Janem Hrochem z lIIezilešic, cís. hejtmanem panství Dobříšského jakožto vlastním strejcem a
poručníkem Jana Hrocha ml.' z M., syna po někdy uroz.
p. Samuelovi H. z liL, bratru jeho vlastním, pozůstalého
tl to taková smlouva: Jakož jest někdy uroz. paní Barbora
Rucká z Skalice, predešlá manželka téhož p. Kašpara
Ruckého z R. ucinila kš~ft a odkázala statek svuj témuž
p. Kašparovi ml. R z R, manželi svému, lu jest p. Jan
Hroch z M. témul. kšaflu mÍsla dáli nechtěl, že by týž
kšaft od ní paní Barbory nepol'ádně na škodu dOlčeného
sirotka, syna jejího, učiněn býti měl. Kterážto rozepl'e
jsouce při právě Star. M. Pl'. vyslyšána, jest vypovědí
takovou podělena, že jest p. Jan Hroch k ruce dotceného
sirotka odporu svého neprovedl, ný~rž že z odvodu téhož p.
Kašpara ml. to vše se jinak patrně našlo, že jest ten
kšaft pol'ádný. (I porovnali se), ze týž kšaft ve své celosti
má zllstati a p. Kašpar ml. toho všeho statku po manželce
jeho má uliti, naproti tomu p. Kašpar ml. Rucký jeho
sirotka Jana ml. Hr. z 1\'1. při odkazu 2000 k. m. zusla,vuje, k též sumě 500 k. mÍšo pl'idád.
50. 1611,21. ledna. Rl/kop. č. 2232 f. 487. Kašpar
Rucki z Ruc, cís. kammerdiner pl'iznal se, že jest dlužen
100J k. n!. KašparoYi Winterovi z Polehrad a zapisuje
na dOlllu vedle fary Tejnské. (Dne ·4. května t. r. zapisuje týl. témuž 2000 k. m.)
51. 1612, 1. srpna. Rl/koj. č. 2114 f. 80. Zmocněn
jest podle jistého pl-ísudku pán"v p. Kašpar Winter z Poleln'ad domu Pikartol'sJeého vedle fary Tejnské někdy
Kašparovi ml. Rudskýmll z Rlldc nálcžejícího pro 1000
k. m. dluhu.

52. 1614, 30. července. Rttkop. č. 2114 f. 151.
Zmocněn jest domu u Pikartův právem nápadním llaJana
st. Hrocha z Mezilešic po nekdy Janovi ml. Hrochovi z M.
pl'ipadlého pro SU!llll 500 k. m. dluhu Janoyi Kolinovi
z Elbinku povinných.

vi.

53. 1621, 5. října. RullOp. Č. 2234 f. 134 ..0svÍcené kníže a vysoce urozený pane pane nám milostivý.
Jaké jest nám V. Kn. M. poručení v přícině pana Jana
Rocha z :Mezilešic z jedné a pana Davida Floryna z Lambštejna a paní Doroty Kolinky z strany druhé učiniti a
pH tom za komisal'e naříditi rácila totiž, abychme my
neprodleně snesouce se o jistý den a místo z počátku
psané strany pl'ed sebe povolali, věci a spisy z strany
zl'odu do domu slove Pikartovského y Star. M. Pl'. vedle
fary Tejnské ležícího stalého se dotýkající od týchž stran
pl'ednésli dali y tom sporu a, col. by tu dále přináležejí
cího od nich přednešeno bylo, je s pilností vyslyšeli,
všeho bedlivě povážili, dále Je tomu, aby ta věc na místě
postavena a strany spravedlivého opatl'enÍ dosáhnouti a
porovl1<lny býti mohly skutecně se přicinili, a jak to vše
vyl'ídíme a na místo postavíme, na kancelál' J. M. C.
ceskou dostatečnou zprávu svou uciniti hleděli, jalcZ téz
poručení V. Kn. M., jehož datum v Menším :Městě Prazském 6. dne Septembris leta tohoto 1621 to v sobě šíl'
obsahujíce zavírá. Na kteréžto milostivé poručení V. Kn.
Mti tak jsme se poslušně zachovali a dotcené strany k jistému dni o touž před sebe obeslali a takovou milostivou
vuli V. Kn. Mti jim přednesli a jich, aby sobě raději
k pokoji raditi dali, tak aby V. Kn. Mti z dalšího zaneprázdnění sjíti mohlo, pooěvudz jinšími a vetším i věcmi,
na cemž jak J. Mti C. králiva pánu našemu uejmilostivěj
šímu tak tomuto království Ceskému nemálo záleŽÍ, napomenutí ucinili, po kterémžto napomenutí strany, ačkoliv
tvrdočejny byly a jedna druhý v ničemž ustoupiti nechtěla,
Ilýbrl každá práva býti chtěla, i vidouce my, že by se to
netoliko prodlelo, ale také že by ta věc k místu a konci
přivedena býti nemohla, nepominuli jsme y tom dále
pracovati a strany ještě k přátelskému o to porovnání
napomenouti, tak aby k další přátelské smlouvě přijíti
mohly a ncbo aby strany nám to v moc k ubrman,ké
yejpovědi daly, my že chceme pokudž možné bude strany
bez ublížení jedné i druhé spravedlnosti v tom pracovati.
tak aby se V. Kn. lvlti VlIli zadosti státi a oni nálcžitého
opatl-ení dosáhnouti mohli, což jsou tak učinili, a my
maje sobě to v moc dáno, takto jsme strany o to všecko
pl'átelsky porovnali. Předně, ze pan David Floryn na místě
Auny, manželky své, dědicův a budoucích svých na naše
jednání, Pl'edkládání a přímluvy v těch přech mezi dobré
paměti panem Kašparem 'Winterem z Polehrad, olcem
manzelky jeho, které jest on i pan David Floryn od desíti let pořád zběhlejch s týmž panelll Janem Hrochem
o to jměl, od těch všech škod proto vynaložených nicméně úrokuv, c~ by se z té sumy jeho hlavní těch dvou
tisíc a jednoho ':FS: a kop míšenských do tohoto času sešlo,
upustil, a k tOlllU ještě z též ,umy hlavní ctyr)' sta kop
mÍš. k milostivému zalíbení V. K. Mti ulevil, tak že též
jeho hravní sumy toliko sedmnácte set kop míšo jemu
na témž domě pOzllstává, \'Šak v též sumě on pan David
Floryn, paní manželka, dědicové a budoucí jeho, téhoz
domu Pikartovského v držení a užívání zustávati mají
dotud a tak dlouho, dokudž by j emu těch sedmnácte sel
kop míšo zcela a zouplna dána a zaplacena nebyla bez
překážky jednoho kazdého člověka. Naproti tomn on pan
Jan Hroch má moc míti a má na týl. dllm po kupci se
ptáti a jej podle své líbezné vůle zač nejdrážeji ml'Jže
prodati a speněžiti a ihned z takového prodaje nejprve a
přede všemi jakž vejš dotčeno jeho pana Davida Floryna,
dědice a budoucí jeho v sumě jeho z téhož prodaje, a
nebo pokudž by kupce doslati nemohl, kdož by se koliI'
v penězích objíti mobl, spokojiti .. I také jiné zápisníky na
témž domě vedle zprávy pana pllrgmistra a pánllV Star.
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M. Pro doložených a na tu od V. Kn. M. recessu prošlého
splatiti. Nicméně berní jakékoli na témž domě zadržali?l~
zvlášť, poněvadž týž dům Pikartov~l.,ý nápad:~ po str:!c;
jeho na něho pana Jana Hrocha pnpadl a pnšel, nálezlte
vedle stavu svého jest povinen dáti a zaplatiti, ostatní pák
sumu přebíhající k svému dobrému, jak se mu nejlépe
viděti a zdáti bude, obrátiti. Po kterémžto našem přátel
ském jednání a této ubrmanské podle moci od stran nám
dané vejpovědi jsou strany na lom přestaly a sobě to,
jakž na poctivé lidi náleží, zdržeti připověděly. Pročež V.
Kn. Mti tuto svou poníženou relaci činíme a za to žádáme,
že toto naše porovnání a ubrmanskou vejpověď sobě oblíbiti, potvrditi a podle toho milostivým dekretem pá~~lIn
purgkmistru a radě Stal'. M. Pr. o tom, aby do kneh ]IC!I
městských vcdle zápisu téhož domu vložiti a vepsati dah,
milostivě poručiti nal'íditi ráčíte. I tím je strany i sebe
k milostivé paměti V. Kn. Mti poručena činíme. Datum
y ollterý po sv. Františku léta 1621.

honesto Alberto notario pro duodecim (I) marcis puri argen!i Pragensis ponderis exposuit ~eu locavit a festo Tra:,slacionis b. \Venceslai llllllC proxlme venturo per umus
anni revolucionem possidendum, tenendum et utifruendum
ex certa nostra scienci" et consensu. De quibus duodecim
marcis idtm magister Rapoto confessus coram nobis est,
quinque marcas ab eo(:em A~be~to ~~m .rec?pisse sub
paclis et condicionibus mfrascl'lpt~s, . hl1S Yldehcet, qu~d
predictus Albertus notorius de resldUls q~atuor marc~s lil
feslo beati Galli et alias quatuor marcas m festo Punficacionis b. l\Iarie magistro Rapotoni solvet et explebit
occasione et contradiccione qualibet proculmotis. Si autem,
quod absit, idem Albertus nOlariu~ unt.e revolucionem
ipsius anni debitum carnis exsol vent Ulllverse, ex tunc,
cuicunque ipse Alberlus predictum theloneum una cum
curia pí'etacta disponer~t seu ~egaret tenend~lll~, eundem
ipsum theloneum cum dICta cuna tenere p~omlttJmus usqu~
ad finem anni memorati pacifice et qmete, ad hoc, SI
predictus magister Raporto predictu~ hospitale n?s~rum
quocunqne easu ingruente fors~tan reslgnaret, rroml~tIlnus
bona fide ordinacionem loc&clonem et pacta mter Ipsum
magistrl1m Rapotonem' et Albertum. notar~nm ~linci~de
habita inviolabiliter conservare. In CUIllS rel testJmOlllum
pl'esentes litteras. fieri. e~ tam ca~itul.i. n:emorati quam
nostro ac predictJ maglstn Rapotollls slgllhs procuravl1nus
roborari. Datum in \Vissegrado a. d. 1298.
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Číslo pop. 601.
(F a l' a Týn s k á).
(Viz kostel Matky B. pl'ed Tinem.)

Kostel Matky Boží
č.

před

Týnem.

·;i'1. 1274, 9. července. Regesfa Boll. et Mor. L.
888. Ad praesent. capituli Wissegr. magister Jordanus

ecclesiae s. M. de hospitali plebanus inst.
č.

'i'2. 1278, '12. června. Regesfa Bohem. et 11{?r. 11.
1120. Johannes, episc. Prag., protestatur, ec?leslam s.

Mariae ij1xta curiam communem, quae vulganter Thyn
nuncupatur, sitam et ius patronatus ecclesiae praedieta.e
ad ecclesiam vVissegradensem pertinere »lnsnper dlcimus Mychahelem, filium Johannis, civis Prag., qui
in pr~iudicium ecclesie Wissegr. in iam dieta ecclesia S.
Marie se pro rectore gerit circiter annllm quintum, sepediclam ecclesiam inlegitime possidere.
*3. 1279, 13. dubna. Tamtéž č. 1169. Nicolaus
papa nI. Conquesti sunt llobis - preP.ositlls - de~anus
et capillilum ecclesie vVissegr., quod MIchael Johanl1ls ecclesiam s. Marie dictam de hospitali - detillet occupatam.
'i'4. 1279, 7. listop. Tamtéž č. 1194. Capitulum
\Vissegr. Clíunoni decano dat facultatem ecclesie S. Mal'iae in Tyn providendi.
'i'5. 1283 2. září. Tamtéž č. 1299. Iudex a sede
apost. delegatu~ excommunicat Michaelem, filium Schilheri
de Praga.
'i'6. 1298.
Loserth, Das St. Paulel" Formlllar
č. 47. Nos Bartholomeús, decanus divina providencia, totumque Wissegradellsis ecclesie eapi~ulum notum facin,t~s
universis presentes litteras inspecturts, quod honorabIlls
magistcr Rapoto, Tynensis prepositu.s,. canonicus nost~r
dilectus cui hospitale no strum comnusllnus, thdoneum m
Leta cdria in civitate Pragensi ad idem hospitale nostrlllU
pertinens ab antiquo, una c~m. curia eiu~dem ho~pitalis
sita circa ecclesiam b. lvlane lil Tyn, 1'11'0 proVldo et

"'7. 1302, okolo 1. června. Reg". Balt. č. 1921. Tohannes episc. ecclesiam S. M. unit decanutui \Vissegradensi.
*8. 1302, 1. června. Tamtéž č. 1922. Henricus
plebanus.
'i'9. 130&, 11. línora. Tamté/: č. 2169. Ad present.
Henrici, decani \Vissegr., Johannem presb. vicarium perpetuum instituimus.
v
... 10. 1310, 3. prosince. Petra Zitavsliélto Kronika
ZbraslavsklÍ ve Foutes IV. str. 171. Post plurimos tractatus absconditos - Berngerus (sacerdos, Elizabeth regine
capellanus) Maguntino archiepiscopo signum dedit dicens ,
Quandocunque cum maiori campana. die cras~ll,'a ~pud b.
l\Iariam in Leta curia pulsatum fuent, ll10X ClvltatJ appropinquate - . Ecce dies adest. crastina - in hora quagi
nona tercio nonas Decembns Berngerus sacerdos
cum quibusdam sub silencio turrim b. Virg. ascendit,
campanam scmel, bis et tercio sOllare feclt. Ad hunc
sonitum exercitus se moyit.
"'ll. 1311, 13. srpna. Reg". Bull. III. i'. 42. Joh. episc.
revocat confirmationem Nicolai clerici in plebanum tempore regis Henrici a se factam.
';'12. 1312, 11. dubna. Tamtéž h. 70. Concordia
de capite Percgrini Pussonis e~ Proczkonis de Potenstein ;
arbitri pronuncciaverunt, ut Nlcolaus de ~otnsteyn pro.
remedio anime ipsius Peregrini debeat ecclesle parroclllall
s. M. ante L. c. certos redditus comparare, de quibus
pro missa singulis diebus in dicta ecelesia dicelldu perpetuo vicario pro snis laboribus satisfiat.
'i'13. 1314, 23. března. Tamtéž č. 185. lurati cives
attestantur, sororem Trutyl domum suam viceplebano Donato et eiu" sllccessoribus donasse.
"'14. 1317.

Tamtéž

č.

593.

Petru. presbyter

sacristanus et Sdislaus diaconus servitor.

';'15. 1317, 29. listopadu. Tamtéž č. 405. Jo.h. episc.
Bavaro abbati Brevnov., mandat ut decanum Wlssegrad.
contra 'plebezunos, filium Eberlini de Lapide prae8entantes,
&8'"
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ad ipsam ecclesiam in pos,essionem ipsius ecclesiae reducat.
.. ~16. 1319, 13. prosince. Tallltéz č. 544. Decisio
hlI.s mtel' Fra~ciseum, rectorem ccclesie, et capitulum
vylss~gr. --:- Idem Franciseus ipsam ecclesiam, quoad
Item decel'1limus
vlxent, paClfice possidere debeat. quod si dictus dccanus processu temporis a plebezanis ius
patronatus per concordium vel iusliciam evicerit quod ex
tunc ipse Franciscus eundem decanum pro patrono recognoscere debeat.
~'17. 1319, 15. prosince. T(rmléž č. 545. Eberlinus
et Johlinus de Lapide fideiubent pro Francisco rectore
respectu fructullffi eiusdem ecclesiae.

.

*18. 1320, 2. ledna. Tamtéž č. 558. Bal'arus abbas,

lU~ex a sede apost. deputatus in causa in tel' dccanum
Wlssegr. c.t. parochianos ecelesiae in Tyn, vices suas
Gallo, archldlucono Grecensi, committit.

. *19. 1820, v lednu. Tamtéž č. 559. Gallus urchidlaconus re~tori?us ecclesiurum Prag. iniungit, ut plebezunos eccleslae III Tyn citent ad iudicium.
*'20. 1320, 7. května. Tamtéž č. 575. Conradun
Pleyer, Conradus de lapide, Jacobus Frenklini, Otto Figoley~, Hyltprundus Cz\Vitlinger, Guntherus de Kutnu
H.enrlcus Ne~el, Fridlinus Payer, Bohuslaus Fridingerii;
N~colaus Rotm.ne, Ulricus de Haimburk, Hermannu; Glas,
NlColuus Ste~hcz, J ohannes et Dielmarus fratres et J 0hannea Jacobl cum fratre nec non universitas plebiunorum, patroni ecclesie.

<~~1: 1320, .10. května. Tamtti č. 578. Nos Jaeobus
Frenchm, Eberllllus et Conradus, fratres dicti de lapide
Conr~dus Pleyer, Otto Figoleys, Sifridus de Laeta curia'
H~nl'lcus Negel, Hiltprandus Zwitlingel'i, Guntherus el
Fnezco d? Cutna, Nicolaus de Steldicz, Bohusluus et Nicolnus. filll quondam leclini Fl'idingeri, Johannes et Polc o
filii. quond~m Jacobi Woltlini, Nicolaus et Frcnczlinu;
Rotlllne, NlColuus Fridinger, Ia.cko Geunahel'i Heroldus
Nicolas Pesoldi! Mel'boto, Hen1'icus et Pesc~ de Zacz;
Joh~nne9 et Dltmarus frutres, Fl'idlinus Prentlinus et
Ulncus Haym~us.ch, vVoltlinus pellifex, Petrus de Tust,
NlCol&us FrunclsCl, Pesoldus carnifex, Frenclinus Hopfneri
P~ulus, gen~r Hopfneri, Nicol"aus Knobloch, Fridlinu~
pI9t~r, Henncu.s Rouber et Jec1inus Pitzwecld el tota univers!t~s paroclllanoru~, divitulll et pauperum, patronorulll
eccleslUe --:- cedunt IUS patronatus Francisco filio quondam Jacob! Woltlini, iudici civitntis Prag.
'

*l!~. 1320.. 8. července. Tamtéž č. 593. P1'ocessus
cuusne. mter Dlr."laum, decanum Wissegr., et parochiunos
eccleslne ~upe~' I~l'e patronutus - ; sentenciamus, d. Dirs!nu~n nOlllme IpSIUS decanatus restituendum _ possessioni
IUns patronutus praesentandi personam pro vica1'io perpetuo.
23 .... 1320, 4. října. TalJltéž č. 616. Dirslaus deCRnus comprolllittit super lite sua CUlil Francisco, iudice
Prag., de IUre patronatus.

Vl. Koslcl TYJ/skjí.
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sentanda ta1l1quum a patronis legittimis et confirmandu
pro vieario perpetuo. <

vil1am suam J olschan - prope civitatem Slanalll sitam VIII s.
gr. pl'. cenSUlll annUUlll - contulit - racione memorati
census Odolenus el successores ipsius - missam unam
- debet quottidie celebrare
Datum in die s.
Lucie a. 1361.
"39. 1362, 4. května. Libri COllfirlll. J a. sll'. 174.
Odolenus de Blahotin presb. fuit ad presentac. Henslini
Beneschoer, Colmanni Calvi el J ordani Rechczer ad a!tare
00. SS. per quemdam Seybitum, civem Pl'ag., de novo
erectum et dotatum confirmalus.
*40. 1362, 31- května. Tamtéž str. 176. Conradus
de Ployt presb. Misnensis dioc. ad pl'esentac. Alberti
Heusmek, Nicolai iunioris Clementerii, Meynlini Dubcz
et 'Venco Gotgonis, civíum Prag., ad altare S. Katherine
vacans per resign_ Petri, rectoris ipsius, fuit institutus.
*41. 1362, 3. října. Tamtéž str. 182. Ulricus Ulrici
de Praga subdiaconus ad present. Salmani (!) Calvi et
Hanze patruelis olim Zipothe de Benessow, civium Prag.
ad a!t;re 00. SS. vacans per resign. Odoleni, ipsius rectoris, fuit institutus.
<!'42. 1363, 9. ledna. Tamtéž I b. stl'. 3. Johannes
Peslini de Novo Foro, clericus Vratislaviensis dioc., ad
present. Iaxonis PoUr cl Wenc. Geuneri, civium Prag., ud
··a!tare. b. Virg. per mortem J axonis, ultími rectoris, vac.,
per dominos vicarios fuit institutus.
<;'43. 1364, 7. února. Tamtéž str. 39. Wilhelmus de
Zap presb. ad present. Wenceslai, Wissegrad. et Boleslaviensis eccl. canonici et plebani in Lissa, nec non Nicolai ct Leonardi, fratrum natorum quondam Planerii, ud
a!tare ss. Felicis et Aucli vacante ex co, quod Nicolaus,
olim ipsius altaris rector, aliud a!tare in ecelesie Pragensi
est asseculus, fuit institutus.
<!'44. 1364.
Život Miliče z Kroměříže ve
~Fol/tes rel'. bohellt. 1. str. 406. Servus dei bina vice in
dic quasi frequenter predicabat, mane ad s. Egidium,
finito l'ero sermone i110 statim transivit et ad b. Virg.
in Leta curia secundulll sermonem predicavit.
*45. 1367.
Talll/éž str. 413. Et nunc vel'O
cepit (Milicius) fortiter verbum dei predícnre, nunc ad S.
Egidium in vulgari Bermone, nunc ad b. Virg. in L. C.
in teutonico.
"'46. 1367, 10. února. Libri erectiolll/11t I. č. 130.
(Ereccio a1taris Apostolorum in Leta curia.) Reverendissimo - domino Johanni - archiepiscopo Jesco Rothonis,
civís Prag., - obsequium - . Ves tra noverit paternitas -,
quod - Frenczlinus Rothonis, olim civis Prag., patruus
meus, in ultimis agens suum condidit testamentum, in quo
- X s. gr. - annui census pro remedio anime sue et
Nicolai Rotlwnis - ad dotandum a!tare - in ecclesia S.
Marie ante Letam curiam conferendum legavit - .
Ego lescoRothonis - X S. census illorum censuum,
'luos in vi1la Libusch habere dinoscor, assigno ad a!tare
in honore Apostolorum in - ecelesiu b. Marie - erectum. Ad quod - a!tare - Wencúlaum de Lapide presbyterum - duxi presentandum.
Actum Prage a. d.
1367. IV idus Febl'uari.
<1'47. 1367, 1. června. Liber COllfirlll. J b. str. 87.
vVenceslaus de Lapide presb. ad presentac. lesconis
Rothonis - ad perpetuam missam in a!tnrio b. Apostolorum per ipsum de novo dotatam et fundatam, fuit institutus.
<;'48. 1368, 8. března. Tallltéž sll'. 100. Ad present.
vVenceslai nati quondam Planerii, 'Vissegrad. et Boleslaviensis e~clesiarum eanonici, et Ule Rokyczanerii ad

a!tare ss. Procopii el lI1arie Magd. per recessum Pelri
vacans Thomam de Strachowicz presb. rectorem inslituimus.
~'49. 1369, 8. prosince. Krollilw Belleše Z TVá/mile
ve FOlltes IV. stl'. 540. In festo Concepc. liL V. morluus esl egregius predicalor frater Conradus, canonicus
regularis, rector ecclesie s. Marie unte Letam curium ~t
ibidem in cimiterio sepu!tus. (Lupáé dodává: sepultus 111
porticu aedis Tynensis.)
*50. 1369, 11. prosince .. Lib. coufirm. 11. str. 21.
Ad present. domini Mathie di'cti de turri nec non ad nominacionem cl elcccionem d. Ulriei de Luticz, vicedecani
'Vissegr., in ecclesia b. M. ante Letam curiam per mortem
d. Conradi, ultimi ipsius ecclesic rectoris, vacante, cuius
quidem presentaeio ad Mathiam Tunem predictum nec
non nominacio et eleccio ad decanum Wissegr., qui pro
tempore fuerit dinoscitur pertinere, honorabi1em d. vVenceslaum, oHm plebanum ecclesie s. Egidii, rectorem instÍlllimus.
*51. 1370, 5. lednu. Liber. crecl. 1. j. 73. (Ereccio
altaris Corporis Christi et s. vVenceslai.) Noveritis, quod
_ laxo vicarius d. scolastici et Nicolaus, civis Mai. Civ.
Prag., fratres, duas litteras (super censum 4 s. gr. super
molendino prope s. Clementcm et 3 marc. gr. super domo
Pauli Milcher) - exhibuerunt. - Nos redditus ad a\tare
Corporis Chl'. et S. vVenceslai annectimus ac a!tare accedente consensu d. vVenceslai plebani ereximus. Lib.
CO llfi nll. ll. str. 25. Ad a!tare Corp. Chl'. et s. Wenc.
de novo dotatum et fundatum et erectum ad present. Nicolai dicti Silwrsekl, civis Mai. Civ. Prag., ct Jacobi, vicm'ii scolastici, fratrum patronorum, Johanncm de Trutnow
prcsb. rectorem inslituimus.

<1'26. 1331.

Ta lit též č. 1722.

quondam vicarius et eeclesiae
l'egis Wenceslni.

"
C.

8.

Bartholomaeus,
liL postmodum capellanus

*27. 1335, 21. ledna. Reg'esta Boh. tl .Mor. IV.
124. Benedictus papa XII praeposito Misnensis eccle-

siae lIlundat, ut !item inter plcbanos S. Bencdicti et S. Muriae,
anteL: c. decldat > quod Fl'anciscus, plebanus s. Mari~e
p~r?chlanos ecelesiae s. Benedicti recipit temere ad
dlV1I1a.

*28. 1336, 23. července. Tamléž č. 313. Sentcntia
2rbitralis in causa limilacionis domorum parrochiarum s.
Mariae et S. Benedicti.
<~29. 1339, 13. prosince. Tamtéž č. 754. Testamentum Com'adi Leutmericcri. .Czu Unser Fra\Ven vor dem
fronhofe sal man gcbin eyn schocle zu dem gebeude«.
<
<;~3~. 1345,. 28. ú~ora Ta/lltíž č. 1518. Johlinus
Eberhm de lapldc vendlt monasterio in Aulu Regiu censum. »Johannes vero Dunnwirt tantumdem census solvendo e~iam in tolo eiusdem census unalll s. gr. plebano
ad b, Vn-g. ante L. c. solet solvel'e annuatim nomine
teslamenti putris mei«.

<;'31. 135~, 27. října. Tadra, Listy lilášlera Zbraslav.
č. 121. Franclscus plebanus, Johannes, rector scholarum.
<"32. 1358, 22. Hjnu. Libri cOIIJirlll. J a. sll'. 70.
Jacobu~, c1ericus Pr~g. ?io.c., ad pre.sentacíonem Jacobi

Polcon~s et vVe.nceslm drctl Geunhen, civium Prag., ad
a!tar~ III eccl~sla b. V. per ipsos dotatum, per obilum
Matlne reclons vacans, fuit institutus.
"'33. 1358,31. října. Tamtéž str. 70. Anthonius clericus Prag. dioc., ad presentacionell1 Alberti Nicolai' Clell1enterii, Mc)'nl!ni Dupcz ct Johlini Gynoesi1,' civium Prag.
executorum u!tlme voluntatis Johlini de Sleklic7. civi~
Prag.,. ad. altare S. Kalherine per rllOl'tem Z~idlini
rectons elUsdem vacans, est institutus.
'
<;'34: 1360, 8. ledna. Tallltéž str. 114. Nicolaus de
HawelsWlel'd p~·esbyte.r ad_ present. vVenceslai, plcbani in
Lysa, ~~onardl et NlColal, fralrum de Praga, ad a!tare
ss. Fehcls et Adaucti ct S. Marthe in crippa de novo
erectum et dotatum, est institulus.

"'35. 1360, 5. listop. Talll/éž str. 135. Dominus
Frencz.linus de Kadano ad a!tare S. Katherine ad present.
Alb~rll .Heusnek, Clell1enteri, Meinlini Dupcz et Johannis
(SIll!els~~1 (I). Grn0.chsil), civium Prag., vacans pel' resign.
Anthonu, fUlt IIlstltutus.
"36. 1361, 19. čenence. Tamtéž str. 157. Martínus
~lebanus, .de Ostrassin, ex causa permutacionis cum Frencz~
hno, a!tansta ecc1esie S. M. ante Letam curiam de co _
s.e~su Alberti dícti Heusmek, Nicolai, Clemenl~ri, Mei~
!mr. Dupc?' ct 'Venceslai Gotkonis, fuit ad dictulll a!tare
IIIstltulus.
.<;'37. 1361, 7. prosince. Tamtéž str. 165. Pc trus
a!tansta ad presentaeioncm Alberti Heusmek Nicolai Clelllenterii, Il'le)'nlini Dubcz et Waczlai Gotk~nis ad a!tare
s. Kat.hedne ex causa permutacionis pro ecclesia in
Slrupplll facte, fuit institutus.

24. ~3.23, 24. února. Tamtéž č. 845. Franciscus iudex
compromlttlt super lite sun cum Dirslaó decano de iure
patronatus.

. :25: 1323, 2. dubna. Tamtéž č. 857. Sentenlia ar- .
bltl'~hs mter decanulll Wissegr. et Francisculll iudicem
~38. 1361, 13. prosince. Liber erect. I. r. 31. (Super
de IUr~ patro~atus - : .quod Franciscus iudex et sui hedota?lOne e~ ereccione altaris 00. SS.) Nos Sal\'ial1l1s
redes I~ qu.ah?et vacacione iuris vel facti ecclesie a temSalvr, Hen~llIlus Benescheer et Jordanus Rechcer _ exepo~e sClenCle IIIfra trcs menses teneantur decano eec1esie
cutorcs ultrme voluntatis o1im Serbote de Beneschow _
Wlssegr. ~resentare duas personas dignas, altera earulll,
que per dlCtU1l1 deCRnU1l1 preelectu fuedt, episcopo repreI

l'ecognoscimus - quod dictus Seybota - condendo u!timum testamentlllll SUlllll - d. Odoleno presbytero super

<*52. 1370, 20.

července.

461

Lib. cOl/jml/. II. stl'. 33.

Ad a!tarc 00. SS. pel' r·esign. Ulrici vacans dc consensu
Hanze ct Nicolai, fralrum germanorum patronorum, vVenceslaum reclorem instituimus.

<;'53. 1370.
Život Miliče z Rro1l1ěříze ve
Foules rel'. bohem. 1. stl'. 416. Inde (Roma) veniens post
obitum bone memorie d. Conradi, plebani b. Virg. in L.
C., eximii et egregii predicatoris, qui in civitate Pragensi
primus errores destruxit, evulsit et virtutes plantavit, cepit
ergo de quotidiana predicacione studiose cogitare. Advcniente vero tempore, quod dicitur adventus domini, cepit
ln ecclesia b. Virg. in L. C. in teutonico quotidie predicare, ulias vel'O in bohemico ad S. Egidium eadcm predicabat. De sermonc vel'O primo, quem ad populum facíebat, cepil oraciones in teutonico cl ulias eiusdem materie in bohemico conscribere et eosdell1 faclo sermone
populo pronuncciare - . Talis vel'O quolidiana predicacio
plus quall1 tribus annis in ecclesia b. Virg. et ad S. Egidium plus quam duobus vigebat - . Et licel ita magnulLl
onua sibi ill1posuerat, tamen ad hec quotidie confe8sionce hominum peccancium studiose in ecclesia b. Virginis audiebat.

*'54. 1371, 14. IÍnora. Lib. erect. 1. f. 80. (Ereccio
a!taris.) Ego vVenceslaus díctus Planer, canonicus Prag.,
d. Eia, soror mea, nati quondall1 Nicolai Planer - a!tat'e
in ccclesia b. M. in Lcta clll'ia in crippa in honore b. Procopii atquc Marie Magd. conslruximus ct eidem VI
s. gr. pensionem annuam super domum Henrici 'Yo)'kneri
si tam in Ferreu platea - rectori - aHaris - pro anima
patris mei Nicolai - ct d. Kere, conthoralis sue -- assignamus - quod rector a!taris 5 missas - lenebitur
- celebrare.
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VI. Kostel Tjíllskjí.

Tl I. Kostel T;Ýf/sk;ý.

"'~5. 1371, 20. t\no:a. Lib. cOl/firm. II. str. 47.
Ad. present. d. Wenceslal, plebani in Lissa canonici Bolesl~v., et Ele, sorori, eiusdem, ad altare '8. Procopii et
Mane Magd . per leslgn.
.'
(.I TI lome vRcans, Johannem
presb. de Patek rectorem instituimus.

*6.8. 1377, 27. dubna. Tamtéž sll'. 69. Ad altare
CorP?ľ1s Chl'. ct s. Wences.lai, .vac~ns per resign. d. JohanIlIs, de consensu d. Iaxoms, Vlcarll scolastici in ecclesia
~r~g:, d. Ulricum cum dicto Johanne pro ecclesia s. MarhOl ln mul'O permutantem instituimus.

ď1;56. 1373, 23. ~nor~. Tadra, Alda sOl/dltí I. č. 50.

~. Vi e~ceslaus, altarIsla In ccclesie b. Virginis ante Le. am cUI:lam, ~onfes~us est, quod ipsc tres missas duntaxat
111 altan suo lam dIeto tenetur officiare seplimanalim et
mag. Borsso mandavit sibi, quod dictas missas compleat
per.. se vel p~r intcrpositam personam, alioquin, si contr~lIum fec~nt, pro qualibet missa neglecta ad solucionem
umus,,, grossl compelli dehebit et tenebitur ipso facto:

'''57 .. 1373, ll. března. Tallltéž Č. 63. D. Theodricum a!tanstam ad instanciam d. Odoleni sacristani ibidem
non comparentem raci.one contum~cie [condemnavimus].
Jbidem predictus stahm snpervemens purgavit contumaciam.
;"58: 1373, 20. května. Ta III též Č. 153. Ottico presbyter, vlcarins ecclesie s. M. ante L. c.

~'?9. 1373, 10. června. Tamtéž é. 190. D. Marquarde permulacione plebani
us, v.lcedecanus 'Visscgr., ecclesle s. Marie anle Letam curiam, quam cum \Venceslao, pl~bano in Ostrow: facere intendit protestans quod
~~~ vult ~n ho? arbitrio et pronuncciaci~ni ac iuri decani
, Issegr. In altquo preiudicare.
d

. ;"60. 1373, 20. června. Tamtéž č.197. Duchco Inl'mster S. E gl'd"II, procurator d. \Venceslai plebani s, "[
ante I '. c ., rl'IC t
l
'
. IIad•
am. ecc ?siam
ex causa:permutacionis

d. B~rsso~ls reslgnavit, et d. Borsso .ipsum de
pre.dlcta In personam d. vVenceslai :ad ecclesiam
m msula transtulit ct d. Wenceslaum de ecclesia
ad eccIesiam s. M. ante L. c. tramtulit.
;1'61. 1373, 29. července. Talllléž č. 255. D. Wencesl.aus pleb~n~s ~ccusavit contumaciam d. Drusonis, pleba?1 s. Petn 111 msula.
2 srpna. Tallltéž
259
\Vtlhelmus, a!tarista.
.
.
.'
;;'62. ~37~, 17. září. Tallltéž č. 322. Johannes a!taIlsla. - 1.2. ltstopadu. Tamtéi; č. 357, Paulus sllbdia'
conus servlens plebani.
;"63. 1375, 10. ledna. Tallttéž č. 5. Nicolaus viceplebanus.
,7
;;'64. 1375,
února. Lib. erecl. I. j. 102. Nos
\,t enceslaus,
. I'
BI
r canollIcus Boleslavicnsis et pleban us III
,Issa,
er
a, re Icta Ule. . Rokiczanerii
. ' germani - VI marcas
g : - census ~nnlll III domo Cunczlini Gineschlini _
W~lhelmo, altaľlsle altaris ss. Felicis et Adaucti
'ť'
cnppa - q uo d a It are predecessores nostri dudum' fundaSI I III
verunt. ct ~c novo ipsornm expcnsis construxerunt
. t Ol' al ans
l ' Vmlssas
·
. septi-'
damus Ita - quod rec
III
. presentacionem
mana
b" - legere ~ ten e b't
I ur. c·
mus aI tans
no IS et st\ccessonbus nostris reservamus.
man us.
eccIesl~
s. Pctr~
s. Petn

c

1?

č.

*(15. 1375, 26. če.rvence.

13? Johannes,

Tadra, Alda sOl/dlti I.

altansta altaris s. Procopii et s. Marie M.

."'66 .. 1375, 15. září. Lib. erect. I. F 111. Johannes
altansta
altaris. : 19 . zá"
·b.h
'
str
42 elllsdem
Ad
n. L
1. COllytrllt. III.
'.'

presentaclonem J ohannis, altaristc eiusdem

altaľls,
... ad capellam 00 .SS
. in eccl'
eSla s. G as tu·1'I --.

Ad "'67. 1876, 18. srpna. Lib. cOIlJirlll. III. str. 56.
p~esent. d. Wenceslai Planerii, Prag. et Boleslav
ec~leslarum canonici et plcbani in Lissa et d. Elizabeth'
~~hClC Ule Ro.kyczanerii, ad a!tare s. Pr~copii et s. Mari~
. agd per resl~~. d. Jo.hannis vacans d. Jaxoncm, vi canum d. scolashcl ecclesle Prag. instituimus.

;;'69. 1877, 16. června.

VI. Kostel T;Ýl1S11Ý·

Tadra. AllIa soudili J

Johannes Rothlini ad aItare ss. Apostolorum vacan~
per mort~m \Venceslai, d. Nicolaum, Wenceslai Gaunerii
presentaVlt.
'

f 120.

'~70. 1377, 17. června. Lib. cOftjirl/t. str. 74. Ad presen ta?: Matthie de turri - nec non ad nominacionem et
elecclonem d. Ulrici de Luticz vicedecani - in ecclesia
b. V. ante L. c. per mortem d. Wenceslai vacante d
Bartholomeum presb., altaristam altaris s. Marie ante L'
c. rec torem instituimus.
.
;;'~ 1. 1377,.1. července. Tamtéž f. 76. Ad prescntac.
JohanOls RothoOls ad altare ss. Apostolorum per mortem
~Ve:,c~slai vacante Nicolaum, Wenceslai Geuner clericum
IIlstttmmus.
'

;*7 2 .. 1377,

?

zá~í. . Lib. I;rect. II.

f. 17.

(Littera

don~C1oms et rattficaclOOIs census altaris ss. Procopii et

Mane M.) Joh.annes - archiepiscopus - quod - d. Wencesl.aus canomcus - ac Eia relicta - quattuor littcrasexlubuerunt [s~per censu] - quia prefati - censum VI
s .. gr .. ~ altanste s. Procopii et Marie M. tempore
erecclOOIs dudum facte dederunt - ideo dicti Wenceslaus
e~ Eia volentes redditus dieto altari augere
eldem altari - et altariste JIJI. s. census annui de:
derunt - .

-73. 1377, 7. listopadu. Tadra, Acta soudili I.
308. Procopius altarista.
~'74. 1378, 1. tínora. Lib. cOftjirllt. III. str. 85.
Ad present. Petri Benessoviensis ad altare 00 SS per
č.

mortem Wenceslai vacans, Johannem Johanni~ de' Benessow clericum, institnitnus.
'

*75: 1378, .~2. března. Tamtéž str. 87. Ad present.
d. laxoms v?carn ad a!tare Corporis Chl'. et s. Wenc.
vacans per hberam resign. d. Ulrici, d. Henricum dictun~
Paumgartner presb. de Richnow rectorem instituimus.
:;'76. 1878, 19. června. Tamtéž č. 227. Sabbato die
pro~lmo

post f. Corp. Chl'. in causa d. Bartholomei plebaIlI cum Alberto, altarista altaris 00. SS. in ecclesia
Prag., d.etur peticio pro parte d. Bartholomei hodie per
totam dlem.

. ';'?7. 137~. .Lib. erect. II. f. 37. (Littere donaClOllIS .Leo~ls sartons super altario. lste census est commutatus 111 almlll.)
*78. Asi r. 13BO. - ~For111ae litterartt1Jt apud lablllas v JirečllOVČ Codex iuris Bohem. ll, 2. str. 291.
~anasses de O. protestatu~ est,. quod censum suum, videhcet ?C ~. gr. census annUl nudl perpetui, quem habet in
her.~dltattb~s ~I. de C. in T. municione, curia ara ture,
curn~ rustJca!lbus d~dit et dare potuit d. J ohanni,
altanste a1t~ns s. Gereol1ls et Alexii in ecclesia s. M. ante
L. c., et SUl~ succ~ssoribus ac dicti allaris ministris in perp~tullm et el ac dlcto a1tariste et eius successoribus de
d~etu censu hereditarie condescendit. Ad quam donaclOn cm serenissimus princeps et d. d. Wenceslaus - rex
suum graciosum prebuit consensum.

*79. 1380, 9. května. Tamtéž II. č. 79. Bartholomeus plebanus trad.idit et ~ssignavit VIII/2 s. gr. Nicolao,
famulo d. CUnSS~?ls,. noml.ne decani vVissegr., nomine
censu~ s, Georgl! ln qmblls racione incorporaciollia
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a!tare, habens in censu IX s. et XXIIlI gr. in domibus
Cunczlini et Nicolai de Wienna et tenetur ad V missas
singulis septimanis, - dicit, quod Nicolaus dietus Albus
Czoter, civis Prag., a mu!tis annis tenet Maram Slanerissam, ex qua plures pueros procreavit, contra quem pro
matrimonio per officialem Prag. fuit sentencia lata et
tamen adhuc non sunt consulati. ll. di cit, prout audivit,
quod d. plebanus s. Martini in mul'O habeat concubinam,
quam vidit anno preterito morari in plebe s. Marie i~l
Leta curia. H. dicit, se audivisse, quod Bernhardus Zeldlini mutuavit pecunias ad usuras eciam monasterio Brevnoviensi.
Nieolaus de Lochowicz, presbytera XXXI annis, a!tarista ibidem a XVIII annis, non tamen habens certum
a!tare, qui non est confirmatus, cui solvuntur sex sexag.
de pretorio Pragensi, qui legit missam in dicta ecclesia
s. Marie dum et quando habet devocionem, qui tamen
iuxta litteram testamentariam deberet dictas mis,as in
monasterio s. Jacobi fratrllm minorllm [persolvere], dicit, sibi nichil constare.
Nicolaus de Praga, diaconus a duobus annis, a!tarista
ss. Apostolorum in dicta ecclesia confirmatus, habens X
s. census in viI1a Lybess, qui tenetur quotidie ad missam
*83. 1380'(?). - ' Listil/a llrlp. sv. Vítsllé XVI. 9.
defunctort\m per se vel per alium tenendam, - <licit,
Urbanus papa episeopo Pennensi, ut quidam Martinus ad
quod plebanus modernus habet quandnm concubinam
'sacristiam _ contra Johannem dictum Rosteria de vVydrze
Mandussie, que visitat dotem suam, qllam ipse deponens
instituatur.
vidit sepins intrantem et sedentem cum plebano in dote
*84. 1380, 22. srpna. Lib. erect. ll. f. 78. Ad preet de hoc est publica vox in plebe. Et dicta mulier Mansentacionem Leonis sartoris, Petri Leuthmericzer et Hendussie habet quendam fistulato~em in ll1aritum, cuius ll1Ul'ici Leonis ad altare s. Nieolai conf. de novo
lieris mater vendit pisccs in foro Antique Civ. Prag., et
erectum et dotatum - Johannem, presbyterum de Nova
dicit, quod sepius vidit demonstrari dictam ll1ulierem cum
Plzna - instituimus.
digito pro concubina plebani. H. dicit, qltod alter
presbyter officians in dicla ecclesia missas pro quodam
*85. 1380.
Zprava o visitaci v archivu kap.
aeolito, ludit taxillos, quem anno preterito vidit ludentem
sv. Vítské f. 24. D. Johannes de Nova Pilzna, presbyter
in octavo anno, vicarius in ecclesia s. Marie ante Letam
in glaciebus.
Johanko de Ledecz presbyter XIX annis, officians
curiam a festo Purificacionis Marie proxime preterito et
duas missas in dicta ecclesia ad a!tare 00. SS. septimaprius sacristanus ibidem medio altero anno, - dicit, quod
natim, habens in censu ad tempora vite sue VII/ 2 s. a
est una domus in plate a, que dicitur Czalthnergass, quam
Bernaskone, qui solvit sibi pro laxone dicto Payer, et
inhabitant presbyteri, quorum numerum ignorat, quorum
dicit, quod audivit dictum Bernaskonem commisisse usuras
aliqui sunt altariste in dicta ecclesia et aliqui eciam hic
ante sex annos. ll. dicit, quod Procopius dictus vVasserct álibi officiant.
mann sit maior usurarius.
J ohannes de Kempnicz presbyter VII annis Prage
Nicolaus de Praga, presbyter in tercio anno, officians
promotus, capellanus d. Hanze Lnthomericerii, habens X
missas, quando graciam habet, cui dantur lIllor s. et ex,
s. census annui pro servicio suo et dicit, se esse manllalis,
pense annue per Laurencium Martini institoris, ci vis Pra_ dicit sibi nichil constare.
gensis, qui habet eundem censum ad plal'itum dicti LauWenceslaus de Nehvizd, presbyter a XVl[ annis, ut
rencii, - dicit, ut audivit, quod Nymburgerus, civis Mai.
credit, Prage promotus, et forma tas ostendit, a!tarista
Civ. 1'1'., est adulter maximus.
altaris s. Marie in ecclesia s. Marie ante Letam curiam
Johannes de Hiersperg, Vratisl. dioc. presbyter in
et dicit, quod tenetur ad missam cotidianam maturam ~e
quinto anno, capellanus Nicolai Policeri, civis Mai. Civ.
domina in dicta ecclesia s. Marie decantandam habens 111
Pr., officians missam, quando potest et habet graciam in
censu Vln s., in censu annuo, qllem solvit sibi laxo Palko,
dicta ecclesia, habens in censu Vln s., qliem habet adieto
civis Pragensis, de camera, sed nescit, si que sunt bona
Nicolao Policer ad placitum suum, - dicit de plebano, ut
specialia deputata pro dicto aHario et ereccionem non
supra, quam (mulierem) sepius vidit plebano in dote eonsepotest habere. ll. dicit de domo quadam presbyterorllm
dentem et bibentem. ll. dicit, quod 'pS0 deponens morat ill
in platea dicta Czaletna ulicze, in qua domo ipsc depodomo quadam, in plate a, que dicitur Czaltnerii, cmll sociis
nens in estate proxime preterita ex casu et eciam necesinfrascriptis: primo cum d. Frenczlino, nunc predicatore in
sarius et habuit dicere quadam vice dictis presbyteris
eeclesia s. Nieolai in foro pullorull1, d. Johanne, plebano
ibidem commorantibus inter alia: consilium meum est, ut
de IvIoyss, Vratisl. dioc. magistro in artibus, Conrado
nullus presbyter nisi beneficiatus ad domum vestram
a!tarista circa s. Galium, Andrea, oapellano ad s. Nicolaum,
recipiatur, sed ipse nescit, quis sit hospes domus. i~lius
Nicolao de Krakovia, capellano cuiusdam fraternitatis in
et qualiter ipsi presbyteri vivant, de quorum nonul1Ibus
ecclesia s. Marie predicta, Nicolao de Ratbor Vratisl.
omnium ignorat, solum quod habet noticiam dominorum
dioc., capellano Johannis dieti de Monte et quodam
Frenczlini et Conradi de Boemia et aliorum Nicolai et
cliente Georgio, filio Francisci Nymburgerii, civis PraJ ohannis de Polonia, ut credit.
gensis, qni intendit presbyterari. Que quidem d~mus est
Wilhelmus de Zap, presbyter a:xvn annis, a!tarista S.
commissa d. Johanni, predicatori ecclesie s. Galh l'rag.,
Felicis et Aucti in dicta ecclesia, confirmatus ad dictum

ecclesie sue obligatur.. Tamtéž. Wilhelmus, a!tarista
Felicis et Adaucti.
~'80. 1880, 21. května. Lib. COltjirlll. III. str. 126.
Ad present. Nicolai Dywissii dicti Reiczer - ad altare
00. SS., vacans per mortem Johannis, Martinum c1ericum de Sobieslaw rectorem instituimus .
*81. 1380, 1. srpna. Taclra, Akta sOl/dui II. c. 136.
Wenceslaus, plebanus in Lissa, et d. Eia relicta - d.
Jacobum presb. Henslini de Nessuchyn ad altare ss. Felicis et Adaucti et Marthe presentarunt.
28. srpna.
Tamtéž. Jacubco Benessii, civis Mai. Civ. Prag., ad altare
00. SS. vacans per mortem Johannis Johannem Holtnawer, Constantinens. dioc. clericum, presentavit.
18. září. Tamtež č. 220. Nicolaus predicator.
;*82. 1880, 10. srpna. Lib. erect. II. f. 38. (Ereccio
a!taris ss. Bartholomei, Marthe et Lazari.) - notum quod _ d. lesco dictus de Montibus Cuthnis pro
ani ma bu s parentum - unum altare - in honore - ss.
Bartholomei, Marthe et Lazari - erexit - de novo, cui
altari et rectori ipsius - X s. gr. census annui - super
certis domibus - deputavil - .
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et est per d. Annam, relictam Bernhardi pistoris, donata
presbyteris, ut ibidem morantur pro nunc, sed nescit, si
sit donata pro mansione prcsbyterorum perpetue, Qui
domini supradicti bursam componunt et expendunt, qui
faciunt eisdem provisioncs exponendo interdum per mediam sexagenam, interdulll per unam et dicit, quod habeant unam ancil1am certam et unam famulam portulanam
et unus ex eisdem, Nicolaus de Ratbor, facit eisdem
provisionelll, ll. dicit, quod ipse deponcns a X annis interpollatim nudil'it leccinnes in theologia et fuit quondam
scolaris et servitor d, Milicii pie memorie,

yentus fuit tempore yemali anno depresenti in glacie, qui
lusit ibidem taxillos.
Conradus Hauer, consul iuratus, Nicolaus Policer el
Otlinus dictus Smelczer, cives Mai. C. Pr" parrochiani,
dicunt duo primi, quod plebanus sepissime non patiLur sepeliri
pauperes homines, nisi prius faciat pacta cum eisdem et
non yult sibi sufficere in offertorio, quod pauperes homines vellent facere, sed adhuc semper compellit eos
ad dnndum sibi pecuniam, de quo scandala causantur, ut
plurimum, lt, dicunt, quod Procopius dictus vVaserman,
parrochianus ibidem, mutuat peccuniam super censu nomine
usurarum et mutuat C sexag, pro quinquaginta annuatim,
D, Bartholomells, plebanus ibidem in qllarto anno,
dicit, quod primo anno acceptacionis ecclesie sue
consules civitatis Prag, eidem plehano et ecclesie sue IX
s, census annui, quem habuit in tel' columpnas ecclesie in
quibusdam institis, abstulerunt potenter,
Johannes de Bor, presbyter in VIII anno, capellanus
Nicolai Czotheri Albi, civis Prag" ad placitum suum et
official missam, quando potest et graciam habet et quando
dictus dominus mandat sibi vel destinat ad eundem, ut
éxpectet eum in missa, cui pro servicio suo Bolvit diclus
Nicolaus sex sexag, annuatim.
J ohannes J ohannis de Benessow, clericus in minoribus ordinibus constitulus, a!tarista a!taris 00. SS, in dieta
ecclesia ab uno anno cum dimidio, habens in censu VIII
s, de camera Nicolai Benessoviensis, confirmalus, qui deponens habet XXII annos etatis sue, studens in artibus,
Michael de Benessow presbyter anni presentis, supplens
vices prescripti a!tariste in dicta ecclesia - dicit, quod
anno presenti vidit plebanum prescriptum b, Marie intrare
domum in plcbc 8, Castuli, in qua sunt occulte meretrices.
Petrus de Chrzielowicz, presbyter in 'iuinto anno,
capellanus Iaxonis Pulkonis, civis Prag" serviens quando
habet graciam, qui habet sex. sexag. census ab codem ad
placitulll suum, - dicit, Bibi nichil constare.
Ornamenta ecclesie s, Marie predicte: primo duo
calices magni deaurati, it, duo parvi argentei deaurati,
quinque calices argentei cnm nodis deauratis, it. IIIIor
ampule argentee deaurate, due canne argentee pro communicantibus, Item una monstrancia magna argentea dcaurata, it. una crux argentea deaurata, it. thuribulum argenteum, it. unus ornatus viridis CUlU dalmaticis et alio
apparatu de axamit, cuius casula habet crucem pulcrarn a
tergo ct ymaginem b. Virginis - CUlil perlis el humerale
casule est de perlis, it. alii ornatus viginti diversi colori8
pulcri festivales, qui sunt in domo plebani servali. It.
cape corales undecim scricee et alique de pannis aureis
festivalcs, una palla festivalis pulcra cum antependili ct
angularibus sericeis, it. III panni sericei pulcri pro ministrantibus et quando communicant homines, tunc tenentur
ante a!lare. Et iste res reservantur in dote plehani per
plebanum,
Item in sacristia ecclesie res infrascripte sunt invente :
primo XIII ornatus boni cum apparatibus feriales et sex
dalmatice, it. due cape corales, il. quinque calices argentei cum nodis deauratis, it, unus cnlix sextus deauratus,
it, duo ampule argentee, il. unum missalc pulcrum in
duobus voluminibus, il. alia quinque missalia bona, it.
unum missale de specialibus missis, it. unus liber viaticu~
m,agnus pulcer, it. duo matutinalia magna et bona, i~,
unum antifonarium, it. umlm graduale bonum, it. tria psalteria, it. septem palle. festivales, il. quinque palle fedales,
it. IIIIor cape pro clericis. Et jste res reservantur in sacristia
ecclesie s, Marie predicta, Item in comodo plebani erlÍnt

libri tal es: primo unus viaticus magnus et a!ter parvus et
lIlIor libri sermocinales in pergameno et tres in papil'o
exiles, il. unum velum quadragesimale, una agenda nova,
Alie res non fuerunt,
'i'86, 1381, 24, května, Liber erect, Ill, J. 59, Johannes, a!tarista s. Katherine,
';'87, 1381, 11. srpna, Liber erect, III,J. 49, (Ereccio
quod ego
altaris ss. Luce et Laurencii.) Noverint Laurencius, olim Martini institoris filius, civis Mai, Civ,
Prag. - rccognosco, quod ille X s, gr, census, quem
super hereditate J aroslai in Litnye habere dinoscor ad me vel heredcs ac successores meos non pertinet, sed
ad d, Martinum de 19lavia, presb, 010m, dioc., rectorem
altaris s. Nicolai in ecclesia b. M, V, ante L, c, de novo
erigendi - spectat - quem eciam censum pro centum
s, milá et d, J ohanni de Miza, pro nunc predicatori ad s.
Nicolaum, et d. 'Venceslao presb., capellano ibidem, per
d, 'Agnetcm, sororem meam, quondam Nicolai Policzer
reliclam, in ipsius ultimo testamento legatis et pro perpetuq capellano et missa in dicto altari legenda dcputatis
dc scHu predictorum d: Johannis et 'Venceslai comparavi, - In testimonium sigilla - Pcschlini Martini
~t Nicolai Martini, fratrllm meorum sunt appensa. D,
1381 domillica die ante Assumpt. b, M.
*88, 1381, 23, prosince, Tadra, Akta SOlidní ll.
Č, 302, Nicolaus predicator.
'i'89, 1382,
Tamtéž Č. 321. Dartholomeus plebanus.
*'90, 1383, 15. ledna, Libri erecllolll/1It III. Č, 355,
Honorabilibus viris - vicariis in spiritualibus - Anna,
cunthoralis Hanse Luthomericerii, civis Mai. Civ, Pl', - ,
Novcrit vestra honorabilitas - quod olim d, Kana, mater
mea, bone memorie Henrici, patris mei de Gem (!), ciyis
Prag. relicta, apud honestum v, Bohunconem, plebanum
de Broda Bohemicali, et suos fratres germanos in villa
Zasmuk - emit X s, gr, annui census, prout in tabuli,
terre continctur, qlle post eius obitum ad me iure heredilario sunl devolute. Et easdem X s, pro remedio animarum progenitOrtUll meorum de consensu - "Venceslai
- regis ~ dedi - Johanni, capellano meo de Kamenicz
- pro a!lario s. Johannis b. in ecclesia b. Marie V, ante
Letam curiam - michique presentacione ac iure patronatus eiusdem a!taris reservata - ,
*'91, 1383, 2. května, Tamtéž ll, J. 80. In nomine
domin i amen - d. lesko de Monte - tamquam fundator
- altaris ss. Bartholomei, Lazari et :Marthe - prefatum
altare cum VI s. gr. den, prag, census annul - in certis
- litteris comprehcnsi d, Petro de Prczicz, presbytero et
capellano suo, contulit presentibus Nicolao a!tarista - Hcnrico, Bernhardi Nigri, regalis curie iudicis
capellano, Ulrico de Falknow, subnotario in pretorio Prag"
Andrea de Leuthomisl clerico - ,
'i'92. 1383, 6, srpna, Libri CO llfi rl/l , 11 J. str, 156.
Ex tenorc sentencie diffinitive pro parte d. Bernhardi Nigri,
civis Mai. Civ, Prag" Katherine, olim Alherti de Czaslavia,
et coutra Andream, iudicem ibidem in Czaslavia, super
ereccione a!taris ss, Apostolorum late de novo dolatum ct erectum in beneficium ecclesiasticnm ad predictum
altare per dictos Bernhardum et Katherinall1 presentaturn
Cl-ida ctc,
*'93. 1383, 17, srpna, Lib, ercct, lI,J. 80. - Iesco
de Montibus Cllthnis in leclo egritudillis decumbens
- recognoyit, se donasse VIII s, gr. prag, census
annui - pro construccione - a!laris sub titul o - ss,

Bartholornei, Lazari ct Marthe - super certis dOll1ibus
et ipsarum areis ~ presentavitque ad diclum alt are d.
Petrum de Prczicz presbyterum, pelens predictum
a!tare in beneficium erigi - . ltem recognovit, se Icgasse
- III s, gr. census pro rcmedio anime sue et
anniyersariis Clare, ]'vLn'e, uxorum ipsiu5 Ieskonis, nec non
filie ipsius Helene. Que quidem III s, expendi - debent
in anniversariis - in hunc modum: In anniversario Clare,
XL V grossi
quondam uxoris sue, matris filie Helene distribuanlur - pro cereis ad ipsum serdcium X gr., pro
pulsu, vigiliis et missa defunctorum decantanda, plebano
- pro vigiliis dicendis ac missa defunctorum - X gr"
item altarista iam dicte ecclcsie pro - vigiliis diccndis
ac missis defunctorum quilibet sacerdolum pcr se vcl
aliurn officians pro anima Clare predicte XX grossos debet habere, pauperibus ante fores ecclesie pro pane V gr,
dividantur, pars residua candelarum post servicium
comburatur pel' altaristas predicti a!tads
remanens per circulum anni. Item in
circa divinum officium anniversario - Marc, qllohdam cůnsortis supradicti leskonis, XLV gr. modo et forma, ut superius est expressum
- dad debent.
Item XLV gr. in anniversario Helene, filie sue, eodem modo ita tamen, quod iidell1
XLV grossi, quall1diu Helena super - vixerit, a!taristis
predictis - pro reparacione - ornamentorum - a!taris
s, Bartholomei, Lazari et. Marthe - dari debent. - Item
disposuit, quod ius patronatus - pertinere deberet - ad
d, Hclenam - et filios aC heredes ipsius quodque eciam
ipse Iesko olllnia bona sua - ipsi Helene - recommisit.
*94, 1383, 18, srpna, Lib. cOl1ji1'llt, III, str, 156.
Johannes de Nova Plzna presbyter - ad a!tare s, Nicolat
conf. - confirmatus est - quod idem J ohanncs a!tarista
- Hll missas - in ll1ell1orato a!tario omni scptimanaofficiare tenebilur,
"95. 1383, 18, srpna, Lib, erect, II. j,78, (Ereccio
a!taris s, Nicolai,) Accedens - d, Johannes de Nova
Plzna, presb, Prag. dioc, ad altare s, Nicolai - ad present. Leonis sartoris, Pelri Luthomericer et Henrici Leoni.
dicti altaris patronol'um confirll1atus - quinque
[super dote altaris.] -- petivitlitteras exhibuit dictas litteras - confirll1ari. Nos - dictum censum
dictum a!tare in beneficiull1
dicto albu'i annectimus ecclesiasticum erigentes
quod idem Johannes a!tarista
ct successores ipsius - IV missas s, - omni septill1ana
-- officiarc tenebuntur.
'i'96 , 1383,29, srpna. Lib, cOl/fir/ll, III, sir, 157, Ad
present. leskonis de Montibus Chuttnis ad altare ss. Bartholomei, Lazari et Marthe de novo dotatum d. Petrum
presb, de Prczicz rectorem inslituimus,
"'97, 1384, 6. línom. Libri erectioltl/llt vycl, Borovy
III, Č, 357. A. d, 1384 sabbato in die b, Dorothee die
6. Februarii cúram - vicariis - intcr partes subscriptas
et iure patronatus ipsius snb
super a1taris e[cctione vocabulo s. Johannis b. in ccclesia s, :Marie ante Letam
curiam - ordinacio facta est infrascripta: Primo, qllOd
domina Anna, conlhoralis Hanse Lutholllericerii, ius patronatus - ad - a!tare dum vacaverit per cessum, decessum
d, Johanllis de Camenicz, ad eam spectarc debet ad
vite suc tempora ct quod de consensu ad ipsum a!tarc prescntare debebit - Johannis de Ach, Erhanli Leblini
et Ule Zilberzeiger ac 'V cnceslai Luthomericcrii; defuncta
autem d, Anna iidem cives de iure patronatus altaris aut testamentarii matris dicte Anne cxperiri debebunt iudlCio aut amicabilitcr inter se, ad quem pertinere
debebit - prcsentacio rectoris ad altare prcdictull1,

Nicolaus de Kant, dictus de Krakovia, Vratisl. dioG"
presbyter XVI annis, capellanus mercatorum fraternitatis,
qui legit missas, quando graciam habet, sed habet in
censu annuo VIII sexag., quem solvit sibi Hermannus
dictus Nyderthaymer, civis Prag., - dicit, quod tenet
dictam missam a V annis et dicit, quod stat a festo Pcnthecostes in domo, que vocatur domus Fraupekenhauz
CUln sex aliis presbyteris. Et dicit, quod Georgius, filius
Peslini Nyrnburgeri, ut credit, XX annorum, qui cledcari
intendit, stat cum ipsis a sabbato proxime preterito, quem
ad curam suam recepit d, Johannes, deponens proxime
ante ipsum, Item dicit se audiYisse de concubitu plebani
sui, nt supru, Interrogatus, si dicti presbyteri teneant
alique ieiunia cornmunia per eeclesiam nOIl istituta, respondit,
quod non et dicit, quod non legitur ipsis ad mensam,
qualll tamen habent communem, prout per testem supra
Pl'oximum, sed ipse deponens aliquociens legit intra se,
cum comedere non potuit. lbidem forma tas ostendit, qui
est prornotus Krakovie et habet dimissorias episcopi
Vratis!' ct Krakov. et habet reccptorium Prag.
Nicolaus de Ratibor, dioc, Vratis!' presbytcr ab VlIt
annis, dicit, quod habet VIII s. a lesscolle de IvIontibus
ad placitum ipsius, qui in ecclesia s. Marie in Leta curia
legit missas, cum habet devocionem et si in alio loco
disponeret dictus lessko, hoC' idem faceret, qui vult 8tUdere in iure canonico et dicit, quod stat cum pre~byteris
sex ill domo, quod ipse sit procurntor dictorum presbyterorum et di cit, quia pro pensione domus nichil dant,
'I uia hospita huius domus pro deo ipsos hospitat in
eadem. It, dicil, quod fucrit vicarius circa d, Wenceslaum
diclum Consciencia, predecessorem plcbaui moderni, qui
in "goue pro dicta ecclesia tria stamina sericea pro casulis et capis, que nunquam videt tcmpore istius plebaui,
ncc scit, quo sint conversa, et unum librum missalis
eciam donayerat, quem nunc nunquam yidet. Habuit rcceptoriam ad diocesim Pragensem - ad trienium, que XII
die mensis Iunii anni presentis expirabit. "\Venceslaus de
Miliczicz, presbyter XXI anno Prage promotus, sed formatas non habet, quia sunt sibi subtracli, capellanus Johankonis Fetteraich, ci"is Prag" qui tenetur septimanatim
ad tres missas et habet VI sexag, census annui, qui solvitur sibi per dictum Johankonem ad placitum ipsius Johankonis, dicit, sibi nichil constare,.
Wenceslaus de Czekczicz, presbyter in VII anno, vicarius ibidem in quarto anno, capellanus Kyczingerisse,
parrochiane ibidem, qui official, quando habet graciam et
habet VIII 8, census ab eadem, qui solvitur eidem ad
placitum dicte domine,' - di cit, quod audivit, quod Bernhardus Zaidlini, parrochianus s, Nicolai in foro pullorum,
infamatur de contractibuB usurariis, It. quod Procopius
Waserman res mercimoniales emendo easdem vendit
super terminis alcius, quam valerent pro prompta pecunia.
H, dicit, ut audivit, quod Michael Tun'is, serviens loco
conti (?) - capellani Hanse Benessowsky circa altare in-
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Johannes Zilverczeiger a!tarista.

*99. ]384, 16. března. lamtéž Č. 75. Domini vicarii
mandaverunt Mathie, altariste in ecelesia Pragensi, ut procur~t c?nsum apud d. Hanam, patronum altaris, quod
obtmel lil ecclesia s. Marie ante L. C., d. Johanni. cum
quo permutavit.
.
"'100. 1384, 24. srpna. Tamtéž č. 225. Nicolaus a1tarista.
."'101. ~385., 16. ledna. Lib. erect. lL f. 96. (Litere
altans s. NIColal) super censu I s. gr. cum lIlI. pcrdicibus
et lIlI servicia annuatim peragere debebit.
';"102. 1385, 1. bi'ezna. Tadra, Alda sOlidní ll. č. 42.
Taxo plebanus.
'1'103. 1385, 8. dubna. Tamtéž f. 66. Johannes alias
Taxo plebanns.
"104. ]385,22. dubna. Listilla kaj. sv. Vítskt! XVl

Tn no mine Domini Amen. Coram nobis Nicola~
Puch.nik, licenciato in deCI'etis, curie archiepiscopalis Prag~nsls aposlo1ice sedis legati officiali, discretus vir magister
Ludovicus, procurator el procuratorio nomine domini 13artholomei, plcbani ecClesie sancte Marie ante Letam curiam
in Maiori civitate,. de. cuius mandato plcne constat per
acta . ca~se presentls, libellum suum in scriptis obtu1it per
omllla lil hec verba contra et adversus Laurencium institorem eiusdem civitatis Pragensis:
'
Coralll vobis honorabili vil'o domino Nicolao Puchnik
1icenciato in decretis, curie archiepiscopalis Pragensis c;
apostol~ce sedis legati officiali, proponit procurator procuratonoque nOllline honorabilis viri domini Bartholomei
plcbani ecelesie parrochia1is sanete l'vlarie virginis in Let~
curia Maioris civitatis Pragensis, ac ipsius ecelcsie nomine
contra et adversus Laurencium lvlerklini institoris civem
d~cte civitatis et tutorem fi1iorum Henselini Czy;ilmester
pie memorie civis ecialll quondam dicte civitatis seu
contra quamlibet alialll personam vel cuius intere~t vel
interit pro ipso legiLime mtervenientem, ct di cit CUlU querela, quod licet predictus Henselinus racione veri ac legittimi testamenti nOlllinc Georgii, hone memorie mariti
Cune Reyhardinc, civis eciam dictc civitalis Pragensis
~nam sexagenam grossorum pragensiul11 singulis anni~
lil. duobus. termini~, videlicet in beatorum Galii el Gregorii
[SIC] festls, prechcto donl1no plebano ac ipsius ecelesie
soh:ent, donaverit mcioneque testamenti supradicti ordina~el:lt ac sat~s ~ecerit pro eisdclll, ipseque plebanus ac
I~SIUS. ecelesla lil possessione percipiendi, tollendi ac capI:ndl c~n~um supradictum per tempus et tempora, prout
sm pre~ICli ce~sus res fuerit [?], fuit pacifica et quieta,
pro qUlbus qUldem sexagellis grossis vigilie cum missa
pro defunclis singulis quatuor lemporibus pro salute anime
dicli Georgii per ipsum plebanum vel suos erant iuxla
ordinacionem testamenti predicli celebrate et cantate et
adhuc singulis quatuor temporibus celebrantur et cantanlur
tamen diclus Laurencius tamquam tutor testamentariu~
predictorum filiorum, videlicet ·Nicolai, Sigislllundi et Elizabeth, 1icet in olllnibus bonis successerit el racione seu
non~in~ tutorum tenuerit at9ue possederit bona Hunc [?]
sup' adICl? tenet, ~amen predIClalll vnam sexagenam grossorum trlb~s anms ian~ elaps~s. monitus sepe ac sepius
coram plurlbus fidedlgms reqUlsllus solvere, dare ac restituere vel satisfacere pro eadern contradixit et recusavit
prout hodie contradicit et recusat, predicto censu vniu~
sexag~ne grossorurn ipsum dominum plebanum ac suam
eccleslam spoliando in ipsius anime periculum ct non 1ll0-
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dicurn dispendium. predicti plebani ac sue ecclesie et gravamen. Quar~ petit procurator predictus nornine quo supra
per vos donunum honorandum pronuncciari decerni ac
ecialll. deel.arari pre~icturn .dorninum plebal1l:m ae ipsius
ecel.esl.arn lil possesslOne vmus sexagene grossorUlll singulis
a~n~s 111 terl~lÍ:lÍs supradicti. causis ex premissis in bonis
dICt.' Henzeh11: Czy[.s]lrnester fuisse per tempus et tempora
paC1~ca ct qmeta, . Ipsosque plebanum et ecele.iam per
predICtum LaurenclUlll, tutorem filiorum ipsius Henzelini
pr.edic~o [sic] sexagenis !am tribus annis elapsis spoliatos
fUlsse Ipsumque LaurenclUm et quemlibet alium possesorem bonorum ipsorum pupil10rum et detentoruI11 eorum
ad s~lucionem predicti census retenti et in posterum solvendl fore compellendum, cogelldum ac condempnandum
cogi, co~np'elli con.dempnarique debere domino pIe:
bano ac IpSIUS ecclesle supradicte ves tra sentencia iusta
medi~nte in hoc ~estrum o~ficium humiliter implorando.
P~emlssa et ~uodhbet p:-eml~sorum dat procurator predlctus sal~'o IUre. addendl, mmuendi, corrigendi ac eciam
declarand.l, . astr~ngens. se ad probandum solum ad ca,
q~e pro IpSIUS mtenclOne sufficere videbuntur, et -non
ahter nequc vltra, petensque cxpensas iam faetas de faciendis protestatur iuris beneficiis semper saluis.
Ad quem 1ibellum diseretus vir magister Com'adus
de Braelis, procurator et procuratorio nomine prefati Laurencii, quandam litis contestacionem in scriptis obtulit
huiusmodi sub tenore:
Coram vobis honorabili vil'O domino Nicolao Pllchnik,
in dccretis, curie' archiepiscopalis Pragensis
ofhcwh, procurator ct procuratorio Homine Laurencii
l\fcrklini de PI:aga, metu pene excommunicacionis, que cadere posset lil constantem virum monstruose fulminari
con~minata, licet de facto cuidam pretenso libello coram
vobls oblato pro parte domilli Bartholomei plebani ecelesie
s~n.cte Marie ante Letam curiam, et sue ;cclesie in Maiori
clvltate Prage~si et contra dictum Laureneium respondel,
salv~ tame~ ~lUsdem libell! ineptitudine et inpertinencia
salvlsque IUnbus et defenslOnibus loco et tempore dandis
~egand~ atque negat narrata, prout narrantur, ct dicit pelita fien non debere animo litem contestandi omni iuris
beneficio semper salvo.
A quibus partibus de columpni'a et de veritate dice.n~a reccpimus ~uram?~ta,. datisque pro parte prefati domim Bartholomel poslClOmbus et articu1is et ad easdem
ex adver~o ce.rtis fa~tis responsionibus et a testibus per
eundel': lil In':lUsmodl. causa coram nobis productis similiter
~e ,:entate dICe~da. lUralI~entis receptis eisque secreto et
slllglllat1m exam~nat~s ct Ipsol'Um dictis in scriptis redactis
ac tandem pubheatls, contra quorum testium dicta fuit
exceptum, tandem dictis partibus in huiusmodi causa eonclu~entibus e.t concludi petentibus, cmu ipsis in eadem COHclu simu s el lil Ipsa habnimus pro concluso cerlam diem
pro audicnda. diffinitiv~ sentencia ipsis partibus statuentes,
quam ex certls et causIs racionabilibus ad diem hodiernam
duximus prorogandum. Nos itaque Nieolaus Puehnik officialis prediclas, huiusmodi cause meritis diligenter 'visis
examinalis ac pro vida deliberacione memoratispartibu~
cora~l no~is ~~ iudieio legittime comparentibus ct sentenc~am. dlffimhvam eum instaneia fen'i petentibus, Christi
nOllllne IIlvocato pro tribunali sedentcs et habentes pre oeulis
solum Deum, ~er hanc n~stram diffinitivam senteneiam prefatum La."r~nclu~l ae maglstrum Conradum de Braclis, procuratorem IpSIUS elUS nOlllme, ab impeticione domini Bartholomei, olim plebani beate Marie in Leta curia. domini
Jaxonis, nu ne plebani ibidem, prefato domino BarUlOlomeo
lic~~ci~to

i

legittime succedcntis, necnon ab impeticione ipsins ecc1esie
absolvendum [duximus] et absolvimus in hiis scriptis.
Lata et lecta est hec sentenci a per nos Nicolaum,
officialem predictum, hora quasi terciarum in consistorio
l'ragensi a11no .Domini MOCCcoLXXXVo, die XXlIa mensis
Aprilis presentibus diseretis viris magistris Vito, Petro
Noss advocatis, Benedicto, Mathia, procuratoribus dicti
consistorii l'ragensis, et aliis multis testibus circa premissa fidedignis. Datum Prage sub sigi110 officialatus curie
archiepiscopalis Pragensis memorate.
"'105. 1386, 1. února. Libri erectiottltllt III. f. 388.
Tohannes Kbel - Sane nuper honorabilis vir Fra11 a
dictus Terkler, ci vis Mai. Civ. Prag. - pro sue ae fratris
sui iunioris suorurnque progenitorum ac posterorum animarum - salute - conslitutus - coram nobis offerens
certas 1ilteras - supplicavit, ut curn ipse iam aliquamdiu
_ ad laudem Corporis lesu Christi, Marie semper
Virg. et in divini cultus augmentum altario in choro novo
ecc1esie s. Marie ante Letam curiam Prage per se exstnlcto pro uno presbytero - XV s. gr. - census annui
_ deputaverit, dignaremur huiusmodi census eidem altario
_ unire. - Census vel'O - tales esse noscuntur. Primo
in villa - Krzymen V s. gr. - , it. V s. census annui
in Nova Civ. Prag. in -insula prope s. Adalbertum sub
Zderass - . H. super domo et fundo lesconis di cti Scolaris sub Zderass media s. gr. census - , il. - 2 sexag.
_ super domo Cunczonis sartoris inter ludeos sita inter
domos Stephani et Alberti - , it. .- super domo sua seu
gaza laterum - sita penes domum Hrazaconis in Nova
Civ. Pr. III s. Datum Prage a. d. 1386 die 1. Februarii.
';'106. 1386, 1. lÍnora. Lib. coufirlll. lIl. str. 183·
(Ad perpetuum officium misse de Corpore Chr.) Ad
present. Frane Terkler - ad officium perpetuum misse
in sumlllO altari singu1is quintis feriis de Corpore Chl'.
sub nota cantande de novo datum et erectum J "hannem
de Milberg, presb. Misnensis dioc. rectorem instituimus.
Č.

"'107. 1386, 20. března. Tadra, SOlidní akta ll.
23. Procopius, altarista a!taris s. Johannis B. confessus

est, se teneri et debitorie obligari in duabus s. gr. honeste matrone vVaneze et Paulo, filio ipsius de Porziecz
Prag.
*108. 1386, 13. dubna. Lib. erect. U. XIII. f. 26.
(Pro ecclesia s. Marie ante Letarn curiam.) Constituti personaliter coram nobis Nicolao Puchnik oc Mathias Goldner ct Katherina, conthoralis ipsius, cives Mai. Civ. Pr.,
confessi sunt et in veritate recognoverunt, qualiter ipsi
duas s. gr. pro den. solverunt et solvere eonsveverunt eisdem ecclesie et rectoribus suis pro testamento legato per
bone mernorie Benignam virginem et Johanconem, amicorum dicte domine Katherine, in et super domo quondam
Cris tofori et are a ipsius, sita et consistente in parrochia
ct limitibus ecelesie S. Martini in mul'O dicte civitatis Pragensis in terminis infrascriptis, videlicet medietatem in
festo S. Georgii et aliam medietatern in festo S. Galii. In
cuius quidem census possessione pacifica et quicta et levacione ac percepcione eiusdem predicti ecclesia et reetores sui fuerunt et ipsum sustulerunt a multis annis iam
transactis. De quo quidem censu confessi sunt se retinuisse
qualuor S. gr. tam tempore domini Bartholomei quam tempore
domini Iaxonis. Quem quidem cen sum prefatis ecclesie s.
Marie et domino Iaxoni plebano diete ecelesie, qui pro
tempore est, dare et solvere promiserunt in festo S. J 0hannis B. pt-oxillle venturo sub excommunicacionis pena
Bostre ct successorum nostrorum in officio iurisdictioni
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sponte submiltentes in hac parte. Exprcssum est eciam,
quod prefati Mathias et Katherina, uxor sua, a festo S. Georgii predicto ad ·unum annum continue revolvendum censum equivalentem in bonis certis in civitate Pragensi vel
circa civitatem eandem in spacio quinque miliarium emant
et comparent et il1ius possessionem realem ipsi ecelesie
et plebano, qui est, vel fuerit pro tempore, tradant cl.
assignent cum effeetu et ipsis de eodem condescendant
omni impedimento proculmoto sub pena excommunicacionis
antedieta. Confitentes se vendidisse censum duarum sexag.
super domo Cristofori antedicta. Et hec obligaeionis condieio faeta est et processit de scitu et consensu specialibus
domini Iaxonis, plebani c1icte ecelesie s. Marie ante Letam
curium, et Mathie ac Katherine, coniugum predictorum.
Jbidem prec1ietus dominus laxo de censu dual'Um sexag.
retellto per ipsos i\fathiam et Katherinam tempore domini
Barlholomei, predecessoris sui immediati, suo et ecclesie
sue nomine libertavit, quittavit ac liberos, quittos reddidit
et solutos. Et si unquam super ipsis a quoquam impeterentur, promisit reddere indemnes et ab omni damno
exelusos sub exeommunicacionis pena. Acta sunt hec anno
domini m. trecentesimo octoagesimo sexto, die tredccima
mensis Aprilis presentibus Francisco dieto Treklec (sic), cive
dicte civitatis Pragensis, dominis Vito, vicario in ecclesia
s. Marie et Johanne, dieto Huss, altariste in ecclesia
eadem, et allis pluribus fide dignis.
'*109. 1386, 1. srpna. tadm, SOlidní akta ll. č. 213.
Dentur articuli coneludentes pro parte plebani de Hrnczierz, quare dictam eec1esiam suam cum d. Procopio,
rec tore altaris in ecclesia b. V. ante L. C. pro dicto suo
altari permutare non _debeat.
*110. 1386, 31. srpna. Tamtéž č. 230. Procopius,
altarista altaris s. Procopii et S. Marie Magd. altare predietulll ex causa permutacionis cum d. Epiphano pro
media prebenda in Boleslavia faeienda resignavit.
'*111. 1386, 6. září. Lib. cOllfirlll. III. str. 187. Ad
altare S. Procopii et s. Marie Magd. per resignaeionem
d. Pro co pii ex causa permutacionis vaeans de consensu
d. vVeneeslai, plebani ecelesie in Lissa, et Ele, sororis
ipsius, nec non Francisci, filii eiusdem Ele, d. Epifanum
cum dieto Procopio permutantem rectorem instituimus.
*112. 1387, 6. července. Tamtéž str. 191. Ad ecc1esiam S. Marie ante L. e. per resignacioncm d. laxonis ex
causa permutacionis vacantem de consensu cl. Mathie dicti
de turri, nunc moram trahentis in Clumyn, pro intercsse
suo, nec non d. \Vitkonis, vicedecani ecclesie Wissegr.,
magislrum Druzonem de Zittavia cum dicto Iaxone pro
canonicatu in ecelesia S. Appollinaris permutantem plebanulU instituimus.
"'113. 1388, 8. línora. Lib. ereci. lll. f. 35. (Dotacio
et ereecio altaris S. Petri et Pauli.) Johannes - archie·
piscopus - notum faelmus: Sane constitutus coram nobis
_ Franciscus Camerer, civis Mai. Civ. Prag., exposuit,
qualiter ipse - pro sue, predecessol'Um ac posterorum
nec non Nicolai Policzer, o1im civis l'rag., animarllm remedio - de consensu mag. Drusonis rectoris - a!tare
_ erigi et sub titulo >8. Pelri et Pauli consecrari pro curavit. Cui a\tario et ipsius altari - pro dote - X s. gr.
census annui - quas habuit - super universitate bonorum vi1le 13ynicze - dedit. Naturam autem dieti bcneficii voluit per omnia esse talem: Primo quod rector
dieti allaris sit in sacerdocio constitutus et ad qninque
missas per sc vel per aliuI11 legendum - septimanis singulis sit astrictus, exceplo d. Petro, nato Galii de Biezmicz, presbytero \Vratisl. dioc., quem nobis primum in
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ordine ad dictum a!tare - presentavit, guem non plus
quam duabus missis septimanis singulis voluit onerari _
lus autem patronatus - ad ipsum Franciscum et heredes
suos pertinebit.

"'114. 1388, 12, dubna,

Tamléž f. 49,

(Ereccio
altaris s, Luce evang, et Laurencii m,) Lallrencius, filius
o1im .Martini institoris X s, gr, census allnui [srov,
zde výše Č, 87,) - pro - altario ss, Luce ct Laurencii
dedit - pel' rectores dicti altaris possidendum _ Proposuit insuper idem Lallrencius, quod licet in littera donacionis de altario sub titulo s, Nicolai erigendo contineatur expressum, quia tamen alii Christi fideles erecciollem
huiusmodi conceptam taliter preClll'rentes in eadem ecclesia
sub simili titulo a!tare aliud dotaverunt, supplicabat, ut cum
memoratum altare sit iam -. sub no mine ss. Luce et
Laurencii - ďedicatum, dictum errorem seu mutacionem
ratificare - dignaremllr. _

VI, Hostel TY11Sk:Jí,

*123. 1392, 31.

května.

Nicolai Gcunheri, scolastiei 'Yissegr" et "'eneeslai et
Frane, fratrum germanorum dicti Nieolai, ae Frane Ha",er
ad altare M. V, per mortem Haneonis vaeans d. Jacobum
de Bruna Olom, dioc. rectorem inst,

"'124. 1392, 30,

června, Liber erect, XII, f D.

ss, Barthololllei, Lazari et Marthe per resign. Petri cx
causa permut. vacans de consensu Johannis, filii mugistri
Petri de castro Prag" et Elene, eonthoralis' sue _ d.
Vitum, olim plebanum s. Laurcncii in Ug-czd Prag" rectorem inst.

"'12ó, 1392, 19,

Johannes plebanus,

července,

Lib. erect, IV, J: 110,

*126, 1392, 27, čerl'ence, Tadra, SOl/dl/í akta I U,
Č, 279, Jollannes altarista.

v.

*127, 1392, 31. cervence, Lib. cOl/firlll,
sll', 132,
Ad a!tare s, Felieis et Adaucli per resign, cl, Crucis ex
causa permut. de consensu Francisci Rokiczneri et Ele,

matris ipsius - C.
I \ "1\ ences Iaum, o 11'111 plebanum in Ratborz rectorem ÍI1St.

října,

""128, 1392, 7,
Lib, CO llfirm , V. str, (42, Ad
ecc1esiam parochialem s. M, unte L, c, per reslgn, magistri Johannis Drllzonis d~ Zittavia ?x causa permut: ,va:
cantem de consensu Matlne de turn nec non ~, \'\ ~n
ceslai, decani \'\'isscgr., mag. Matheul11 de Cra?OI'I.a, ,ohm
prepOSI't um s, Egidii in \Vratislavia
"
plebanulU II1slItunnus,_

20,

(Pro altari 5, Katherine octo s, census,) In nomine do.
mini amen, Nos Nicolaus Puclmik, licenciatus in decretis
etc, oflicialis, notum facimus tenore presenciull1 universis
ad rei memoriam sell1piternam, quod constitutus persollaliter coram nobis circUll1spectus vir d, Mathias dietus de
turri residens in Chlull1yn, non compulsus nee coactus,
sed sponte et Ubere confessus est et recognovit suo et
omnium heredum suorulll ac suceessorum nominibus, se
pie deputassc et eciam assignassc et ex nunc deputat 'et
assignat octo s, gr, census annui et perpetui liberi ab
"'115, 1388.
Lib. cOllfirm, III, str. 203, Maomni dacia, berna regali vel quavís losunga et exaceione
thias, olim a!tarista s, Crucis in ecelesia s, Nicolai et b,
in universitate bonorum suorum, que habet vel habiturus
Marie V, in ecelesia s, Marie ante L. c, _ Tamtéž str,
sit, d, Andree, altariste altaris s, Katharine in ecclesia s,
204, Ad a!tare !J, M, V, per resign, d, Mathie ex causa
M, aute L, c. M, Civ, Pr., dicto altario et rectori ipsius,
permutacionis vacans de consensu d. Katherine, re1icte
qui pro tempore est vel fuerit, tempori bus perpetuis posquondam Bernhardi Nigri, nec non d, Nicolai et vVensidendum, tenendum et levandum ab eodem d. Mathia vel
'ceslai ceterorumque fratrum, filiorum Geunheri, d, \\'endictis suorum bonorum successoribus et heredibus quibusceslaum, olim plebanum in Dobromiricz, cum dicto Mathia
cunque, Quem quidell1 censum dare, assignare et solvere
permutantem, rectorem instituimus (26, listopadu),
promisit de dictis suis bonis per se et heredes suos dis"'116, 1389,13, prosince, Lib, cOllfirm, IV. str, 217,
iuncte in tcrminis infrascriptis, videlicet lIll s, gr. census
Ad a!tare ss, Bartholomei, Lazari et Marte _ ad present
in festo s. Galli proxime et iterum IlJI s, census in festo
d, Kathcrine Helene, filie lesconis de Montibus Chuttnis,
s. Georgii deinde cJntinuo et tantumdem deinceps el in
consortis Johannis, filii magistri Petri, magistri fabrice
antea in dictis terminis temporibus perpetuis omni contrapel' mortem d, Nicolai vacantem, in
ecc1esie Prag" diccione procul mota, Eo notanter adiecto, quod si infra
quo prefata d, Helena ius patronatus dinoscitllr obtinere,
hinc et quinque annos continue resolvendos ipse Mad, Nicolaum presb, fratrem germanum dicti Johannis,
thias vel sui heredes censum quatuor s. predictarum in
consortis Helene, rectorem instituimus,
bonis certis et liberis in distancia trium maxime miliarium
a civitate Pragensi iacencium pro dicto altario poterit seu
"117, 1390, 5. listopadu, Lib, COIlf. V. str, 37, Ad a/tare
poterint reemere cum omnibus condicionibus prenotatis
ss, Felicis et Adaucti et Marthe pel' resign, d, Dyepoldi
et subscriptis, guod tunc endem bOll a sua a solucíone
ex causa permutacionis de consensu d. Ele Rokyczanensis
huiusmodi census maneant libera penitus et soluta, Et ut
et Francisci, filii ipsius, dicti a/taris patronorull1, d. Crucem,
prescriptus census per prefatos censitas eo cercius perolím plebanum in Czekczicz - rectorem instituill1us,
solvatur et ipse a/tarista ullammet negligenciall1 seu re"118, 1391, 23, línora. Tamtéž sll', 64, Ad a/tare
tardacionem senciat soluci oni s antedicte, expressum est
00. SS, per resign, d. Petl:i vacans ex causa permut. de
notanter, quod si in aliquo terminorum predictorum vel
eonsensu providi viri ClInczlini, clvis Mai, Civ, Prag.,
infra quatuordecill1 di.es dictos terminos immediate sequentes
dicti altaris patroni, d, Sigismundum, olim canonieum ecipse Mathias vel sui heredes vel eorUm bonDl'um succesclesie s, Appollinaris - rectorem instituimus,
sores eundem ccnsulU eidem altariste non persolverint
"'119, 1391, 1. prosince. Tallltéž str, 103, Ad a!tare
seu assignavcrint ta liter, ut prefertur, quod tunc lapsis
s, Katherine per resign, d. Johannis ex causa perm, de
huiusmodi diebus quatuordecim tenninos eosdem sequenconseusu J\Jathie de tuni alias de Chlull1yn et Hanze simitibus singulis septimanis sex grossi nomine pene yenient
liter de turri - patronorum - d. Andream, olim plebanum
eidem altariste nlla cum censu retento persolvendum,
in Chotovin - rec torem instituinms.
Ad quorum solucionem nos officialis et noster in ofticio
'"120. 1391, 4, prosince, Tamtéž str, 104, Ad
SUccessor poterimus et debebimus dictum Mathiam vel
prosent. Cunczmani, civis Mai. Civ, Prag" ad a!tare 00.
sUOs heredes ecclesiasticam compellere per censuram, ln
SS, pcr resign, Sigismundi c1erid vaeans, in quo prefatus
cuius rei testimonium etc, sigil1a predictortlm sapiencium
Cnnczmanus ius patronatus obtinet, d, Simonem Petri de
virorum Mathic de Clumill, Hanse de 'Vinorz et Dubczonis
Libcziez prcsb, Prag, dioc, rectorem inst.
de Dubecz, civium Mai, Cil', Prag, dietorum de turri et
sigil1um officii nostri - presentibus sunt appensa, Acta
"'121.1392, 20, května. Tadra, SOl/dltí alda IlI.
Č, 180. Petrus rector ultaris ss, Burtholomei, Lazari et sunt hec anno etc, LXXXXII die uItima mcnsis Junii in
domo habitacionis nostre sita in Ugezd fores yah'um
Marthe, fassus est, se debere emcre unarn s, gr, census
Minor, Civ, Pl',
annui pro altari suo,

*122, 1392,29, května, Lib, cOllf, V. sll', 127, Ad a!tare
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Tamtéž str, 126, Ad prcsent,

"'129, 1392 14. října, Tadra, SOl/dllí alda III, c,
380, Johannes lIIilberg, altarista altaris Corp, Chl',
"'130, 1392, 14. Njna, Lib. cOl~firlll, V. str, .137,
Ad alt are 00, SS, per resign, Slmoms ex caus~ pcrmut:

vacans de consensu Cunczmani d, Rudol~llln, ohm pleba
lIum in Hradicz, permutantem rec torem II1St.

"'131. 1392, 26. listopadu. Tamtéž str, 141, A~l
a/tare s. Katherine per resign, d, Andree ex causa pelmut. vacans de consensu Mathie de Chlumyn et Han.ze
de vVynorz, civiul11 Mai. Civ, ~rag" d, Thomall1, ohm
plebanum in \Velelib, rectorem II1St.
"'132, 1393, ll. ledna, Tadra, Soudllí akta III,
Č, 21, Wenceslaus, altarista altaris ss. Felicis et Adaucti
-

(conyenit ecclesia'm in Sicca),

*133, 1393, 16, dubna, Lib, cOl/firJ/l, V. st!·, 16.0'
A cI pl.esen t , Anne , conthoralis I-lanse LuthomerlCensls,
'I
.
ad altare s, Johannis B, per mortem Johanl1ls (o.mpmcz
vacans Nicolaum presbylerum dc Praga rectorem mst.
"'134. 1393, 20, května. Tadra, SOIl.dllí akta III,
Č, 115, Conradus, notarius principis Johanl1ls, ducIs Gorlicensis prescntatlls ad altare Corp, Chl',

y,

"135, 1393, 3, června, I:ib, COJ1fi!-/~/,
str, 163.
Ad altare s, Pro co pii per reslgn. d. Eplfam ~x causa
permut. vacans de consensu d, Elizabeth, rehcte Ule
Rokyczener et Francisci, filii ipsius, patronorum, J o~lUn
nem, olim ~Iebanum ecelesie in Dyeczin rec torem II1St.
", 136. 1393, 6, zál'í, Tallltéž str, 170, Ad a!tare b,
A )ost, per reslgn.
aJ G aun II
.
N'ICO I'
e '1r
' .
ex causa
permut.
.
v':cans de consensu vVenceslai Stuk
d, ':Venceslaum, olim a!taristam altaris s, Gothardl 111 ecclesIa Plag,
rectorem inst.

p~tt:om

'"137, 1393, 8, zMí.
179, Michael a!tarista,

Ta dra, SOlldltí akta III, Č,

*'138, 1393, 20, Ujna, Lib, crecl. IV. f. 163. Weneeslaus - Boemie rex, notum facimus - qnod acc.edente.~
- fideles nostri dilecti Sigismundus Huler, reglll. nostll
Boemie subcamerarius, et Andreas, frater suus'. ~lObls rl~0311erunt, 'lualiter ipsi - ad a!tarc s, Je.ronYl111 111. ecc e~~a
M. V, antc L. c. et pro usibns 1101'1 c.a1,lellam
refali XlIII s, ccnsus annui super mumClOllC ct : Ill~
bobra - donaverint - supplicantes, quatcnus donaClOm
- COllSellSUI1l adhiberc - dignarell1ur _,

b.

a!t~lIs

"'139. 1394, 3, ledna, Talllté~ f. 163. (El:eccio altads
s, Jeroll)'mi,) Sanc Petrus dc TeczlU Olom, dlOC. _ ~'O't qualiter - Siuismundus Huler ct Andreas,
lf)OSUl
rater , suus , - "XlIII s . "'super municionc et .viIla Dobrad
1'0 erigcl,do a!tari in honore s, J er?nynu seu s~cun o
P
. t en'0 1'11 - beneficium eccleSIastICum - dedeluntmllllS
X
t
per rectorem altaris - percipicnclum . ct .pro se " s. an.
tUl11modo reservandum et Hll s, - dlstnbuenclul1l _.
';'140, 1394, 7, línora. Lib, cO/lfirm, V, str, 180.
Ad present. Sigisll111ndi Huler - ad a!tarc scu secundum
ministeriull1 's, J eronimi de novo dotululll PetrUIl1 de
Teczin rectorem inst.

*141, 1394, 24, červell~e, TaI~/té,ž sfr. 193,. Ad
resent. Wenceslai Stuk dicll CholplC~sky. ad a!tale b:
per resign, cl. \Yenceslai, decam vVIssegr ...
discretum Georgium clericum dc Chomutow rectOlem lU-

~postol.

vac~ns

stituimus,
.~
197 Ad It.
"'142, 1394, 3, l'íjna. Tallltcz str, "
a J.ale ~'
Mal'. V, per rcsign, Jacobi vacans de c~nsensll cl, Nlcobu,
lastici ecclesie \Vissegr" \Vellceslal et Frane [lutlum
non Franc Hawer Johanncm clericum de Praga ex
causa pcnllutaciollis rectorern Ínst.
.

:I~~

"'143, 1395, 5, línora, Tamtéž str. 2~0, Ad ?cclesl~m
b. Mal', V, ante L, c, pcr resign. maglstrl Mathel de CI~:
covia sacre theologie professoris, ex ?ausa pcrl1luta.clO~1o
vacal;lcm de consensu MathÍe de tur,., et 'Y~nceslal, . ecani 'Vyssegr., d, Johannem vVartemberg, OIU:l r<;ct?,em
altaris s, Sigismundi in Ziltavia - plebanul11 lIlSlttllll1lUS,
*144 1395 6, lÍnora, Ta III též str, 211, Ad pres~nt.
Francisci "Rokyczaner ad a lt are s, P r OCOI)ii
.
un;
!)er reslgn
I Johannis \Vartemberg vacantem cl. M~rtlI1um, 'p1~bal~
in Pnyewicz, inquisitorel1l herelIce pravltalIs, lec-

~~clesic

t IV č. 581.

torem instituimus,

"'145, 1395, 19, července, Lib. erec:
' .'e V
(Donacio censns nnius sexagene pro eceles!a s. Mall
,
, ) J o IHInncs l'b
ante Letam CUrIam,
\. e 1 -- ct. Wo)'slaus
. l' _ s
ad noticiam, quod conslitutus .cora~n nobls - Img II1U
- de Kam - proposuit, quahter lpse - unam. s: census
super domo Nicolai dicti Kyklman, ClVlS Novc
,
annUl
. bM'
V" ante
C
', Pl'- g, d, Johanni plebano ecc I cSle
,1' al.
L " c, - a ,assignavit. ' f
Pre atus p Ie banus _ !)cr se
. et
su'cc~ssores suos - singulis annis - quattuOl: anlllversaria - singulis Quattuor temporibus - tenebltur peragere -,
.
t U '~'
Kl J' 65
"'146, 1395 ll. srpna, Lib, erec.
,
,
D, Mathias de t:lrri, patronus ecclesie .s. MarIe a~,te ~:
a!taris s Katherine in eadem ccelCSla et ss, Sl11l0~11S
C,' Jude II1
. 'eccIeSla
' s, Galii
et
, , _ recognovit '. qllahter
.
d' IUS
t
atronatus et prescntaodi rectorem ad b~neÍ1cHl pre Ic ..a
;pectavit - ad ipsum Mathiam .Ipse,
pldl:
mUIl1 de huc vIta
j'J I
" lpsum Il1lg1ale
. "
cOlltlgent - . llluusmo
'
herec I die
)US
IUS .
patronat~s - I.ega t - d, Hanze1 de a tllrn,
LXXXXV
et successonbus SUlS - , Acta sunt lec.
't f .
XI mensis Augusti in domo habitacionis nostre SI a ons
valvam Min, Civ, in Ugczd,
_
, .

q~od

qu~m

"'147, 1396 2, ccrvna, Tadra, SOl/dllí alda 111. c, 64,
In causa super ~ltario Corp. Chl'. procurat?res prcsenlt
torul1l a1lcgatis pro parte plebani lltpOtC fnvole non ())_
tantibus que eciarll iuris ct l'acionis essent, .no~l 1l1l1l,C,
s , ante '
.
t IIU l . . ct .JIl
sed
ereCClOllcm
factalll e t d CCl.C
ipso termino pcremptorio ad erigellllum benefiCl~m. p~e
fixo er'Ult opponcnda, non obstantibus petebat ~PI SI P e.,
. . .ullpe d'unen ťIS p erpcluum SI enclum
bano
super premlssls
.
im onendnrn el imponi deberc salvis olleribus cum C~laln
tres s, misse singulis septilllanis ÍI:lponende
ipsius altaris attentis modieis tl paUClS censlbus, 'lm U8
ipSUlll bencficiulll dotatlllll est.

Cl'ťCC10IllS

lle~

rector~~u~

*148, 1396, 6, zál'í, Tamtéž Č, 116, D. Andr.cas,
litigans super altari Corp, Chl'. protestatus. cst, ,!~odal~;:'~
vuIt Henslinum 'Yayswasser pro ,p~'csentaclOlle <l.
: .'t
. t um pc t el'C ct rog'lre
et Sl Ipse
prescnp
,
' Hcnsllllus
. . ' l nICllUClI
cjuod
I Andream presentarc ad altme plescllp Ul,
.
.
Ipsumc.
130 • D.I' [NIius
ilJsius rernaneat salvnm. ~ 1 ,(ilJI f'~"
c;.", C.
.
I
colaus PuchnÍkJ mterloquem
o ·
1"0 nUllcciaYit , Hcns
lt. mulU
.
\Va)'sswasser de b lUsse
e t clcbelC
'
· l)rescntarc ad a meIIplCscripLu1l1 non talncn (.
I J o Ilannelll,.e
s d d . Andrcam e IOC
iuxta volllntatelll et littcram tcstalons.
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. Vl. Kostel T)íllsk)í.

"'149. 1396, 19. zái'í. Lib. cOllfirlll. V. str. 268. Ad
present. Henslini vYoisswasser ad a!tare Corp. Chl'. de
novo dotalum per Henslinum prescriptum d. Andream de
Usk super Albea rectorem instituimus.

Vl, Kostel Tyllsky,
tus Rotlew ex una ct Johannes lapicida, magister fabrice
ecclesie Prag., tutor orphanorum, bone memorie et nomine Helene, quondam consortis sue, partc ex altera in
causa super presentacione rectoris a!taris ss. Bartholomei,
Lazari et Marthe vertente depu tati, fassi snnt _ concordiam in tel' se fecisse: primo - quod - ministerio dicti
altaris ex quacunque causa yacante dictus Albertus tamquam
senior et Petrus, frater ipsius germanus, cum ad annos
etatis legittime perl'enerit, heredes prescripte d. Helene,
pro presen' acione recJoris primum debent requiri, qui sic
requisiti ipsum petentem ad dictum Johannem aut alium
tutorem legiltimum dictorum orphanorum similiter pro
presentaciolle petenda remittent, qui Johannes sic requisitus
eum dictis Alberto et Petro conveniant et in unum concOl'dent et prcsentent.

"'150. 1396, 23. září. Lib. erec!. IV.f. 260. (Ereccio
a!taris ss. apostol. Petri et Pauli.) Noverint universi _,
quod ego Agnes, quondam Hano Benessawer relicta, et
Johannes, filius Nicolai Luthomericer, ncpos 'Yenceslai
Luthomericer - census annuos altari de novo exstmclo - in honore ss. Petri et Pauli dedimus __
a!tariste ipsius una cum II s. gr. census annui ct
quatllOr perdicibus - super domo Henz1ini GOlmacher.
- Qui census in summa faciunt IX s. gr. Pro qua
donacione - altarista dicli a!taris - in qua1ibet septimana ad tres missas, ad quas devocionem habuerit, in
dicto a!tari -- celebrare - tenebilur - . Datum Prage
'j'159. 189S, 7. ledna. Lib. erect. XIII t. 83. (Pro
sabbato ante s. 'Venco
presentacione altaris l'vlarie et Marthe.) Constitutus perso"'151. 1896, 2. l'íjna. Lib. cOl/firm. V. str. 268. Ad
naliter Albertus Rotlewi, civis Mai. Civ. Prag. ex una et
allare s. 'Yenceslai per resign. J ohannis dicti Beranek ex
J ohannes lapicida, magister fabrice ecclesie Pragensis, tutor
causa permut. de consensu Henslini Leonis de Duba,
orphanorum bone memorie domine Helene, quondam conHenólini "'aysswasser ct Johannis, prothonotarii pretorii
sortis sue, parte ex altera in presencia yenerabilis viri
Mai. Cil'. Prag., dieti allaris una cum prcdicto Johanne
domini Jaroslai de Porzissin, decretorum doctore _ iudicis
patronorum, Georgium, olim plebanum ecclesie s. Leo- in causa inter ipsos super presentacione - rectoris ad
nardi, rectorem instiluimus.
a!tare ss. Bartholomei et Lazari ac Marthe in ecelesia s.
';"152. 1896,81. října. Lib. erecl. IV.f 270. (Littera
Marie ante Letam curiam - vertente deputato fassi sunt
super ereccione a!taris ss. Apost.) Noverint uoiversi, quod
- de eonsilio eiusdem domini Jaroslai concordiam per
ego Agnes, quondam Hane Benessawer rc1icta, et Promodum infrascriptum super presentacione dictorum rectoeopius, natus '" eneeslai de Praga, presbyter _ censusrum inter se fecisse et ordinasse: primo quod quoeumque
altari de novo construclo - ac consecrato - sub vocaministl'orum a!taris predicti ex quacumque causa vaeante
bulo ss. Apostolorum damus et conrcrimus _ altaristedictus
Albertus tamquam senior et Petrus, frater ipsius
(jui census in summa faeiunt VII s. gr. cum XXV grossis.
germanus, eum ad annos etatis legittime perl'enerit, hel'edes
Pro qua census donacione - a!tarista _ in qllalíbet sepprescripte domine Helene, pro presentacione rectoris prilimona tres missas - legere - tenebitur. Act. fer. III.
mum debent requiri; qui sic requisiti ipsum petentem ad
ante 00. SS.
dictum Johannem aut alium tutorem legittimum dictorum
I::IJ *153. 1396, lS. listopadu. Lib. cOllfirJ/l. V. str. 273. orphanorum
quousque ad annos etatis legittime perveneAd present. Agnetis, relicte Hane Benessawer, et Prorint, similiter pro presentacione petenda remittent. Qui Jocopii, 'Yenceslai de Praga, presbyteri, ad a!tare ss. Apost.
hanues sic requisitus cum dictis Alberto et Petro convede novo dotatllm Proeopium de Trzebowel, eanonicum
niant et deputando in unum concordent et simul preecclesie S. Egidii - rectorem instituimus.
sentent, quociens fuerit oportunum, unus se ab alio quo"'154. 1897, 1. cervna. Tadra, SOlldllí akta III.
vismodo non abstrahendo aut retrahendo; hoc observantes
č. 150. Andreas laicus de lvlydlna, censualis homo Boiuxta modum prescriptum qllousque predicti orphani dohuslai dicti Kokotek residenlis in Mydlna dicens, se hamine Helene ad annos etatis legittime perl'enerint. De
bere in mandatis a domino suo, confessus est, se pro retribus yero sexagenis gr. ccnsus, super quibus littera hamedio anime filii sui Bolmslai et Conradi temporibus
betur, disposueruut ct ordinal'erunt ta liter, quod dicte tres
perpetuis de medio laneo teneri solvere XXX gr.
sexagene gr. census per ipsos simul colligantul' et reciplebano.
piantúr, quas tamen predictus Albertus per se distribuat
"'155. 1897, 27. června. Lib. erect. XIl1.f. 73. Conet dividat iuxta tl'norem littere super dicto censu conslitutus personaliter Bohuslaus dictus Kokutek coram d.
fecte infra duos annos a die hodierna computandos, postea
Nicolao Puelmik - pro remcdio et salute anime Conradi
vero eisdem annis duobus lapsis simul easdem sexagenas
dicti Kokutek, filii sui, ae sue et parentum SUOl-um in
gr. census distribuant et recipiant. De cistula vero, ubi
vilIa l\Iidlna mediam scxag. gr. census annui ct perpetui
litter e super ereccione dicti altaris sunt reposite, quilibet
de et super medio laneo agrorum, quem Andreas laicus
ipsorum clavem propriam per se habeat et servet. _
iqidem in Midlna tenet - domino Johanni, pleballo ccActa sunt hec anno d. - trecentesimo nonagesimo octavo
elesie s. Marie ante Letam cUl-iam, eeclesie sue _
die septima mensis Januarii.
perpetuo dedit. Acta sunt hec a. d. m. treeentesimo
"'160. 139S, 16. ledna. Lib. cOl/firm. V. str. 301.
nonagesimo septimo die vicesima septima m. Junii. (Viz
Ad present. Alberti Rot/ew, Petri, fratris ipsius, nepolulll
i Tadra, Soudnf akla III. č. lS4.)
olim Iessconis de Montibus Chuthnis, et Johannis, magistri
'*156. 1397.
Tadra, Soudllí akta III. i'. 239.
fabrice ecclesie Prag., tutorum orphanorum Elene, videNicolaus altarista altaris S. Bartholomei et Marthe ex Utla
licet Johannis, vYenceslai et Benedicti, fratrum predictoet 'Yenceslaus lapicida, magisler fabrice ecclesie Prag.
rum Alberti et Pctd, ad a!tare ss. Bartholomei, Lazari el
parte ex altera super omnibus causis inter ipsos _cxortis
Marlhe pel' resign. Nicolai Synek vacans d. Nicolaum de
in - compositores - compromiserunt _.
Lowossicz clericum rectorem instituimus.
"'157. 1397.
Tall/tež i:. 219. Sdeneo altari,ta.
*161. 1401, 26. dubna. Lib. cOl/firm. VI. sll'. 46.
*15S. 139S.
TOlI/lJž č. ll. (Pro prcsentacione
Ad present. Agnetis, relicte Hane Benessawcr, ct J ohannis,
altaris S. Lazari et Marthc.) COllstiluli personaliter Albernati Nicolai Luthomericer, ad a!tare ss. Apostol. per mor-
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."
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'·162 1401 17. května. Tam/cz str. 4/.
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'b
. ť i in pergameno s
~ quod l I er VI~ IC
h ..
eripti altaris patrono,
eidem a d. Nleolao Gaun ell, pres

J
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"t b eodem altari
presen tatus
,
. Q uťm lib rum viatiei promlSl a
non alienare. .
67
'"
1402 5 dubna. Lib. cOl/fwlIl. VI: .str.
.
"16S.
, ... Fl' er de Nurmberga, ClYIS Prag.,
Ad prcsent. Heredegu < a. e7~'hnislai Felicis et Adaucti ac
ad a!tare ss. Bartholon~el.,
'cr r~fatum Hel'degium de
ss. Elizabeth el HedwlgIs p Pl PChl de Budweys pl'e,b.
novo dotatum d. Johannem
e
Prag .. dioc.
6 d b
Tamtéž str. 68. Ad a!tare S.
"'169. 1402,.2. u~. eslai ex causa permut. ,-aJeronymi pel' reslgn. d . S.e?~lUndi 'de Orlik patroni d.
cans de consensu famosl Igls nsionariorum chol'i b. M.
Martinum, olím precentoren~ ma
. ecclesia Prag. rectorcm IIlSt.
m
, ('v S /_/ 78 Ad altare
"'170.1402,11. Njna ·. lC1I//
n . d ~1:ichaelis ex
Cl
et s vVences l aJ per r
..
. d
Corp.
u'.
.
d
nsensu famosi J ohanllls e
causa permut. vacans d eHe~teberg olim eanonicum pl'eDubec~ d. Johannem
e al
'.
I . Olomuc rectorem mst.
.
' ' ' , 82 Ad a!tare
bendatum ecc eSle
,', 171 140') ') prosince. Tam tez stt..
.
... .'.
-, _... t Erasimi ac 00. SS. per res~gn.
ss. Jerolllml, Palmacll e
t
acans de conscnsu SlgIS. ex causa permu. v
..
d . J o I1anlllS
. d Wences 1aum, o11'ln mansionarlUm malOr d O 'l'k
munCl ~I \T~ in 'ecclesia Prag. rect. instituimus.
rem b. l\ .
." I 88 Ad present
"'17') 1403 4. května. Tam/cz s . 1 ' . .
.t .
'. ~. . '
ad altare ss. Apost. per mO.1 e~n
Agnetls, rehcte Hane,C
II
plebanum ecelesle 111
d. l'rocopii vacans d. . asparonel ,
Boem. Trebovia, rect. IIlst.
" 100 - 331 Lod"'173 1403 S. května. R//kop. c.2
J. .. bl'.
'. C
Chl' et s vYenceslal, pu I
vicus, a!tarista a!tans orp. _ t 't' in' domo et area d.
.
. gr census re en I
cavlt unam S. . • M ... Mrva in foro equorum. Act.
Chustnikollls, ohm r auncu
,
die s Stanislai.
. U IV
;"174. 1403, lS. květ.na. Tadra, Soudili CI I a
.
126 Ottico .!tarista a!tans S. Joh. ev.
1 _.
•
v.
Tallltež č. 167. (Pro a tan
"'175. 1403, 11. c,lVn~. r' Civ Prag fa.sus est,
S. Barlholomei.) Hanko, CIVIS ~. adI. o· sua ď.' Nicolao de
·
. gr census supel om
. I
se me d la!ll S.
••
.
II .tholomei _ et Nlco ao,
Lovossicz, reeton al~tans j;Siont Kutnis pro IV S. vendinotario urbo~'e rega IS XI;I]lI! f '117 (P~-o a!tari S. Barthoď
- Lib. erect."
...
.
.
lsse:
.. t
sonalitcr coram dommo OgerlO .
lome!.) CO:,stltu us per.,. Mai Civ. Prag., _ recognoVlt,
• _ g
census inde et super
providus Vll' Hanko, CI I ~
se mediam .s:x~g. gr' e s~l~n~~:ť eiusdem Mai. Civ. ~~·ag.
domo sua slta 111. pIe? . l '
una et Mathie, ClVlUm
in\er domos. Cr~stalll Cll' o o g\ ex ex altera hohorabilibus
pal
eiusdem Mal. CIV. Prag·'L . e rectori altariste S. Bar.. -. d .
Nicolao de aUSICZ,
.
I'I1'IS omlOo
.
. V·u_g. ante Letam cunam -.
..
elCSIa b Mane
.
l " n Montibus Kuthms,
tholomel 11l ec
et Nicolao 1I0tal'io urborc rega IS I
. d'd_. Acta
'
- den prag - v~n I Isse
pro quatuor sexag. gl. . . t .' tercio die undecima
sunt hec a. d. m. quadnngen eSlmo

e:sig

c.

m. Junii.
L'b cOllf-inu. VI. str. 96.
"'17 li. 1403, 20. srpna. t .
Gotfridus altarista. v
•
b srpnu EIIIler Re/iquiae
'''177 1404 y c€rVenCI nc
.
, • 'I I
'''.
,
z Dubče 1 kopu platu rocm 10 10tab. II. 7. Jan Dubec
.
klade ke kostelu M.
lého věcného y Malém D~e~ku de Dubcze vendidit d.
B. pre I Tajnem - J"n
u ~cz
UTenceslaus rex in. . Lcta cuna VI
Henrico et altar.l lil
...
L' c _ vVanko Liczka de
dulget prod.~-\ar~ sH~~~.f~~ I~t aita;i S. Alexii in L. C.
1
Prag~" v7eSn 11404' S srpna Lib. erccl. VI. (. 414: Adam
'O' 1 .
, .od - Henncus
'.
F a lknauer noblS
.
. expo.
nsensu interyemente _
de NezetJcz - qu
suit, qualiter ipse regls co
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decem s. gr. census annui
.
vil1a Ostrow novem
_ : - super boOls - primo in
Johaunes Dubecz in s;'ill 'pIt.. ,unam s. gr. quam habuit
_ s. Alexii et b B.· 'lt a all o . Dubczek pro altari
dccem s. ipse d .. H~;~.~ e - cnul.. - I?e quilms quidem
s gr _
d
t'
cus - dlctI altans rectonbus octo
Ú",
epu aVlt residuas vel'O duas s ipsc d
en11CUS et omnes ipsius s u .
.
.
cipicntes dcbent t. I.
Ccc~soles cum suo censu reM'
I ae Cl c et asslgnare
d lb'
,chaelis et Egidii dicte M' C', P :. p e .aOls ss.
dando _ u
.
. aJ.. n. r. cUllrbet Ip80rum
nam S., Ita quocl qllllibcl cl' t
I b
singlllis qllattuor tempo,'1
cl
IC orull1 p c ano rum
sua ecclesia unulll anll,ll JUs ?10 o c~llsve~o - faciat in
.
' IversarlUm p1'1mo pl b l l '
c1laelrs pro anima I A
'
e anus s. 'fI.
' e.
une et plebanus s F 'd"
aIlllna cl. Margarethe filie Z'lb
'.
. .gl II pro
dolfi cle Mulhauscn' Ilxoris"1 ~rczcIgen, quondam - RuMCCCCIlI, clie VIII me'
' . Datum. Prage anno cl.
str 125 AcI
TISIS Augusl!. - Lib. collfir/ll VI
.
.
prescnt. Ruclolfi cle M II
j'"
Allexii ct Brigitt cl
u lausen ae altare ss.
b@ueficii perpetu~ creec~~r:lo d~otalum. et per nos in titulum
reclorelll I'nst'l
.
Hen11cum Falkna",er lJresb '
I UUllUS.
"'179. 1404, 21 srpna R "} - 2
Smelczer et Otto S'cI fl'
lilO. c.
101f.15'. Pelrus
ecclesie bM,' 'T' lau er, pro tunc magislri fabrice
. alle Ilrg ante Lelam
.
. eunam, emcrunt pro
scola eiusclem ecclesi~ IHI
Swachonis pro trigint cl b s. gl. eeusus erga Paulum
.
a ua us sexag
.
I
omlll anno ligna acl e d
' . pl o eoe em censu
"
as cm seolas emenclo
lb'
super domiblls infrascriptis
. I l' t
' quas la Ult
Napurg pellificis II s
' VJe e Ice super domo Ule de
cultcllatoris II s Act' f e~ ~~Iper clomo Georgii Waltfogl
".
' . el. I. ante Bartholom
'''180. 1405 26 srpn L 'b
..
.
Ad preseul. The'odri~i d ~ .1. COl/llnl/. VI. str. 155.
acl vincula Convers s epf ql~l1sgranuru acl altare ss. Petri
au 1 ac s IVen I' cl
d otatum et ' per nos in' .
titulum e'
'.
ce~.aJ e novo
erectum d J l P I petUl beneficl1 ecclesiastici
. o lannem cle 19lavi
. b Ol
rectorem inst.
a pl es,
omuc. dioc.
I "'18~. 1405, 23. října. T.ctalllféž sfr. 159. Acl IYesent.
J o lanCOlIlS Luthomericzlc'
A
.
Bencssowsky civis p .. } cl
ncsscze, rehcle Henrici
'
'
I ag., a altare Corp CI 't'
C nstofori
per mortem N I '
•
IflS I et s.
veclov presb rccl'
. IC~ a~ vacans d. Paulurn cle Ne•
01 em ll1stIlmmus
ii'182. 1405, v Njnu neb li t . cl E
fab. II. sfr 20 \,,'
s opa U. "lIller, Reliql/iae
•
. 1 enceslaus rex ind I 't J
.
.
emerc pro altari in ec I . b
' . U SI. oanm vVlclolt
",
c eSle . Mane V. lil L. c.
183. 1405, 2. listop. Lib COII'}'
.
sent. Jvhannis Dubecz cl DI"
. stl. 160. Ad pre'"
e
u
)ICZ
acl
altarc
Corp CI
t
S. \ 'I encesl~l per resign J I '
. .
. Ir. e
b"
.
. o mnms LuclolVlCl de H ·t
erg' acans Nlcolaum Pet·· I K r
al cmdioc. clericulll, rectorcm il~~t. ( e a ISscz, Luthomyslensis
"184
N
....
. 1405, 3. listopadu. Libri crccf III. d. 389,
overmt quod ego M I '
dicti H II b l ' l' argaret la, relicta olim J acobi
.
' o JU a neatons I1ec Ilon civis Nove C'
lecognosco llle _ 2 s .
.
Iv. ~rag. balneo me" _ . Ij ,:x. gl. census annUl - cle
.
111 orzlecz d \V
I
.
altans Corporis Christi .
I"
e~ces ao, altanste
curiam pro altari pree!:n eec eSlcla s. Mane V. ante Lelam
IC t o ebere
D atum Prage - fe' III
- . censuare - .
'"
1.
. post 00, SS. a, d. 1405.
185. 1406, 6. února. Rl/kop. d. 2100
38
hannes plebanus exhibuit t
bl'
"
f.
5. Joecclesie super domo olim c . Pllb.ICa\'lt hlte:'as suas et sue
sonantes supcr HP;
. ~dCO 1 Radoch III Porziecz .
2 S. g'. p'. census perp t'
.
,
censlbus _ ipsi plebano _
d'
e Ul - 11l qmbus
D
ca cm domus - est acliudicala. Act . cl'
. 111 le s.
orothee.
.. *186. 1406, 20. února. Rl/llOp Č 2101 .
heldlS, relicta Hcrlini GI
. . .' '.
J.91. Aclelasel, 1 eSlgnavlt I s. census ad

fabricarn ecclesie b Marie V
olim \V elislai brase~tor;s 1'0' ante Letarn c. super domo
ante Mathei ap.
l' pe s. Anclream. Act. sabbato

ii'187. 1406,.1. března, Lib. coufirlll.
Ad. altare ss. FehCIs et Adaucti er l:esi
VI.. sir:. 173.
nCl ex causa pcrmut vaca
p
gn. Cztlborll clekyczansky cl AIss . "Ill~' cle consensu. Francisci Ro.
onem, o lm plebanlll
. S
rectorem inst.
'
n lil
ycnomat,
ii'188. 1406 13 b'
- 251 J I '
. Iezna. Tadra, SOl/dní alda V.
c.
. o lannes plebanus.
"'189. 1406, 10. kvčtna Tamté"" 353

~1~urenciiclPrestimoniari~ cun~

1I'latlJi,: ~eYSk~:::1 c:~S!~/~
IctUS LaurenclUs p ť ,t
a .
Talllté" Č 503 D L e
apostolos dare. ~.
.
aurenClUS pr
. 't
ornament a altaris b 'M V
on:lsl, quod res et
teslate, non alienabit . t " . que. nunc 111. sua cletinet poalienata quod alia i
e SI alllqua fuennt cleperdita et
", '
n eo cl em va ore restituantur.
."·190. 1406, 24. května. Tamtéž č 558 J I
pre cl Icator.
.
. o lan nes
scone

:\1

ii'191. 1406, 15. září. Tamtéž - 880 J

banu~.:

Thomas vicarius, J ohanncs

al~~rista.·

ohannes plc-

"'192. 1406, 26. listopadu Tamtéž - 110
ceský veclle kazatele německéh~) D
C.·
O, (Kazatel
exposuil, qualiter ipse tantn
. d . Johannes plebanus
.
rnmo o unum preclicat
pro SUlS parochianis viclelicet'
d'
orcm
bere tenetur
'.
111 Y lOmate theotunico ha.
' qllem eClam tenet in sui
.
_.
'.
hac vIce recepit cl Jol
P
s expensls. Et qUla
.
lannem
rotywa pro ])]'ecl' t
ii'193 l '
Ica ore.
Č. 1111. D·etu~01~~dfe9. I~~t~padu. Tadra, SOl/dllí akta V.
fratrum cle p.
pe IClO pro parte Alberti et J ohannis
Barlholomei, 1{!:ar~0::r~1:'~I~~ V;tu~n I'~tarislam altaris ss.
ii, 194
.
ae e I erandum.
. 1406, 2. prOS111ce. Ta/lltéž Č 1121 D J I
I
, . , . o l.aIlnes p ebanus ex una et Geclrndis vir o .
clem, parte ex altera cn ientes
. g, palů~ll1ana emspensis super omnibus Pl'
. p.abI cel ~ sumplIbus et ex.
(lSSenSlonl us Jnter .
.
promlserunt stare pronuncci . . AcI
lpSO.S exorlIs
_ clielus Adam
.
aC.lO';l
e cle Nezetrcz vicarii
sint boni amici pro~: onUl~ccla;It, quoel prescriptc partes
Geclrlldis e t .
an ea uerant, item quocl clieta
.
b
p . at pl efatum plebanllrn ut omnia illa'
. . ' 11l qUlus contra Ipsum verbo vel f t '
geat _.
ac o excesslt, eldem indulv

.';i'195. 1407, 17. března. Tall/též č 326
aIta1'1~ta altaris s. J eronimi.
' . \Venceslaus,
"',19? 1407, 18. března. Liber erect. TTl'T J' 11
J
I
1.
•
3. Adam
de Nezet
ICZ - quoc ex lilteris pro altari
L
Laurencii m. in ecclesia
M"
'
ss. llce cl'. et
confectas _ '
.
s ' . aue ante Letam curiam _
dcceplmus, qualr tel' duclun
t
. 1 pos quam census
elecem s gr cl dI'Ct' lt .
.
'"
1 a ans ex CaUSlS ce t'
cl I
. .
Ll ten _ f'
t t. -I'
l' IS e )oms 111
.
ulsse 1 ans atus, hmusmoeli cens
.I
Vlrum Laurenciun.. J\Iarti . . t ' t '
. us pel lOnestU1l1
111 Ins 1 01'lS Mat
Civ p
t ronum altaris eiusdem cle
.
I'
. rag., paIglavia presb},teri _ f !t cl eonsensu 1. v, d. Martini cle
Ul
eputatus - ' quond
H
I"
Czeyslinger quattuor
.·t
.
am
ens lilI
toris oj'
F.
' . s, gl.,. 1: super domo Stephani suclom~s ~~ssk~~~~~Z~;' St;~Oll'lS, l!l platca cultellatorum intcr
toris eluas s ac
I czs ~c 1 ex puna et Nicolai Pelner suex o o' t .,
super omo rocopii Coler sita in acie
B'ernl~~'cl~1 ~na~10mus Tuznic?nis penes clomum Dietlini
ceslai S . '
s. cum medIa, nec Ilon super domo vVenet Ott' tel~lbersky penes elomum ipsiu3 \~Tenceslai ex una
lcoms vectons parte
lt
.
domo
'.
ex a era unaIlI s. gr. et su er
opposi ros~enon etri prope murum civitatis ex una etex
o omus :Ir acleczky parte ex altera unam s l'
et sup:r clomo Henslini doleatoris que cst sita . g .,
Benecllctum inter elomum Kunczo! R
. ' aput s.
llIS
cynel suto 1'1S ex
.

i
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una et Gesslconis braseatoris parte ex a!tera, triginta
quinque gr. - In cuius census levacione, recepcione et
percepcione dictús d, Martinus fuit pacifica. Cum autem
supraclictum censum propter clisparsionem prefatus cl. Martinus - non potuit acquirere, sepeclictus Laurencius lvlartini,
nunc iuclex curie civitatum regalium regni Boemie ac prescripti a!taris patronus, octo s. gr. acl alia bona in Tinccz supra Sazaviam, quem Zclenco dictus Meclek
armiger lenet excepto censu cluanun s. super domo
Stephani sutoris trans tulit
Datum Prage a. d.
MCCCCVIl die decima octam mensis Marcii.
ii'197. 1407, 22. clubna. Lib. cOI/firm. Vl sir. 207.
Acl present. Agnelis, relicte Hane Benessaweri, ad altare
s. Agnetis per mortem Casparis vacans .cI. Simonem, plebanum in vVracislavia Luthornislensis clioc., rectůrem inst.
ii'198. 1407,26. dubna. RI/ko}. č. 2101 J. 111. Henslinus carnifex et Henricus Mayer, tunc temporis magistri
fabrice ecclesie b. Marie V, ante Letam c:!riam, emerunt
clomllm. Et tenentur cle ipsa clomo tres S. gr, pl'. C.
acl s. Katherinam iuxta tenorem litteraruIlI ipsarurn censuarc.
Act. fer. III. post s. Marci ev. lnterdixit Nicolaus
Schaufler pro VIll/ 1I s. clebiti,
ii'199. lJ07, ll. května. Lib. cOllfirllt. Vl. str. 209.
Alsso minister.
ii':200. 1407, 13. května. Tamtéž str. 210, Nicolaus,
rector altaris Corp. Chl'.
"'201. 1407, 17. června. Tadra, Soudili akta VI.
č. 87. Wenceslaus altarista altaris Corp. Chl'. faeit
treugas pacis cum Henrico sartore cle Luna usque acl decisionem cause.
i"202. 1407, 9. září. Tamféž č. 288. Martinus cle L.

cle certa nos tra sciencia ad omnipotentis dei landem eiusque intemerate genitricis Marie V. nec non s. Brigitte
et S. Alexii reverenciarn specialem ad empcionem et
comparacionel11 XnII s. gr. census anni et perpetui,
in bonis tamen liberis et non feodalibus, pro a!tari
s. Brigilte et s. Alexii et eiusclern ministro pro tempore
existenti incorporavirnus, invisceravimus, anneximus et uni·

curia.

*203. 1407, 18. listopaclu. TamtéZ č. 496. Drslaus,
rector altaris ss. Petri et Pauli, dictum altare SUUlU in manus d. Dominici locum vicariatus tenentis resignavit. i"204. 1407, 26. listopaclu. Tamtéž č. 548. Georgius
Wernheri de Praga, a1tarista altaris ss. Petri et Pauli.
ii';Wó. 1407,26. listopadu. Lib. cOJ/firm. TfI. sll'. 231.
AcI present. Alberti clicli Camerer - acl a1tare ss. Petri
ct Pauli per liberam resign. cl. Drslai d. Georgium vVernheri presb. rec torem inst.
*206. 1407, v prosinci. ElIller, Rdiquiae lab. II.
str. 44. Wenecslaus rex indulsit Johanni Widolt emere
pro altari in ecclesia b. M.' in L. C. XLIII s. gr,
ii'207. 1407, 14. prosince. Tadra, Souduí akta VI.
č. 557. Johannes Beranek, altarista s. Brigitle.
"'208. 1408, 15. leclna. Lib. erecl. lX. f. A. 5.
vVenceslaus, clei gracia Romanortlm rex semper augustus
et Boemie rex, ilOtum facimus tenore presencium nniversis,
quocl pro parte Johannis vVidolti de Maczkow, ficlelis
noslri clilecti, extat maiestati nostre humiliter supplicatum,
quatenus, euro ipse zelo devodonis accensns in sue ct
progenitorum suorum remedium sa1tltare pro altari s. Brigiltc et s. 'Alexii in parochiali ecclesia b. Marie V. ante
Letam curiam Mai. Civ. Prag. census anIlui et perpetui
in bonis liberis compararc pretenclat, consensum nostrum
rcgium aclhibere ipsumque censuru dicto altari et cius
Jllinisterio incOrpOrHl'e,

inviscerare,

3nnectere

et unire

graciosius dignarcrnur. Nos igitur, qui vota quorul11libtt iuste petencium libcnter amplectimur, presertim cum
iuxte petentibus nůn sit denegandus assensus, prediclis
supplicacionibus ut puta racionabilibus benignius inclinati,
non per errorem aut irnprovide, secl anirno cleliberato et
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vimus, incorporatnus, invisceratl1us, annectiInus virtute pre~

sencium auctoritate regia Boemie graciosius et tmimus per
ministros ipsius altaris successu ternporis existentes ad
instar aliorum bono rum ecclesiasticorurn perpetuis in antea
temporibus sub libertate ecclesiastica pacifice possiclendas,
decernentes nichilominus auctoritate regia preclicta, quocl
ius patronatus preclicti altaris, quociens vacaverit, acl pre·
fatum VViclolclum, herecles et successores suos clebeat per·
petuo pertinere. Manclamus igitur nobilibus urzednikonibus
et beneficiariis tabularum regni Boemie et signanter prothollotario, vicenotariis firrniter et clislricte, quatinus pre·
fatas quatuorclecim S. gr. census perpetui, dum per prefatum Wiclolturn in honis, ut prefertur, liberis pro clicto
altari comparate fuerint, simul aut successive tabulis terre
annotare et inscribere quomoclolibet non obmitlant, prout
inclignacionern llostram gravissimam voluerint cereius evitare. Testes huius sunt venerabilis Conraclus, electus Werdensis, subeamerarius, nobilis Laczko cle Kra\\'ar, magister
curie, Nicolaus cle Praga et Henricus cle Lazan cŮllsiliarii
et fideles clilecli, sub regie nostre maiestatis sigillo testimonio liUerarum, Datum Menclici a. d. m. quadringen·
tesimo octavo clie quintadecima Januarii.
ii'209. 1408, 26. února. Tadra, SOl/dlli a7da VI. č. 117.
ln causa vertente inter d.Johannem plebanum - et Wenccslanrn, rectorem altaris Corpor. Chr., super 'luodam
ornatu !lavei eoloris, quem prefatus vVenceslaus clicebat
acl dieturn altare pertinere, cl. vicarius clecrevit, ut
huiusmodi ornatus cum aliis ornamentis ecclesie in sacristia conservetur per clictum plebanum - et cl. vVenceslao, quanclo clesicleraverit, pro clivinis agendis communicetur.
!~210. 1408, 8. března. Liber cre'cf. VlIl. f. A. 6.
(Pro altari ss. Petri ct Pauli VI s. gr. census.) Johannes
Kbel, clecretorum cloctůr etc. tenore preseneium notum
facimus, quocl ex litteris dotacionis et ereccionis altaris
ss. Ptlri et Pauli ap. in registris privilegiomm cancellarie
vicariatus archiepiscopatus Pragensis descriptis coram nobis
exhibitis accepimus, qualiter pro dicto altari et ipsius
rectoribus per cl. Agnetem, relictam Hanze Benessawer,
et Johannem, filiurn Nicolai Luthomericzer, nepotem \Ven·
ceslai Luthomericzer, sex S. gr. den. prag. census annui
et perpetui cle et super clomo quondarn Pesslini cursmid
et ipsius area in Nova Cil'. Prag. situata in fossato ex
opposito crucis lapiclee sub certis conclicionibus cleclerunt,
clonaverunt, cleputavertmt et assignaverunt cum quibusdam
litteris super eoclem censu conrectis in pergameno scriptis
et sigillo clicte Nove Civ. sigillatis, prout hec omnia et
singula in clictis 1 egistris et litteris desuper confectis plenius continentur. Et omnia iuxta privilegia cld. regum
Boemie incolis cliete nostre civitatis Prag. clata et concessa super domibus et areis in clicta Nova Civ. situatis
depu tati possunt redimi et acl alia bona recluci. Uncle honestus vir Stanko de Porzicz Prag., nunc et pro hac vice
dicle clomus possessor, dictam clornum suam et ipsius
arearn a prescripto censu sex s. gr. volens liberare, vigore dictarurn regalium litterarum cle seitu et voluntate
discreli vir i Pauli, rectoris prescripti altaris, sexaginta s,
gr. in parata pecunia Johanili Nicolai Luthomericzer, ne·
poti Wenceslai Luthomericzcr, ac eiusclem altaris patrono,
60

pro dicto censu sex s. gr. tradidit et assignavit, prout ipse
vVenceslaus hoc ipsum sponte ct libere fassus est et recognovit et pro eisdem pecuniis se, heredes et successores suos ad dandas et solvelldas supradictas sex s. gr.
census annui et perpetui divisim in duobus terminis de
bonis suis universis, que in viUa Skalsko prope Elaw,
tenet, obtinet et possidct et signanter novem s. gr. census
annui, XIII laneos silvarum et prata suprudicto Paulo u!tariste ipsiusque successoribus, dicti altaris rectoribus, obligavit - dare et solvere - supplicans nobis idem J ohannes
Nicolai cum Paulo ad redempcionem ccnsus antedicli de
domo supradicta - admittere - nec non - census -super bonis - in Skalsko nominalo altari - anncctere.
- Annectimus - . Datum Prage a. etc. quadringentesimo
oclavo, VIlU Marcii. (Suprascriplus census est translalus
ad bona Bunikonis in Czepelicz.

'''211. 1408, 31. března.

Tadra, Soudllí akta VI.

Č. 227. Vitus, altarista altaris ss. Bartholomei, J\'Iarlhe et
Lazari, et Nicolaus Kundolth, plcbanus ecclesie paroell. in
So?ssicz - sua beneficia ex causa permutacionis hincinde
reslgnaverunt.

"'212. 1408, 16. éervna. RlIliOp. Č. 2100 f. 219.
Vl'aczko
racione
venturo
misserit

kamennik fassus est, se teneri in nonaginta gr.
censuum retentorum incluso censu s. Galii nunc
honorabili viro Homut plebano - vel cui com- . Act. sabbato infra octavam Corp. Chl'.
~'213. 1408, 9. cervence. Liber erect. IX. f. A. 5·
Johannes Kbel - quod Johannes 'Vidolth, civis Mai. Civ'
Prag., - pro remedio - anime sue et suorum progcnitOľUm nec non remedio anime d. Johannis Beran,
oHm plebani ecclesie s. Leonardi - , qui subsidiam pro
emendis censibus pro dicto altari cmll certa pecunia fccit
et facere curavit, X s. gr. census annui per ipsum
virtute indulti - domini regis ap ut Smi10nem de Wchisuper hereditate in 'Vchinicz comparatas et
nic z ad tabulas terre - eidem impositas - pro altari in honore s. Brigilte et s. Alexii in - ' ecclesia s. Marie ante
Letam curiam de novo in perpetuum beneficium ecclesiasticum erigendo - et signanter pro dicto d. Johanne
Beranek - dedit - . Datum Prage a. d. m. CCCCVlll
die IX mensis Julii.
*'214. 1408,21. listopadu. Archiv Česll)í IX. str. 245
dle opisu 16. st. (Král Václav IV. svoluje, aby Jed'iell
z Cách daroval X k. gr. ročního platu v Luštěnicích
k oltáN sv. Petra v okovách, sv. Pavla na víru obrácení,
sv. Václava a sv. Kvirína, u !<aple někdy Jana z Aquis,
otce jeho Jindřicha.) Vklad desko vi viz u Emlera, Reliquiae II. str. 54.
"'215. 1408, v prosinci. EIIIler, Reliqlliae II. str. 54.
Przech de Tl'lebiewlicz vendidit a!tariste et alturio s. Brigide - v Třeběvlicích na dvoru popluznÍm, v Staré na
dvoru kmetcím II s. gr.

*216. 1409, 17, lednu. RlIliOp. Č. 2101 f. 175. D.
Johannes de 19lavia, capellunu, olim Johanuis de Ach,
emit alteram dimidiam s. gr. prag. census aunui erga Petrum Pechrer pro IX s. gr., quem censum habuit videlicel
unam s. super maccello carnium Frenczliui carnificis situm ex opposito murus monasterii s. Jacobi, it. mediam
s. gr. super domo Pesslini pinter, que domus sita est
penes d. Ambrossii Wladica. Act. die s. Anthonii.
*217. 1409, 11. srpna. Liber erect. 'IX. f. K. 1.
\Venceslaus, dei gracia Romanorum rex semper augustus,
et Boemie rex, notum facimus, tenore presencium uui\'ersis,
quod cum honorabilis vir Procopius Barthe de Gallis zelo

devocionis accensus in sue et progenitorultl suorum animarum remedium' salutare, alt are iu reguo nostro Boemie
in locis sibi ad hoc aptis et bene dispositis de 110\'0
erigere, exslruere et fundare ac eciam huiusmodi altare
cum duodecim sexag. gr. pl'. aunui et perpetui ceusus
dotare propollat, extat maiestati nostre pro parle eiusdem
Procopii cum humili precum instancia supplicatum, quatenus
ad errectionem, exstruccionem et fundacionem predicti altaris
et dotacionem predictarum duodecim s. annui et perpetui
census pro eodem altari per prefatum Procopium in regno
nostro Boemie, in bonis tamen liberis et non feodalibus,
comparandarum, consensum et assensum 110strum regium
adhibere et huiusmodi duodecim s. gr. prag. census annui
et perpetui ipsi altari et eius ministrů ac capellauo incorporare - de regie nostre benignitatis clemencia graciosius dignaremul'. Nos vel'O - Datum in Tocznik a. d. m.
quadringentesimo nouo clie XI Augusti.
"'218. 1409, 20. zái·í. Tamtéž f. E. 10. (Pro allari
s. Alexii et Brigitle in ecclesia s. Marie ante Letam curiam). Joh. Kbel - quod - Johannes dictus ,CVidoth de
Labuu, civis Antique Civ. Prag., patronus altaris s. Brigitte et s. Alexii in ecc1esia b. II'Iarie V. unte Lelam curiam - nobis exponerc cUl'avit, qualiter prelerquam ipse
voluisset dictum altare dolare - uncle - quatuor s. gr.
census aunui - super universitate bouorum, que Petrus,
Prziecho, J arco et Procopius fratres, filii quondam J arconis in Trziebiewlicz, tenent - pro d. Johanne Berauek
et ipsius successoribus - comparavit - . Datum Pragc
a. d. l\ICCCC nOnb, die XX meusis Septembris.
*219. 1409, 21. l'íjna. Lib. coufirm. Vl. str. 276.
Ad present. Katherine, relicte Cunczmanni, ad altare ss.
Aposto!. per resign. mag. Andree Broda vacans mag.
Nicolaum de Podwynye, magislrum in artibus, rec torem
inst. '*220. 1409, 31.l-íjna.Libererect.IX.f. E.l0. (Donacio
duarum s. ce usus pro altari s. Marie et s. Elizabeth in
ecclesia s. Marie ante Letam curiam.) Johan. Kbelnotum facimus tenore pre3encium uuiversis, quod coram
nobis in iudicio personaliter constituti Nicolaus de
Salczpurga, rector altaris s. lvIarie V. et s. Elisabeth in
ecclesia s. Marie ante Lelam curiam - et Nicolaus JiIilicio cultellifaber - proposuerunt, qualiter ipsi - duas
s. gr. cenSUIl1 annui - , quem simul habuerunt et habent
- super vinea vVoytiechonis de Noyu Civ. Prag., olim
Leonis aurifabri, si ta in monte patibuli penes I'ineam
Marlini vVeykardi imll1ecliate ex opposito vinee relicte
oHm vl' enceslai Swachonis prope s. Egidium - pro ll1eliori sustentacione a!tariste a!taris s. Marie et s. Elizabeth
predicti ct ipsius successorum dederunt - . Dalum
Prage a. d. m. CCCC nono die ultima mensis Octobris.
*22l. 1410,11. dubna. Lib. cOJ/firlll.' VI. str. 285.
'Venceslaus, rector a!taris s. J eronimi.

*'222. 1410, 12. srpna. Lib. coufirlll. VI I. str. 7. Ad
altare s. Allexii ct s. Brigitte per resign. d. Henrici vacans de consensu providi yiri Rudolph, civis Prag., patroni, d. Thomam ex causa permut. transtulimus.
"223. 1410, 5. listopadu. Tallltéž str. 11. Ad alt are
s. Petri et Pauli pel' resign. magistri Arnesti ex causa
permut. de cůnsensu vVenc. Stuk patroni d. Casparem,
olim altaristam a!taris s. Sepulcri dominici in ecclesia
Wissegrad. rec torem instituimus.
-"224. 1410, 27. listopadu. Ta/J/též str. 13. Ad present. Francisci Rokyczaner acl a\tare s. Eustachii et animarum omnium fideliulll defunctorum situm in capella in
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census l'etenti in balneo Holbonis. Act. fer. quarta ante
Corp. Chl'.
*'2132. 1412, 5. listopadu. Liber el:ecf. Vl ~I. f. R.
(Translacio census sex s. gr. pro a!tan s. P~tl'l et Pauh.)
vVenceslaus Gurein - vicarius - notum faClmus. - quo~
ex litteris dotacionis et erectionis altaris s'. P~tn et Pauh
dande sex s. gr. census annui et pel'petu., lil e~ super
certis domibns Nove Civ. Prag. pro altan antedICto ---:
fuerint deputate et dem,:m ad u~iv.ersa. bona vVenceslal
Luthomeriezel', dicti a!tans patrolll, lil vIlla Skalsko translati ita et taliter, quod idem census - .
*233. 1413, 20. října. Rl/kop. č. 2099 f. 67. Hedwigis, UJlOr Nicolai Jo,emmel, promisit solve.re. ~III s. g;.
H slino carnifici et Petro de Nova domo, vltnCls ecc1esle
b.e;irg. in Leta curia, ad laborem ecclesie. Act. fer. V
post Luce.
.
';'234. 1413,9. pr0since. Lib. cOI/firm. Vll. str. 99.
Ad a!tare ss. Procopii et Marie Magd. per mortem mag.
Georgii Bora vacans ad present. honeste m~tron~ Machne,
relicte Francisci Rokyczansky, nec non. NI?olm. de Hladomyrz, Alberti Kamerer, J.ol~annis,. natJ NlColal de. Hladomirz, et Procopii olim Slglslllund~ R?kyczansky d,scretum virum ... de Trzebowa Bohenucah, cler. Luthomysl.,
rectorem instituimus.
"'2135. 1414, 30. dubna. Tallltéž str. 115. Ad present.
J ohannis Dubecz de Dubecz alias de tUl:ri ad a!tare Corp.
Chl'. per mortem Hinconis vacans d. NlColaum de Herzmann presb. Prag. rectůrem instituimus.
'~'286. 1414, 25. června. Tallltéž str. 122. Ad altare
prime mis'e s. Marie per resign. Ade ex c.a~sa permut.
vucans de consensu Casparis Czotr et HedvIgls, co.nthoralis Nicolai Rolonis, filii Nigri, Dorothee, suo et aharum
sororum suarum, viclelicet Elizabeth et Margarethe, orphanormll Johlini Gaunher, c~icti alta:is patron~rum.' d. Hermannum, ůlim plebanum lil Stussllla, rect01em lIlSt.
';'237. 1414,26. srpna. Tallltéž stl'. 128 ...Ad pr~s~nt.
Johannis Wydolt de Labun ad altare S. Allexll. et Bng!tte
per mortem Johannis Beran~k vacan~ d. NIColaum . de
Borek altaristam s. Gothardl ln ecclesla Prag., rectOl em
instituimus.
"'~38. 1414 8. října. Tamtéž stl'. 126. Ad present.
JOhUlll;is Dubec; c~ientis a.d a1tare S. Allexii et. s. Br~gitte
per resign. Johanllls Henncum de Zelenecz presb. 1ectorem inst.
"'239. 1414, 17. listopadu. RlIllOp . č. 2099 J: 3~.
Nieolaus Crumcawer fassus est, se tenen XVI S. pro . C~I:
ficio eeclesie quas promisit solvere, quando VltrlCl
';'227. 1411, 16. ledna. Lib. co liJi 1'111. ·VII. str. 1~:
eum proinde duxerint amonendum. Act. sabbato ante
Ad present. Francisci Rokyczaner ad a!tare S. Eus~achl~
Elisabeth.
IJel' mortem 'Venceslai vacans Johannem,
. . .natum NlColal
*'240. 1414,31. prosince. EIIl/er, Rel~qlliae ll. str.t/5.
de Hladmvicz, sacerdotem, rectorem 111 str tUllllUS.
"Venceslaus do Wrapicz et Magdalena Ibldc?" mate~ eJ~s,
';'228. 1411, 3. února. Rl1lwp. Č. 2!00f 363. Wenprotestati sunt, quod hereditate~ eor.um - lil vV.raplC.Zlc.h
ceslaus altarista a!tads Corp. Chr., pubhcav!t duos census
municionem, in Olssanech medlam Vlllam - padem lUr.18
retento's in domo Erasmi in vico Smekhacz. Act. fer.
patronatus a!taris 00. SS. vendiderunt HanusslO
tercia ante Scolastice.
i\-Iesspor de Byssofswert et de 'Vrapicz.
';'229. 1411,19. března. Lib. cOIlJi/'lJl. Vll. sll'. 20.
"'241. 1414.
Nápis lIa křtitelnici: Anno do:
Data est crida d. AIssoni, a!tarisle altaris ss. Felicis et
mini mile simo quadringentesÍmo quartodecimo nunc sanctl
Adaucti, ad ecclesiam in Widhostic~:
';'230. 1411,30. dubna. TatI/lez str. 2,2. Ad present:
Augustini i\Iatheus, Mal'cus, Lueas, Johannes.
Jucobi Benessawer, iudicis in Slana, Johanllls et Wencesl~1
"'242. 1415 15. ledna. Liber érect.
f. F. 1. Hende V/rupicz ad ultare 00. SS. per morlem ~ll~.g. JohannlS
ricus presbyter, 'plcbanus ecclesie S. ~gidii Mai: Civ. P,rn~.,
A!tnel' "acans" d. Hcnricum, plebanum s. Egldu, rcctorem
a\turisla ultaris Omniul\1 sanctorum lil cc?lesla b. JiIane
instituimus.
" '
T
V. anle Letam curiam, ex una ct HanusslUS Messpo! ~.e
';'231. 1412,1. června. RlIlwp. c. 2100 f..3(j9. VI el1'V rupicz parte cx altera protestati sunt COl'am benefiCJarlll
ceslaus, a!tarista altaris Corp. Chr., pubHcavlt I s. gl'.

cimiterio de novo dotatum et pel' nos in benefi.cium. érectu~,
in quo prefatus Franciscus ius patro~atus dlllosCltur o~tl
ncre, vVenceslaum Olenko SWOySSO\l!3 de Praga rectOlem
instituimus.
.
r
*225. 1410, 28. listopadu. Liber erect. I.X.
1: ~.
(Ereccio a!taris S. Eustac1,ii in nova c~pella slta lil Clmlterio ,ecclesio s. Marie ante Letam cUl'la~.) ;růh. Kbel.ex peticione nobis pro parte - d. FrancIsc~ Rokyczaner
oblata accepimus, qualiter prefatu~ d. FrancIscuS .zelo depro remedlO et salute alllme sue,
vocionis accensus Ule patris et matris Katherine --- cen sum -:-- XI! S. gr.
cum 'luatuordecim gr. den. [su~er dO~~llbus I~ Noya
Civ. Prag.] pro altari in honore s. Eustachu et allln:aru~
omnium fidelium defunctOl'um in noya capella slta. 1ll
cimiterio ecclesie parochialis s. Marie ante Letam curram
_ consecrata et ipsius rectoribus et signanter d.
enceslao Oleanko Swoyssonis de Praga presbytero, qUl p~o
dicto altari unum nůvum missale per ipsum emptum ?edlt,
_ assignavit - . Est eciam ibidem per - d. FrancIscun;
expressum, quod in casu, ubi dictam .capell.am cum. a~tan
contigerit demoliri, quod tunc ~atrolll a\ta~·ls. antechctl poterint dictum a\tare ~um' censl~u~ preSCJ'1,Ptls - ad ,monasterium sanctimoniallUm s. Sp1l'lt~s - lil. P:a?a transferre. _ Ius autem patronatus a!tans antedlCtJ '?Se d?minus Francisclls pro se - reservavit, - heredlbus SUlS
non existentibus ad d. Sigismundum Rokyczaner . devolvetur - . Datum Prage a. d. m. quadnngenteslmo
decimo die XXVIII Novembris.
"'226. 1411, 3. ledna. Tamtéž J. J(.1..J0~' Kbelquod _ d. Proeopius de Gallis zelo deyOCIOUlS accensus
_ XIIlI S. gr. census - aput hon ..:. d. ;roha~nem, decretůrum doctorem, notarium pretorn Mal. CIV. ~rag.,
indc et super bonis - in vi1la Zel' prope Scraplllk
cmptas, que bona in Zel' - famosus vn: ?tephan~ls de
Klllczow armiger nunc tenet - , pro a!tar,! .lll honOl ~ ss.
Perpetue et Fe1icitatis ac ss. Inno.centum III ecc1esla S.
Marie ante Letam curiam - detht - . Ius patronat~s
autem altaris predicti d. Procopius - pro se reserva:lt,
. so autem domino Procopio de hac luee sublato IllllUS:~odi ius patronatus ad fam. v. Johannem dictum Dubeez
de Dubecz armigerum, consangllineum SUUln, devolvetur _, ita tamen, quod ipse Johannes, heredes .et ~uc
cessores ipsius ad ipsum altare - unum ex serYltonbu.s
ipsius ecc1esie aut predicatorem Boemů~'um vel TheutulllcorUlll aut sacristanum - yel subsacnstanulll aut unum
ex vicariis plebani - pl'es~ntent.. ~alum Pr~.ge a. d.
lil. quadringentesimo undecl1llo dJe tercla J anuarll.
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Prag.ensib.us, qu?d. censibus eorum, ipse Henricus suo el
altans BUl .predICtr censu VIII s. gr. census annui nudi
~t perpetUI, quen~ .habet in. hereditatibus in Wrapicz et
10 Olssanech, mUlllClone, cuna arature curiis rusticalibus
cum censu, agris, pratis, silvis, piscinis et omni Iibertal~
a~ ea pertinentei:a, prout ei et dicto altari tabule plenms testantur, et Ipse Hanussius censu suo videIicet VIII
s. ~r ..cens~s annui nudi et perpetui, quen~ habet in heredl~atl?us 10 Kralewiczich, municione, curia ara ture, cUl·iis
~ushcal.Jbus, c.um censu, agris, pratis, silvis, rivis, piscinis,
Ita et 10 eo mTe, prout in vendendo dictas hereditates
ide~ Hanu~si~s et sibi ibidem penes alium censum proB~av~1 se, h~nClnde pronuncciaverunt, quod eis hincinde de
dlCtrS cens!bus ex utraque parte Itereditarie condescenderunt; disbri~are debent ipsimet unus alteri ex utraque
parte. - Nur,tccms ad tabulas fuit Albertus de Coldicz ex
parte d. regls. - . Actu~ feria tercia ante Fabiani. (Liber
10 pergameno scnptus hgatus in coopertorio in folio K
XX de a. d. MCCCCXV.)

*243. 1415,21. ledna. Lib. cOlljirlll. 'VII. str. 144.
Ad present. J ohannis, nati Rokyczansky Alberti Camerer
Mixonis de Hladmierz el Johannis, filii' eiusdem Mixonis'
ad alt~re s. Procopii per resign. d. Bohuslai, decretoru~
doct.ons, vaCRnB Johannem, natum Benessii de Wranow,
clencum Prag. dlOC., rectorem inst.
*~44. 1.415, .24: října. Tamtéž sty. 179. Ad present.
Johanms res!denhs !ll Winorz nec non ad nomin,\Cionem
et ele?cionem d. J acobi de Duba, vicarii Wissegr. ad
eccles!am s. III. V. ante L. c. per mortem Johannis
Wartmberg vacantem d. Nicolaum de Herzman presbyterum plebanum inst.

*~45. 1415,26. října. Tamtéž str. 180. Ad present.
Jo.han~!s Dubecz de turri ad altare Corp. Chl'. per rcsign.
NICOla! va~ans d. Hasskonem, plebanum s. Martini minoris,
rectorem mst.

';'?46. 1416, 1. č~rvna. Ta1lltéž str. 203. Ad present.
Alberh Maure:, Marc! Czotr, commissarii et tutoris orphanorum ~aspans Czo.tr, ad altare s. Katherine per mortem
Herssollls vacans MIChaelem de J ewiczko clericum Olom
rectorem inst.
, . ,

';'247. 1416, 28. listopadu. Ta 111 též str. 212. Confir-

n~atu~

e~t Lucas, presbyter de Nova Civ. Prag., Craco-

Vlensls dlOc., ad altare s. Procopii per resign. J ohannis
cleric~ d~cti Ssediwecz vacans ad prosent. J ohannis, nati
Fra~cIscl. Ro!'yczaner, Alberti Camerer, Mixiconis de Hladomlrz c~lentls una cum fiIio et Fridrici Ssarffnek concivis
Prag., dicti a!taris patronorum.
'

*248: 14~~, 14. května. Ta1llték str. 227. Ad present.
Herdegoms, ClVIS Nurnbergensis, ad altare s. Bartholomei
per mortem Nicolai vacans d. Jeronimum, natum Hermanni
de Praga, rectorem inst.
.
$249. 1417, 11. června. Tamtéž str. 231. Ad altare
s. Anne per re8ign. Andree vacans de consensu honeste
matr~ne Agnezcze Orllini de Pn'ga, d. Buzkonem rec torem mst.
*~50. 1417, 4. října. Ta/lltéž str. 242. Ad prosent.
Johan1l1s Dubecz de Dubczek residentis in Winorz ad
altar.e ss. Perp~t~e ~t Felicitatis per mortem Procopii de
GallIs vacans F ndencum, sacristam Corp. Chl'. in l\Iontibus Chutnis, rectorem inst.
. *'251. 1418, 13. května. Tamtéž str. 259. Data est
cnda d. Georgio a1tariste in ecclesia s. Nicolai in foro
pullorum et bb. Apostolorum in ecclesia s. M. V. ante
L. C., ad ecc1esiam in Boyman.
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';'252. 1418,14. května. Tamtéž str. 260. Ad a!tare
ss. Fetri et Pauli per resign. d. Georgii ex causa perm ut.
vacans de .consensu Alberti Call1erer d. Johannem, olim
plebanulll ln Boemans, rectorclll inst.
*'253. 1418, 30. května. RI//wp. č. 2099 j. 84. Nicolaus, plebanus in Pieska, racione a!taris s. Bartholomci
in ecclesie s. Marie ante L. c. publicavit II s. cenus retenti minus XV gr. super domo Bohunconis sartoris. Act.
fer. II. dominice Factus est dominus.
. "'254 .. 1.419, 10. května. Rl/koj. č. 992 J. 45. Nos
magIster ClVlUm - recognoscimus, quod - d. Nicolaus
ple~anus - .recognovit, quod liltera iIIa, quam coram
nobls reposlllt, son~ns su~er tres s. gr. census perpetui
super maccell? carmUl~l ohm Rudegeri Turler, quod nunc
NIColaus carlllfex possldet, - solum sibi et successoribus
sui~ plebanis in una sexagena gr. census perpetui remanet
oblIgata, nam predictus Nicolaus carnifex unam sex. reemit.
Act. fer. quarta dominice Jubilate.
*'255. 1419, 19. května. Líb. cOJtfírlll. Vll str. 291.
Data est crida d. Nicolao ad ecclesiam s. 11'1. ante L. e.
per resign. mag. Conradi, canonici S. Apollinaris.
';'256. 1421.
~ ,Bře~o,vé ve FO~ltes

vr

Krollilia Husí/slid VavNIlGe
s"I;.498. (Zaloba paní.) - Také

Jez~,~ JSll ,zdve byh k.n~zle } aborští, nynie tu ste jim II M.
BOZI v Tyne dopuslth smele na stolice se ti,kntHi a proti
kněZím těchto obcí, né i proti celé obci mnoho lživě
mluviti a to sě. v kostele stalo veliké roztrženie v lidu a
reptánie nectiece tu bozieho těla.

*'257. 1422, 29. dubna. Lib. confirlll. Vlll. str. 12.
Ad present. Johannis de Dubecz ct Albcrti Camererz ad
a!tare s. J ohannis . B. per mortem Thome presbyteri vacans ma~. ProcoplUm de Cladrub, magistrum in artibus
et canomCllm capelle regie 00. SS. in castro Prag
rectorem inst.
.,

"
C.

'*258. 1422, 23. července. Tadra, SOl/duí a/da Vll.
66. Johannns Dubecz de Dubccz armiger d. Johannem

capellanum ad a!tare Corp. Chl'. per mortem Mathie vacans presentavit.

';'259. 1422, 18. listopadu. Lib. cOl/ji·YIII. VIII. str.
25. Nicolaus, olim rector prestimonie altaris ss. Margareth~ et Katherine. - Tamléž str. 27. Ad prestimoniam
al~al"ls .ss. Margarethe et Katherine per liberam resign.
NIColal ex causa permut. vacantern de consensu Alberti
Call1erer ac d. Anne Johlini d. Johannem Protywa olim
rec torem ecclesie parocll. S. Clementis in Porziec; Novc
Civ. Pr., rectorell1 inst.
"'?60. 1425, 26. leclna. Tamtéž sll'. 91. Ad present.
Albcrh Camcrerz ad a!tare ss. Potri et Pauli per mortem
J ohanllls .Turek vacans Laurencium Beutler, clericum de
Slakenwerd, rectorem inst.
. ';'261..1426, 15. ledna. Rulwp. č. 2099 f 170. Nos
magIster clvlun~, consules et scabini Maioris Ci". Prag.
tenoro presen.clUlIl recognoscimus universis, quod ex mandato et coacclOne nostra honestus vir dominus vVenceslaus
prot.unc. z~cristanus b. Virg. ante L. c., reposuit coral~
noblS blbhoIlam parvam, que bibliolla olim per inimicos
nostros et nostre communitatis hic in civitate 110stra fuit
derelicta ct ex iussu dominorum antecessorllm nostronUll
p~r .iudicem pro comrnuni bono extitit arestu ta. Quam
b,lbho.llam Martinus, olim procurator magistrorulll collcgii
Car~h, nostr~ absque consensu honesto sacerdoti pie lllemone GeorglO Albo ven dere conabatur et super eo foro
I s. gr. est subarratus. Cui domino \Venceslao antedicto
eandell1 sexagenam gr. nos n08tro in consilio tribuimlls
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pecunia in parata. Unde idem d. \Venceslaus asserebat,
sibi fore commissum, illam pecuniam in opera misericordie
debere errogare et largiri ob predicti d. Albi salutem
nec non aliarum Christi fidelium animarum. A quo quidem
Martino eandem s. gr. nos repetcre ot de auctoritate
vendicionis bibliolle predicte interrogare volentes ipsum
frequentet coraru presenciam nostram citavimus. Qui hucusque comparere renuit atque recusavit. Id circo candem
bibliollam iuridice nostram ad communitatem spectare decrevimus et ipsam in honestates baronum, militum, clientum et civitatum in convocacione magna et generali, que
est in novo anno presentis anni in nos tra civitate celebrata, in VII s. gr. pl'. dedimus atque impendimus dictum
d. vVenceslaum ab ulleriori impeticione quarumcunque
personarum spirilualium seu secularium absolvcntes. Act.
fer. III. ante Anthonii.
"262. 1426.
Alia synodus sub eodem Conrado archiepiscopo Prag. a c1ero regni Bohemie et magistris habita Prage in ecclesia b. M. V. ante Letam curiam (v rukopise univer. knihovny XVII A. 16.)
'"263. 1427.
Staré Letop. Čes/do Mistr Jan
z Rolcycan kazatel.
',*264. 1434, 5. ledna. Lib. cOllfir/ll. VIII. str. 222.
Ad present. Balthasaris Czotr ad a!tare s. Petri et Pauli
per mortem Laurencii Nicolai Beutleris vacans d. Johannem dictum Evangelista de Plana presbyterum rectorem
inst. ,1'265. 1434, 4. Ilnora. Archiv liap. sv. Pitslié. Simon
de Nymburga, decretorum doclor, archidiaconus Boleslaviensis in ecclesia Pragensi, et Johannes de Duba, cano/lici prebendati ecc1esie Prag. - vicarii - per - Cunczonem - opiscopum Olomucensem - constituti, notum
Balthasaris Czotr,
facimus - quod nos ad present. civis Mai. Cil'. Prag. ad a!tare b. Petri et Pauli in ecclesia
per mortem
parochiali b. lvI. V. antc Letam curiam Laurencii Nicolai Beutleri vacuns honorabilem virum
Johannem dictum Evangelista de Plana presb. - rectorem
instituimus. Datum Zitavie die quarto mensis Februarii.

crucifixi amanssunae: Passionis Christi, primo de ligno
domini; de petra, in qua stelit crux; de statua, circa quam
flageIlalus est; de panno domini; de lapide, ubi Christus
praedicavit; de operibus misericordiao aliae reliquiue hic
reconditae a. d. MCCCCXXXIX m. Xrma.
4. 1440, 22. llnora. RI/lwp. č. 2002 f. B. 26. Vitrici ecclesi.<' Mathias ab aureo luceo, Muzik, Johannes a
Cesare, vVenceslaus salsista vinearn ilIam, quam Smolarz
dedit ad lampadem ecclesie sitam in rnonte l\'Iezrieczskeho
pencs vineam Petri pellificis de Czasslavia ex una et ex
altcra vel'O penes vineall1 \Vitkonis de vVrssovicz, habenlell1
in se Hll str. minus uno quartali, iI1am exposuerunt in
ccnsurn annuum Andree et Makussi, uxori ipsius - pro
una s. gr. - Act. fer. II. post Reminiscere.
5. 1445.
Rl/kop. č. 2099 f. 907. Nicolaus
sacristanus.
6. 1447, 23. listop. Staré Letop. Česlié. Před sv.
Klimentem mistr Jindl'ich, licenciat sv. písma, pl'inesl bulli
od papeže Mikuláše pátého rektorovi universitatis a ta
potom byla přinesena do kostela M. B. A tu mši zpievali
slavně o duchu sv. a kázánie bylo latině od mistra Pří
brama. A dokonav kázanie bnIly četl, že pape'- potvrzuje
universitatem a všecko, což od Urbana papeže a ciesal'e
Karla jest privilegiemi utvrzeno.
7. 1448, 1. května. Ta1lltéž. V středu na den sv.
Jakuba Filipa pHjel legát od papeže do Prahy, kardinal
od sv. Anjela - až do kostela M. B. před Tejnem jeho

'''266. 1434, 11. května. Kronilia Bartoška z Drahonic ve Fontes V. str. 613. Fer. III. post Stanislai fuit
infirmus magister J ohannes Rokyczana, predicator ecclesie
s. Marie ante L. c. et plebanus intrusus et magnus
\Viklefista.
'"267. 1436, 7. dubna. Lib. cOJ/firm. VIlI. str. 258.
Data est crida Nicolao Johannis de Horzovicz ad a!tare
ss. Jeronimi, Erasmi, Palmacii et 00. SS. per mortem
Petri vacans ad present. Andree Huleľ (I) in Plzna residentis.
*268. 1436, 24. října. TaJlltéž sfr. 262. :Magister
Conradus Albici plebanus habet ius patronatus racione
dicle plebanie ad a!tare Corp. Chl'.. in Colonia Prag.
dioc.
.
1. 1487, 28. dubna. Staré Lctop. Ceské. V neděli pl:ed sv. Flodanem uveden jest mistr Jan Paplíšek
do Týna k lIIatce BoU za faráře k rozlcázání ciesařskému.
2. L439, 22. listop. Tam/éž. V neděli ípřed sv.
Katel'intí páni purkmistrové a konšelé dělali. sluzbu králi
Albrechtovi v kostele P. M. před Týnem, vlozivše korunu,
sceptrum a jabko na., máry a ddiece mec podlé nich; a
potom k ofel'e šli purkmistrové s konšely i s obci obojieho pohlavie.
3. 1439.
Zapv PaJlldtlidclt arc1/. I. str. 65.
Infrascriptae reliquiae sacrae continentur in vertice huius

přivedli.

8.

1448.

Tallltéž. 1 dobyl jest Prahy
a uvedl mistra Jana Rokycanu k M.
A mistr Papúšek farář, kterýz od legáta byl rozhl'iešenie pl:ijal, že i pod dvojí i pod jedmí
zpuosobú podával.

Jiřík z Poděbrad B. před Týnem ..-

9. 1451.
sistoN vydal/jí v

Mistra Petra Kodicilla spis o kOIl-

Suěl/lích VI. str. 170.
tehdáž seděmm, na faře při

Mistr Jan Rokostele P. M.
kycana byl
před Tejnem.
10. 1452.
Rl/kop. č. 2141 f. 269. Nicolaus
cirotecarius et Hanussius cordator, vitrici - fassi sunt,
se percepisse I s. gr. a vVenceslao, nalo Petri Pala, quas
Burianus, frater eius, super labore aI'clte in ecclesia b.
M. V. ante L. c. testamentaliter delegavit.
ll. 1452.
Ruliop. č. 2099 f. 1096. Petrus
a noctua, Augustinus ab albo cancro, Nicolaus cirothecarius, Hanuss acufex vitrici, Mithias Drdak, \Venc. Koranda, \Vania, Paulus Czipser, Johannes Manda, Mauricius
a pedine, Martinus a tabulis curic regalis, Nicolaus Kossik,
Welisla\V et Joh. Fiolka parochiani.
12. 1455, 2. Ilnora.
Velesl. [(alewldl'. Uml'cl
v Litoměřicích mistr Jan Papoušek, probošt Litoměl-ický .
Ten léta 1437, když mistr Jan z ROkycan, obávaje se
nebezpečenství z Prahy vyhnul, na místo jeho do kostela
Tejnského od císaře Zygruunda byl posazen.

12a.

1457.

Hdjkova kronika 1/a listu 434.

Z toho pak lesu a dříví, kteréž bylo k tornu tanchauzu
připraveno a na rynk (Starorn.) svezeno, udělán krOl' n~
kostel P. M. před Tajllem. A tak divně P. B. jednal!
rácil, z toho dl'íví, kteréž bylo pl'ipraveno na krov Tajnského kostela, udělána Roháčovi šibenice a z kterého měl
býti tanchauz udělán, krov na kostel.
13. 1458, 3. bl'ezna. Staré Letopisy Ceské. A po
tom volení (král Jiří) veden jest ihned ode všeho panslva
clo kostela T);nského a tu s velikll radostí zpívali slÍ knězi
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a žáci Tě boha ch~álíme. A potom
kralovského.
z Iwstela veden jest
do 'svého dvoru
14.
1459 . -:
fassi
sunt ,se
'
f b"
perceplsse RI/lwp.
X s ' č, 2141 f . 20 6. Vltrici
' ' gr.
per Petrum W'1 d e t pro
a Hca ecclesie t e,'t amentalrter
delegat
15. 1461. Rl/koL' • 2 as,
acobus
1\ Charamza offi cla
'I es .'
fas c.' 141 'f. 316 , ' v
V' ama
. et
Jper l'Iartam, relíclam
ol
,~, slmt, se percepisse VI s
teslamentaliter del ega t as Jsuper
lanmslabore
braseatoris
..
I ' a s C,1 uce,
16, 1461
ecc eSle.
laus
~ffi :--1'IS fRl/l~Op,
III Coranda ,Cla
a bnce fč. 2141 f. 321. VT
" ences, , ' assus est, se percc i
s. gr. per Gedrude
cl super labore
l'
elrctam
\Venceslai
e cgatas
., n

eccles~l,

Kurwicz~ sr~e

17, 1461.
.
kar't s,
I é o d stupo\'al'
Odvolání
te' cll ' Iderí
v
od se Idy PiB
v
' I
za 1\1.
J
Z. pred Tajnem v rukop an,a z Rokycan v kostele M
má i Bartoš
; uml'. knihovny XVII. G. 12:
Fontes VI str, 131 . Srov. i
Cas. Cesk, Musea 18P8í4sarstr.v 468.

~práv\)

18. 1465 14
dos Gallus pl~ban;,:rp~~~l~:tlwi'. Č. 2141 f. 75, Sacerrcverenelo mag, d J l e b . M. V, ante L
eiusel
' o lalme de Rok
. c. a
yczano missus nominc
em magistri fassus e t
quas Anna, olim \11/
s, ,quommodo i1le XX s
'
ecc\esia legaverat
,en?esla! Muzik uxor pro : Igr.,
i t' A
' Ieposlte sunt d
'
eat em
s rJ. cl. fer. IIII • post T'b
.. a manus prefati
1 uren
~ nla
g
L-

19. 1466 Hl '
. č. 2141 t' 76 Q
admodum
Pet"I us d'e Bechlm
cen'n~, Rl/kol'.
•
d' t
,"
uemIC us Bcranie illas XVII s
quas erdem Thobias a
b, Vi,rg. ante L. c. le PO:lt: tenebatur, pro edificio eccles:'
atenlIs. serviciis
cr;:,
tune domini
el I elmsernnt. Act . f er.' VIOle
V s. dc eadem summa
. ante Vili.

predfc~:

~~

consideraťi~

R20. 1471,- 22. tÍnora S I '
'
an ok7
) pochován 'e~ ,are Le/~t Ceské. (Mistr
cana
Jpochovavání
byla král
Jt \ kostele lynském pH j I v
mnozí. _
v: 1
' 0\, ohanna, knici, t
.',
e
1'ctra [22 • c esl, Ralelld'rH. V át I a a, pam, panošI
,I .
'. unom] umi'el vp,
P', e < po Stolování SI',
can
\ o eny arcIbiskup P' v •
laze mIstr Jan z Rok' '
,
j\I.
Tejnem a vlazsk! a slavný kazatel v ko'tefe
tomnosti královny
koslcle nazejtl'í I' sobotu u
pochován ( Idnn): u oltái'e lVI. B. pi'ed sak" Pllmorový spodob' a polozen na jeho
k'
lIstoU
IZnou jeho v biskupském o(l"arnen
mrav ruce) .
evu s berlí

,1

před
poctivě
21.

JOlt~lllz

1471.

~

-

Z

tě

I

něm

'IJ2~;

1471, 25. bi'czna
T f'..
ympl.
"t" ov' ' iI/lJez. A pocho\·áll
,(fa
I ln) na den n'l . D. zves
' ('Jes t
Je
mueI 'naI hradě' PI' .,'ale s l'reva
_ 10fTs Slídkcll1 1)010'zeua podl'
'''' elesl,v Kalou/di', V
ev ,1l0)ll nustra Rokycan'
Jm, král Cesk)' pocl 'á ponelelt na den
P ]T)'
v r . I
'
10\, n na hr I v p ' "r
do zvláštní
esl ;:' SlrCVa jeho aneb
.
eJl1enl pqhi'bena jsou.
~ ozena a v kostele 1'.

;\,~' ~~~; ,~b,y

nádol)l~

Hanus a
24, 147')
R I/kop. é. 2141 f. 102
scde, Nicolau;' f. 104. Jacobusmaens.ator et ceteri vitrici. ..:... Ta III též
Nicolaus
mensator et cetel" n,ltg:'o, cervo, Hanus a sede
1 Vl ne!.
'

,25. _1477,
Vlad,slav
ozn22. lín
,ora. RLI/kop. c.. 2011 f 406 1\1
I '
amuJem že " t " ' "
.
. f'y
osac m fary a kostela M' B
PTI;s ~!plh prcd nás někteří
za
některý
I
v
d
.
.
v
yne
a
zp'
T
, š '
CI prc lcuov našich Itra'I
v
I aVI 1 nás, že
Je te za nás držie plat k téV v uov Cesk)ich, drželi a
plat d~:á se z některi
v:~. are a k kos.telu. Kterýžto
I proslh stÍ nás ab I
,IC, z chmelmc polí
ť
hlediece toho' 'b yc 10m Je pH tom
rá"'}'us lll.
šovala, ale
nás cíest
chvála boží'
_ zapsali sme a tie
. moc kralovsktí již psao' I
kostelu a f "
mto hstem zapisujem I '
Y P at
anel
. ale, tak aby kostelnící 'V
< Jmenovanému
)0 tl, komuz se ta věc od o J z, psané fary Týnské
plat s.vrchupsaný brali a v
té osady
JlI1 enovane osady jej obracov;' la I a k kostelu a k
so otu v postě I
a l. Dán v Praze
'
b r . 1610)'
váno
.
sedmdesátého sedmého . (I ngrossoprvm

Vtělení

f

eh

r~z~ř~v:~~ 7~

~

~en

zuosta~'iti

'br~~lCh

~~~~l!~
poručí

fař~

26. 1480, Rl/kop, č 94
'
ohan,l1es Boemus dietus vice'
. Jl, J. 18. Sacerdos
Jet Ba~tholoDleus cantor fassi s magls~n Georgii plebani
conullJssariis
bon'
XX s, a
.
01 um o I'nn D unt,
' II ql11a tulerunt "'
ecc eSla et scola I ega t as.
010 lee Strupinka - pro
I

IlOV I),27.
1480.
Staré
L t
' .
zvonili
v TaJ'ně
',1 BC op. Ceske.
II b.

28.

1484,

St·; L

•

slavně

..

(Pekal'i ŠeJ'n o
~!skup Auguslin

r~t":

censuaI~e

~

,
30. 1487. J(od'ť T I
~'lCUS
Berka de Dube
,c.
alJJbersk)í f· 160. H
Ipse H
'
cltat Iesskone S '
en. '
enrlCUS _ inculpavit I I
m vOJanovsky ubi
eius in Olssanech ete::con,em - qllia tenel heI ohm W cneeslaus Carda d pel eo .ostendit tabulus
Hennco ,medietatem
o,bligavit sibi
_ ,et, eClam ostendit tabulas !e~
Ulaed~tatum III Olssanech
post Impctracioncm post olim 'J
IUS plenarie deduxit
ostentht tabulas _
er u
~ lUtlllem Nesspor et eciam
mutacionem fecit pr~ VIli as, ohm Hanussills Nesspor pe 'perpetui de hereditatibus
census annui
cum
III
',rapIczy
. O Issanech
I ' pre Sb't
I ero I-lenrico
alt"
t
' et III
cesIa b, Virg ant L '
allS a altans 00. SS '
vicích.
, e , C. pro aliis VIII s. gr.

Liffer~·J ~~~Ilat~s

kováře

o,~le~lUm

~'

En calicis celebris tutor
' . .
Nobilis occubuit J I
praesulquc Pragensis
o lannes Rol'
.
upremum Sel11pe'
,cyczanensls.
S
H'IC placuit multisI speravIt'
, Dominum, sed
I
I,S .111
, p aceat tlbl rector Ol
'

I

sO,bě

29, 1486 .
Medulansk)'
,
Rl/kop.
é. 2004 f L 1 J ohannes
- emlt
partem cam i
farUlu
_ erga Katherinam reli t
CPI
10 wnuam scro~
campo _ ten b't
, c am
nnelerz
D
Vll gr .
e I ur
omni an110 pro ece 1esw. quo
-

lolze z r. 1607 chovanél;o
',Z cestop!su Krištofa Ron:
Na hrob /llll dán kám
:: I ukop, v kmhovně Noslick')
vylesán byl v biskupe z cel'l'eného mramoru na
,et·
s em or11'1
s b lí'
zo
neh
o na památku ze b l '
er v rucc II vedl
Rokycanského Úít I Y syn chudého
z p' d v e
Ol I I
'
e, s podkovo u
I'
IC mcstí
co o <amene čtly se pr)' násled .. a, <vé~dou uprostl'ed.
,
U)ICI verše'

k~

kostelao~~e~1 naši.cl~,

v postě kněZi světil aJ ť T ~tof'v Ceské. knZlllO sv, v kostele Tajnském,
a u \ ehky ctvrtek

..
~P15T)'lIsk)'
clu'dlll '/' Pamd/kd

Dobrovského

z· • ,

1O~

hrobě

stJ~' 162' d(le

arch. a mís/oL'. I st
t'la azill Kl/S J J J.'
g

č.

, ,,23. 1472, 9. bi'ezna A·
dllcl knížat" MinsterbcrskÝclľ c /tV Cesky I. str. 306. (List
koruně Ceské),
It em o o
vš ecka
v, P
d ' panství ' ktera',maJ'ť
mámy, a ? podacé
kteréž
r. a o dóm, JeZto slove k
. . , v Tyne v Star
to
všickni spolecniemu d
sv. Apoštolóv .-:
stavujem.
rzem a spravování pozno~

~L ~a~e

dictal'l~m ~ ~et~'ovlc

1

~exa\~~~a ~r.

42, 1500. _
Tamtéž J. 81. Johannes Zajieczek
et Michael ferrarius, commissarii bonorum J cronymi
t fl l'upe,
la8'i sunt, quod e" sua bona voluntnte dcdenlll X s. gr.
pr. super vitra Laurencio, Jeremie, ,<Venco Czurzidlo ct

nUl~i

i~ ~~Ira~~:

1489. RI/ko . é, 94 - ~
,
,~t01,,31.J eromnllls
de Leta ~,
J. 4i. Nlcolaus
mcn
glUS
barbirasor
vitr'
.
t'
I
cuna,
GalIus
a
columbis
, t
ICI u erunt X
' Ge 01-,SClp as: calicem de auratllm
,", s. gr. '~l. et res inframerale albam alias košili "o~~Ial atlasovy bl~nkytni, huI;em pro magistro Geor~io PI"I ~~u cum pcrhs ornatam
\ II s" pro saccrdotibus Vl spre
glO!, Paulo cl I'etro liliI
j" plO sc?lanbus III n Gcor·
ral'll legatas .
, I S (, Samuchs, al1tiquI' SU
, b cames'

~catore ~iusdem ecclesi~

32. 1489, 1. prosince. R1I71Op.
94 J. f. 78.
Když jest byla nesnáz mezi uroz. p, JiHkem, p, Pavlem
a p. I'etrem, bratHmi vlastními z Hrádku a z
\11/ enc. Pecka vitricis.
z strany jedné a osadními M. B. pi'ed Týnem z strany
43, 150;). _
Tamtéž f. 84, Laurencius de Letn
druhé, kdezto Mikuláš truhlái', leremiáš Havel od
curia, Sigismundus Fryczkonis' et Georgius pellifex dietus
kuov a
barviel', kostelníci a
osadní na mieste
Fararz parochiales - ,
všie osady vinili stÍ
psané pány, že by jim byli
44. 1503, 5.
Mistr Martin z
miesto uroz. p, Samuele, otce jich, povinni kc kostelóm
sv. Benedikta a M. B.
Týnem
sumtÍ
farář M. B. v Tcjně.
45. 1503.
Tamtéž f. 86. I'etruS ab iride
po panu Vaňkovi, starélu podkomoHm, panie Ofce, manchie
želce jeho, Viktorinovi, synu téhož p. Val1ka, a po Hanuet Laurencius de L. curia no mine paro
-.
šovi Hamplovi bratru. Proti tomu páni svrchupsaní
46. 1504.
Tamtéž f, 87. Georgius Fararz
c
stÍ, že o tom nic
než jestliz by co páni
pellifex, Clemcns ab agnello et Andreas pannifex vitrici.
nes
o,adní
provésti lllohli, ze by to všecko naplniti
_ TalJ/té~ f. 88, Sigismundus Vaniczko nis et Johan
I'áni majíce to v
kterak otec jich p.
Tata nomine parochie - .
muel tomn záduší za zdravého života rád prospieval a že
47. 1504,28.
Staré LetoP·
I'áni Prazané
tu sám
i
jich leZí, svolili stl k tomu, aby
a mistl'i pl-ivedli bisknpa Filipa I\'Iulinenského do Prahy
osadním C a LXX k. gr. m, vydali. Act. fcr. 111. post
v outerý letni<:ní, nejprv do kostela Tejnského a lu zpí·
vavše Te deum laudamus vedli ho do kolleje Vcliké.
e.
Aridre33.
1490.
RlI7wp. č. 94 I. f. 79. Johannes
48. ló05.
Staré Letop. České, M, Martin,
Sosnovec, Georgius a ceno, Jeremias et Georgills Pelech
jsa v
farM'em, pro
Martina Radocha nechtel
parochiales (kvitují),
3'\'. 1491.
Tamtéž f. 55. Nicol aus mensator
tu býti.
49. 1505, 3. srpna, Staré Letop.
V
'el Laurentius de Rzedcicz vitrici. - Tamléž f. 56.
pi'ed SI'. Vavi-incem
nešpory rychtál- vzal
cola\\s mensator, Gregorius sulor vitrici.
tina, slHdnika Tejnského, syna Ruclochova z Nov, ou
M.,
35. 1491, 28. ledna, Staré Le/op. České. V pátek
v domě šlachtatském s ženoU podezřelou Kaeldávkov
a
po sv. Pavlu obrácení na víru stala se pHhoda v koslele
vcdl ho s ní pl'es rynk na rathouz Starom. do šatlavy; a
M, B. před Tejnem: po mši rozdával knez tělo a krev
tam byl do třetiho dne. potom jej puslili pi'ed biskupa
I'. J. Krista, tehdy
k jedné
s krví boží
a tn se vymlouval, ze se mu to návodenl stalo, byv za~
a ph tom stál jest nejaký Něnlec u mi'íže, divaje se tomu,
volán do toho donlll a ze on na nic zlého nemyslil. A
i pi'istonpiv k té žene udehl ji v hlavu, takze jí tÍsta
stala se mu ta hanba ne pro Kadel-ávkovo u , ale proto, ze
roztal o kalich. Pak vsadivše toho
do šatlavy i
jest dotýkal na kázání
konšelt1V; i
se
tudy
vymstíti,
špech po
pustili ho zase ven a nic mu neudělali proto.
aus
kázali, aby toho pil en byl, kdeby ho dopadl. I zboui-ili
36. 1492.
RlI7wp. č. 94 ]. f. 79. Nicol
se proto všickni
že se jest jemu taková lehkost a
mensator et J eremias parochiales (kvitují).
hanba stala, i zzelelo se jhu toho a biskup se velmi
37. 1493, po 1. bi'eznu. Staré Letop.
" svo
po všech kostelích
klatbu,
skup Augustin Sankturienský pochován u oltál'e, kdež
lav
zastavil' služby boží hned v
tomu biskup,
lecturll CHají, založení ve jménu sv. Lukáše ev. Kámen
aby
l'uka nesahala na
ale aby duchovníci
náhrobní vytesal Matouš Rejsek, Felesl av .
brali
od far.
treslali duchovní a
V pátek před Přenesením Sl'. Václava umrel v Praze
A 1\'1. Martin, jsa v
pro toho
Augustinus Lucianus, biskup Sanklmienský a Pratský, ktetina Ra<locha nechtěl tu býti; co znamenití lidé jsouce
rýz se
jedvenácli lety ze Vlach pEbral do Cech a jsa
z té osady odesláni od jiných, žádali ho, aby úmysl
v I'raz kněZi Cechtun pod obojí světil, lidu obecnému
změnil, a on nechtel toho učiniti, než obrátil se k sv.
e i sám také na smrti
podával
Pochován u ohM'e
,:,tepánu na Nov. "'1. _ a pale tu
k
sv. Lukáše v kostele Matky Boží před Tejnenl. Kámen
na
jeho tesal Matonš Rejsek bakalál-, výborný kaMartina za stHdníka.
50. 1505. _ RH7wp, č. 94 II.
90. Laurencius
meník, kterýž se však
tomu nikdy
Lude Leta curia et Zyga Fryczkonis officiales.
pacins klade smrt jeho 7. dne bi'ezna.
ius
51. 1506.
Tamtéž f· 93. Georg i Fararz,
38. 1493. _
Rukop. č. 94
f. 60. Johannes
Andreas
pannifex,
Laurencius
de
Leta
curia.
Clemens ab
Ziez, Martinus Vlachi, ,<Venco Rambuzek et Petrus Zub
ag
et Georg ius Brzecztanek parochiales. Tamtéž
nomine paro
. _ ,<Venco Kopansky ct Gregorius sutor
chie
f. llello
94. Laurencius de Leta curia et pelrus baccalarius,
vitrici.39, 1494. _
ciales circa laborell1 tunis letocuriensis, fassi sunt, se peľ~
Ta/lltéž f. 62. Joh. Ziez no mine
cepiss X S. _ per Martinum Wlachi pro dicta tun'i vitricorum tnlit L S. m" crucelll aurealU cl XIX flor.
leg e . Ac!. fer. n. ante Galli Tamtéž. Rziha carung. Ii c?mmissariis olim per Augustinulll Lucianum
atas Andl'eas Vuoz et Hanussius barbiras or vitrici.
nifex,
copUlll subordinatis pro ecclesia legatas. f· 62.
52. 1507.
TaJlltéž f. 94. Georgius Kurzbach,
,<Vences1aus Kopansky, Georgius Pelech et Jeremias,
r
Petrus baccalarius et Hanu>sius barbiraso vitrici {assi
al1s
trici 40.
- . 1496. - T(tmté~ f. 68. Wencesl
Kopansky,
sunt, se percepisse V s, pro per Procopium Toczil pro
Jeremias el Nicolaus lllcns ator , vitrki.
labore tunis legatas, Act. die Gedrudis.
41. ,1498. _ Ta/l/též f. 75. Gregorius de domo
53. 1508.
Ta/l/ UŽ f. 97. Georgius BrzeczBlesskonis et Andreas ponderator vitrici. - Tamtéž f. 76.
tanek et Andreas pannife" vitrici; perceperunt X S. per
Jeremias, Nic"laus mensator, Gregori(!S Blesska et An-

Jiřík
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někteří
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kněze Mar~
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~ile/~/;;~IJ 9~ip~lU~~konis pr? labore turris legatas.
.

.

n

54.

1510.

55.

1511.

1 eas

_

T

panmfcx procurator.
ťV

officialis. _
Tamtéž f a;~oez
nussius barbirasor vitri~i.
.
officialis.
ecclesie.

6'emens
103. Andreas pannifex,
ab agnello ct Ha-

Tallltéž j. 103 A d
Tamtéžj. 104 A ď,
? reas pannifcx,
. . n leas panmfex, pl'ocurator

.

, 56. 1511.
Rl1ko'}J. é. 2091 l lY 12 A
sukenník, ouředník osad,
,..
.' v·
. ndrcas
Mikuláše Prdiala X k. g/' c.pllJal od porucníkuov někdy
k

dO~l: 1?,1l. -. StaN Leto'}J. Č.

Krov věže T 'nské
knezskému Jest vyzdvižen a hancle okolo YI,rO\'II

dělali.

58. 1512.
StaN Leto'}J C'.
nové zamýšlen . 't
.
v
.
Bratrstvo jakés
cali sobě také 01l~~~ a t~ ve ?tYl·tek. na sv. Vincencia za-

okolo sloupův a tu ~ar~~ofes,sl JV ITebJllském kostele vnitř
lem božím
v
"
,} o cnez
a cU nesl monstranci s tě·
kazdý ; nichza~:\s'llrste~·~tum 1"llOmo quidam fecit etc." a
VlCI vos <DVOU A
t
š
A tak zamluvili se každý ctvrt I ,:. 't' po om m e byla.
.t' e: vClili I a bratrstvo ddeti
a sebe neopouštěti' clo
snu 1 V IllCClU\
1 d
na ten způsob zD!)súní,
~! ~o cu z Jich stává,
,
neZl. se b ou UClnlVŠC.
59. 1512. StaN ldo'}J Č iil 1\
.
s knězem Jakub
C
ú'
. . J'. Iartm z Slovan
em, lar,rem od M B př d T .
b
také vysláni do Budína.
. .
e
eJnem, yli
Y

I

'-

60. 1?13" 2. února. StaN Leto C
Legáta z ráje pHvezli do Prahy v stl'edu'}J~r'eci Bohuslava
,:ou a ~a zeJtH slavně pochován v Ta'ně sv. ApoUo\ kaple Jako zeleznou mříží oml'ežována. J
v kostele,
Tallltéž f 206 O ď .
prokurator kostela M B ' d T' ,
.
n rej soukeník,
ynem.
. . piC
62. 1514, 28. ledna SlaNL t
Č
sv. Janu Zlatotíst. umřel J~kub V e 0'}J: .
sobotu po
v Stal'. M. maturista 1"
k'
bršovsky, písar kancelál'e
,
eJns y a ratr.
63. 1ó15,': 25. března. StaN Leto} v
umrel p B I I D "
. C. V neděli
S. nutnou
-t d T'
. o tus av razlcký kterýž jsa zdráv dal
JC' ,o eJna kostela 100 k r
'.
téhoz kostela ktel'!" I dí' g . m. a 15 zl. uh. bratrstvu
kostcle.
'
z c 10
s procesí každý čtvrtek po

61.

1513.

--

Y

64. 1515. Staří Leto
Č
U
pan Hořick'
vI d 'š'
'}J. .
roz. a stat rytíř
věrný a Ilpl;n~y~ 'c'eeJcl1I, hofl~l.istr
krále Jiřího slavné p~měti,
upnmny' milovlll'k I I' I b "1
pochován v T . " blív
ca IC la OZl 10
eJne
z kaply, kde lecturu čítají.
6.5: 't 1515, ~6. prosince. LupáCtlv KalwdáF H
ram Cll CI er nochs XI obiit i d
.
.
0eqlles auratus NI'colaus d H n. Om111? strenuus miles et
e orzlCz reg G
..
curiae magister fid r B '
IS eOl'gn quondam
Sequenti die s~ elit::,s P oemu~1 amator culicis domin i.
ante Lactall1 cuJam
ragae Iln, templo Deiparae Virg.
, non procu a sacello.
66. 1515. StaN Let
Č
R" .
o svátek M. Boží ostní . v. 0'}J. .
UZlllce vznikla
byl trefil toho rok P
, ' J~nz J.est den Zvěstování, že se
byl před lety za ~ 'ávI uteLryd:ehkonoční, jakož také rozdíl
1, e
a Islava o ty'z
't k
T . ,
. ..
a u J111ých fal' drželi 'e',
v
sv~ e ; V aJne
v outerý.
J J \ pondelí po kvetech a mniši
67.

jménem

68.

1515.

bratří

Rllko'}J" 94 II
z Tajna přijal .-,:.
. f 210.

Jan

písař

1516, 29.-31 březn

St" L
"
dělí Próvodní či něn b;
,a.
art et?'}J. c. V poni v Tejně za duši krú/ ly ,slu~b y po kostehch Pražských
V sobotu

před

tím
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p~r~m~~~dJi;í~,a ~:~~!~IC:~rSO~:~'~~

menu~í

starším obecním, aby v černém odě
' .
svící J d k 'd'
,..
vu a s celnou
,
,e en az y se pnpravil. Pak v neděli Próyod '
kaz~m poo~ědním zvonili hranu po Praze. V pondělí ~
~lOdlllu sešlr se na rathouz a odtud potom do T .
.
r~:lkem slušným, kdež zpíváno b)'lo J'itřní ád ~J~a popnnescn b I
á
z, U'lll a tu
, .' y
m,ry z domn farního přikryté axamitem
ce1nym
knz zlatohlavový
s erb)' ' potoln pl'" lIles I'I Icorunu
B' a L
.. ,
I'
sn. j"urran azar a Jim sceptrum ' J' ablko a mec' a to vše
es I na mlsto k tomll připravené z prken
'I
v
nýn "k' té
' su mem cer,1 .rl lSY . A po dokonání té jitl'ně ohodili s procesí
zplvaJ ce. taršÍ obecní šli napřed před I " , .
I v
žími nesli t, I ál
I'
meZlml a za melovskou M) J '~ ~Vt ,e a?pa~·at~. ~iga nesl korouhev krák'
'
. . a e { mec dreyeny postHbřený, purkmistr
Ol.unu.. Jan Hlavsa sceptrum z pravé strany
N
)ab.lko pozlacené v cerném tafatu ti f.·
Jaln. amnu ct)'Ťl m,
lád encI. v o dV"
, l i spo u, za
evu cerném pod I{O
I b
l'
ninl'
1
OU{y ccrt
I S svecnu l~rrcíml, pak za těmi dyanácte pánův nesli
š~:áry, a po mch opět čtyři mládenci, jako před mnu
I1 ve,?- z kostela těmi dveřmi od hřebenu a obešli rynl~
o co o az ;ase do kostela. A tu ddána byla mše u vcli
k~ho oltáre, opat Slovanský sloužil pod infulí a' . 1mistr se pány klečeli okolo mal' v stolicí I '
P; pUl' ,pod velik);m krucifixem.
~re Imez Tal:ub, farář Tajnský, pěkně assimulabat els atuo Damelrs 2. o králi, jakých ov ah b ,I
,c~n~
pllrkmistr přišed k stolu, kterýž stfl před ), a ~o !~kazam
damaškem c . '
maranl1 pn rytý
.
elnym, vzal korunu, Hlavsa sceptrum N
.
Jablko, šli k velikému oltál'i a před nimi nesl 7.;' ~stoJ~e
korouhev královskou a Pašek meč a o t Sl _Iga l,ezmk
od purkmislra korunu a vstavil J'í pod pa
tOVan.sky vzal
lici přik' ,t
.
mons rancI na sto..
1) ou, potom Jablko i sceptrum
té'"
, podah Jcm
.. v
'
mece
k
u ,a on Jej prelomil na dvé. A zpívali kanon i
štndukt az do konce a korúhev vtáhli nahoru A
té
I z kostela _ na rathouz.
.
po

f1°

7/

s~oJ~e

~

V'

VI

•

.Jr

~e,m pl'~crytých

~~to~l~r~mo~ul~-

z,
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slíkeník,
I' pl. o Jakuba kotláre - na kryt bu věže.
70. 1518. Tamtéž j. 220 O d' .
ouředník
kostela.
..
n rej soukeník,

. 69.

1517.

-

~!,ce ,z Tdřebska a Ond~cj

ouřední~i, přijalI a~

7.1. 1518, 30. srpna. StaN Lelo'}J C A
nána Jest jednota (měst). UM. B. před Te"
tak dokoněno II zpív~li Te dcum laudamus. A p o /ne,n~}ylo zvo-

l~

vfic~lI1i

ulic~ ~~ ~o:~el~I~~

:per
kollelJée
jdouce Železnou
1
va I vese plsne. A tu Imě' J I b v..
'
na ta slova: Confirma hoc de z a <lI uClllII napomem~tí
nobis A to dol
v
us, quod operatus est 111
a pís~ě veselé ~n~~. op~t pl'Ozpě~oval~ I:ozličné koUekty
sll' 11 (p'
. 101/1 W Bar/ose plsal'e 've FOl/tes Vl
do' kos'tela ~I s~oJcn~. n1lěTst) z radnice se rozcházejíce, šlÍ
.
. . prec ynem a Te deum I d '
valr, zvonili, boha chválíce.
au amus Zpl-

72. f1519.
Pod šl
'"

.-

StaN Leto~
r· Č .

N"
eJYlce kn ě z Jan

~Chů~~ '~ě' a ~;:~'á~eJ~~;~j en;~~~~~~lfI~u:n;~~:~~~l;rnY'T~~~

c~su

'~1

z Jan Poduška, farál' u M. B. !'ed T .
jíti, divné
M (''' I, aby Jim, 1Il0hl. zoškliviti ta kázání toho bratra
anáeJ~dPI?ustevmka a Je na něho zbouřiti, aby ho take'
,I'I e I A
at
"'v.
v každý Úvrte~' 0ť~lcm~u zrusII tu procesí, kteráž bývala
lid obec' . ' .. vv eJnsk m kostele okolo vsloupův ale
m mc JIZ nestálo tu P'
'
b" "
'
.syých kázáních také
statl,
kdyby
upl'imn); b)'1 I' b
l 'I I'd
z, y amohlo
.
.
o lU
I em, 'vze svetla
'í
~tc I ~eJsou ani ti obrazové, ani oltářové, ornátové :' ~e
vra 1 ~ou?ho .kostelní, ze toho nic nepotřebuje P B o
. 110a
ze sami hdé JSou chrám boží a ne kostel a mno

~~~~~}ak tom~ v cestu

ne

N~

věci ~trušov:r~l~;i ~i~

V'

ledacosl~~;,~~'o;a~ ~I~ )~nou měli.
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wo11en kann, was er do ch ZUl' Zeit seiner Predigt gewollt und gerathen hat. Ermahne, treibe und ermuntere ich cuch, die i hr vorhin schon laufet, nochmals durch
Christi Bannherzigkeit, dass ihr die Gnade des Herrn, die
in euch ist, zu vielel' Heil nicht hintanstchen lasset. Gott
hat euch zum vViichter iiber sein Volk gesetzt; was nun
zu dieselU Hejl nothig ist, das verstecket nicht. lhl',
mein Bruder, \Veil ihr Christum prediget und nicht dic
Menschen, werdet nicht aJlein von den euren, sondern
auch yon den unseren ein Ketzer geheissen. Viel
gHiubige, fromme und Gott liebe Bohmen beten Tag und
Nacht fiir euch - Lebet wohl und nehmet diese Messer
als ein klein Geschenk gutig an, als ein Andenken meiner
Liebe und 'V-ohlwollens. Prag, des Sonnabends nach dcr
Apostel Vertheilung 1519.
76. 1520.
Krollika JiNllO Píseckélzo. (PestiIcncia consnmpti sunt) sacerdos Podusska cum reliquis
fere trigenta sacerdotibus. 1520, 8. září. Contagio<"
lue, iam inde a mense Julio magnopere gra,sante Prague,
venerabilis presbyter Johannes, cognomento Podusska, ex
Nova Urbe Prag. oriundus, septimo die post, quam in
morbum letalem incidisset, apostemate percussus, hoc die
horam circiter nostratem 21. spiritum Domino reddidit,
in templ,) ante Laetam Curium, nbi maxima auditorulll
fl'equentia docuit, honorifice sepultus. (Lupác.)
77. 1520.
SI ah Leto}. C. Um!'el též toho
casu (morem) yarhaník Tejnský Johannes - item umi'el
Tobiáš, písař šestipansl,ý, literat Tejnský.
78. 1520. StaN letop. Č. Téhoz Casu osadní
Tejnští oblíbili sobě jednoho kněze selského Václava bakalái'e a hned jiní proti tomu byli, že jest z roty Pikartské
a že bude k různici a k nesrovnalosti obyvatcllull Pražským. A pro tu příčinn k němu nelibost vzali, že jim
nechtěl vystavovati a na kázání mluvil, ze nemá vystavováno býti, neb to od Krista ani od apoštolův není ustanoveno, a že lidé, kteří nejsou hodni užívati té svátosti,
nejsou také hodni na ni hleděti. Pro tož reptali proti němu,
že on to smí měniti jedna osoba, jsa tu také skrze jednu
osobu uveden a přijat, jako skrze Tomáška z Prostiboi'e, a ze
kaúl obrazy, kteHž byly pozllstaly po TáboHch, a krucifixy z mšálu vyřezoval. Co s ním mluvili osadní, aby vystavoval, jako jeho předkové činili ode dvaciti let. prayil,
75. 1519, 16. července. J. G. lValcll, D. },{arli/l
že jest výmyslek lidský a z písma sv. nemůže se dovésti,
Lllther, Sď/ll/lltlicl/e Schriflen (1745) XV. p. 1627-9.
když toho Kristus a apoštolé nečinili, že on také nebude
Johannis Podusska, Pfarrers bei der Hauptkircbe B. Virtoho ciniti. Oni jemu pravili, ze to také jest výmysiek
ginis ante Laetam curiam zU Prag Gratulations- Trost- und
lidský ncyystavovati. I pan purkmistr s ním o tom mlu vil
Ermunterungsschreiben an Lutherum. Aus dem Lateinischen
a nemohl ho s toho sraziti. A když nechtěl po jich vlili
iibersetzt von A. M. Tittel.) Ob ich wol, lieber Martin,
dělati i vypověděli ho s jinými knězími a rektora bakaim Herrn werthester Bruder, euch bisher unbekannt und
láře též i v outerý před "v. Tomášem. M. Václav admimit dem Leibe abwesend, so seid ihr mil' doch bekannt,
nistrator phmlouval se za rektora i Zllstal tn v Tejně, ale
ob ich euch gleich nie gesehen habe. Denn da viele und
kněz Vúclav musil pryc a pan Tomáš z Prostiboi·e pl'ijal
mancherlei euerer Schriften mil' in die Hande kommen,
jej k sobě. _ I stalo se, někteří byvše navedeni na to,
daraus wir euch ganz crkennen konnen, wcr und welžádali sou l<Dstelníkuoy Tejnských, aby jemu tu dopustilI
cherlei ihr seid, so geschieht es, dass wir euch auch um
kázati ve čtvrtek na sv. Jana o vánocích, a kostelníci
dies einzigen Stiickcs willen bewundern miissen, dass ihr
ukázali na administratora, on pak poradil' se na to i udnil
unter so viel Feinden der evangelischen vVahrheit dento a dopustil jemu tu sloužiti. A lo proto učinil, aby ten
noch euch nicht scheuet die Lehre Christi und der Apostel
vypověděnec byl polapen, neb se byl zařekl, že nikdež
frei und offentlich Zll predigen und aller Schmach, Uistev žádném kostele nechce kázati, kde se vystavuje. Potom
rung und iiblen Nachrede von gal' vielen Leuten nicht
pak od lé roty Vl'ažedlné - byla cedule nějaká s 1'0Zll achten, welchen a\les, was ihnen nicht ansteht, gleich
hrůzkami pl'ilepena na dvel'ích kostelních proti černému
Ketzereí heissen muss. lch wiinsche demnach euch,
jelenu s koncem takovým, ze to chtÍ )trvavě rpzděliti.
lieber Bruder Martin von Herzen Gliick, dass ihr
79. 1521.
Stéi Lelo'}J. C. Do Ccch pNjcl
allein in Deutschland nicht sowol gefundcn als angetroffen
muž učený Němec od doktora Martina Lutera, M. Tomáš
worden, der nicht allein einmal rein heraus lehret, was
mnich z Cvikova. - V Tejně kostc!e podával jest i kázal
zu lchren ist, d. i. das Gesetz Christi und der alten Vater
slol'o bozí řečí německou a tuké latinskou v Betlémě a
in seinel' Lauterkeit und ohne alle Betleckung von MenB. Těla.
schensatzungen, welche Theologie heutiges Tag~s nicht
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jiného mluvíval, i jiné kněží podle sebe haněl až potom
i jeho samého konšelé v nenávist vzali a od něho odstoupli, jakož pak stížnost jejich na něho šíře obsahuje,
kterouž naň učinili a traktát jakýsi sepsavše administratorovi podali. A jest v tento rozum: Nejprvé, že jest jim
zkazil tu poCtiVOl1 a utěšenou procesí, kteráž bývala každébo čtvrtku, a trvala od mnoha let, kdož sou chodívali
nejpl'ednější osoby a konšelé, majíce stolici pěkně při
pravenou k stávání u mše; tu před tO(l procesí literáti
šli napřed, každý maje svíci voskovou a kněz nesl monstranci a administratorové v dalmatikách z obou stran šli,
držíce fetlíky a na zad lid obecní, laikové nesouce svíce,
a naposledy ženy. A tak obešli tl'ikrát okolo slouplIv
v kostele. To ten kněz poduška zrušil a zkazil. Item tabuli pěknou na oHál'i, ježto na pl'tldruhého sta od malování dáno, také složil a na kázání haněl. Jinou ještě tabuli starou malovanou s Marií řezanou dobrým dílem,
kterouž dal obnoviti pěkně Jakub kotlář, nazval ji hoffartou
a dl'evnějšími starými křídly zavřel a zatarasoval. Item
házel kamením na tabuli, 'na níž byl obraz P. Marie, až
urazil roh toho oltáře pod kruchtou kněžskou. Item kázal,
že Zdráva Maria nemá Hkáno býti, že není třeba, neb se
to již jednou stalo. H. mnoho jiných kUSlIV pikhartských
mluvil o orodování, o přímluvách k svatým, o ornátích,
o korouhvích a o svícech, žc toho bůh nepotřebuje. Item
o těle božím, že tělo boží jest v nebi a že není v monstranci. A skrze to mnozí lidé odtrhli se od toho kostela,
že tam nechodí a tak chce z něho udělati sbor. A již .na
to přišlo, že kdež prvé světla dosti bývalo, jako v advent,
již nyní ledva kněze u oltáře viděti. A takový jest to
poduška, že rád jídá dobré krmě a dobré pití a z toho
jiným kněžím utrhá, jako by sám byl dobrý, an jest jako
jiný člověk, všetečka velmi chytrá.
73. 1519.
Rllko'}J. Č. 534 111 f. 9. Jakož Jan
Bolík kšafšem jest odkázal knězi Jakubovi, tehdáž v Tajně
faráři, XX zl. ub. (týž je přijal).
74. 1519.
Palllěti o bOI/Pi Pražské ve Foules
Fl str. 332. Jan Hlavsa - odpověd dal --: Potom
také za mé správy pan Zíka kněze Jana Podušku i potom
kněze Václava do Tejna mocí jest uvedl.
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Rttkop. Č. 534 III. j. 39. Úřed$0. 1521.
mm Simon Sekera, Ondřej Vuoz seznali se, že přijali XV
gr. pl'. nebo Václavem z Bransudu, synem Jana, maršálka
starého, k záduší sv. Benedikta odkázanich. Tamtéž
f· 45. Kostelníci Vondř:;j Vuoz a Petr Vcliki slíkenník
přijali X k. Pl'. od Jiříka Svíka, poručníka Václava nebožtíka, syna Vovcičkova, a druhich X k. on Jiřík jest timž
osadním uk~zal a vzdal na penězích domovich, kteréž
jemu vzdal Rieha Hanuškovic.
81. 1521, 3. února. Krol/ika Jiříka Piseckého ve
Fontes VI. str. 357. Laicus quidam dominico die Blazii
administratori Ssissmanko in Leta curia concionanti de
diversitate sectarum in regno consurgencium contraria
respondebat. Ex secta Miross fuit.

82. 1521.
Paměti o bOI/N Pražské ve FOI/tes VI. str. 307. Mistr P~šek pak léta 1521 a kněz Jakub

příjmím Kubíček, kněz Sidlo s některimi jinimi zarazili
bratrskou literatum znamenittí procesí: každi čtvrtek
z Tejna s velikimi svěcmi ráno nejbohatší v Praze šli a
farář z Tejna nesl za nimi monstrancí, tu pak slavná mše
na diškant, varhany, reg'lly, že všecko nahoru mnsilo a
žádni proti tomu mluviti nesměl.

83. 1522.
Rltkop. Č. 524 [ll f. 55. Kostelníci
Jiřík Vlk, Zigmund Roh z Vlkanova, Simon Sekera a Jan
Po ryb ni přijali X k. pl'. nebozJní Anlllí Gabrielklí na
víno k službě boží kšaftem odkázanich.
84. 1523, 29. června. StaN Letop." Č. V pondělí
den sv. Petra a Pavla poctivi J\I. Václav Sišmánek, administrator Pražski a farM' u M. B. v Tejně, umřel i toho
dne slavně pochován v Tejně a slavni mu pohřeb učiněn.
85. 1523, 2t:. srpna. Kronika Bartoše písah ve
FOlltes Vl. str. 144. (List bratra Matěje do konsistoře.)
Když jsi byl sám čtvrti za administratora voleni, byl
sem u tebe v Tejně na faře v samotném rozmluvení; tu
zvláště o Lutherovi Martinovi zmínka byla, všecko jsi
chválil a velebil učení jeho.
86. 1523, 27. srpna. StaN Letop. Č. Na sv. Rufa
uvedli M. Havla, prvního administratora, do Tejna slavně
s pány a mistry, faráři a jinimi kněžími a zvonili.
87. 1523.
Rl/kop. c. 53# III. f. 59. Kostelníci Jiřík Vlk, Vavřinec z Tajna a Simon z domu Tonišova přijali V k. gr. č. nebožkú Katel'inú Dřelsklí kš aftem
odkázanich.
88. 1524.
Rl/kop. č. 534 III f. 69. Vavl'inec
z Tajna a Jakub kožišník z Caletné ul. kostelníci vpl'ijali
III/2 k. gr. pl'. Marttí z Hodkovic odkázanich od Simona
Sekery na místě Kateřiny, sestry předpověděné Marty.
89.

1524.

Paměti

o bOIlN Pražské ve FOIl/es

Vl. str. 314.

Ale Havel Cahera z Žatce adminh,trator,
kterižto prve pravdu boží tomu lidu oznamoval, ten jiz
odstoupiv po radě nemilostivich, proti tomu všemu na
odpor činil a pi'oti kněžím dobrim kázal neb mu
biskupství vonělo. A tehdáž maje s svimi srozumění, na
tom krapci u věže Tejnské pod kalichem sem i tam
chodil. Ceho jest tu čekal a nač myslil, to potollJ na samého P. B. dopustil, že jest hanebně z království Ceského
oddělen.

90. 1524.
Kronika Bartoše písah ve Fontes
VI. str. 26. Havel Cahera na administratorstyí byl po-

tvrzen, že jest chtěl s kořenem stolici Římskú vyvrátiti;
za slavného doktora (těmi slovy mluvě) Martina Luthera
často v Tejnském kostele, jsa již tu za správci, rozkazoval
lidem na kázání P. B. prositi, nazivaje ho biti svatého
člověka.

91.

1524.

Tamtéž str. 76. (Pražané Jindl'icha,

faráře u sv. Jiljí, pro kázání) obeslali na rathouz. a odtud
kázali ho dáti do vězení k administratorovi; on pak jej
choyal v jednom pokoji na faře v Tejně za několik dní

a potom ho pustili.

92. 1524.
Tamtéž str. 110. (Havel Cahera)
když ten oul'ad (administratorství) byl mu puštěn, pl'ijal
také k tomu faru v Tinském kostele.
93. 1525.
Tamtéž str. 125. (Pražané kněžími)
nuceni byli stavěti se na den a čas jmenoviti v konsistol-i
k vyznání víry, k potupné nápravě a k odvolání v Tejnském
kostele u oltáře ph hrobu Augustina, někdy biskupa Sankturienského, tu kdež nyní lektury čítají, proti kazatedlnici _.
Při tom - co se jest dálo o bože, slituj se tobě
toho! - sluší se tomu podiviti i zasmáti. Neb se jest to
puso bilo tehdáž, když kněz mši odsloužil a v tlíž chvíli
ty osoby k tomu vybrané, kleCíce u toho oHál'e, musely
po knězi mluviti slova pl'ede všemi lidmi, kteráž jim uložena byla, potupujíce ty kazatele, kteříž jsou pl'ed tím
vypověděni byli, že jsou je z víry pravé křesťanské
v bludy svozovali a tak jiného mnoho. (Srov. i Paměti
o bouři Pražské tamtéž str. 326.)
Tamtéž st/'. 321.

94.

1525.

95.

1526, 18. července. BOI'OUjí, Jedllaní llOl/si-

šenství přísahal) kněz Jan, Tejnski farář.

(Papeži poslu-

96. 1526.
Rl/kop. č. 1047 J. O. 18. (Mezi
Matějem Lumendlí a Janem husal'em). Simon Kroslík vyznal: Bylo některú neděli pl'ed hody, seděli sme na víně
u Pavla Lancmana a Lumenda také s námi seděl, všickni
za jedním stolem, tehdy sem já takto l'ekl: Byl-Ji jest
kdo z vás dnes v Tajně na kázání, já sem byl, utěšené
kázání pan administrator učinil. Pak naposledy udělal po
kázání napomenutí slušné, kteréž nepřátely máme, abychom
se jich vystříhali, nebnemohou-Iiť vám co zjevně uciniti,
ale hledíť tajně, byť měli pod zrádou, učiniliť by vám
rádi, byť mohli. Pro tož se jich vystříhajte. Tehda Matěj
Lumenda řekl proti tomu takto: Neměl jest takové věci
toho na kázání oznamovati, než jestli že by co věděl,
měl by takové věci voznámiti panu purgmistru a pánóm,
neb takové kázání neneslo by svornosti ani lásky. A k tomu
já řekl: Pročež by neoznámil, poněvadž jSlí správcové
naši, co to škodí. Tehda se husař k tomu ohlásil jest:
Tak proč by neoznámili, o čem by věděli? A tu se hned
s Lumendou o to počali hádati a jiní se přimltívali i já
také, aby ty hádky nechali a měli dQbrú vuoli a když
sme se na dobrú vuoli SPOhl sešli, abychom se v dobré
vuoli rozešli.
.
č. 534 III. f. 96. Kostelníci Duchek Cejka aJ an Stovíček phjali V k. pl'. Alžbětou

97.

15~6.

-

R!tkop.

Truonovou soukeníkovou odkázanich.

p:

I

1

98. 1528.
"Rttkop. č. 534 111. f.121. Václav
Sova z Liboslavě, Simon Tl'eštík, Jakub kožišník z Caletné ul. přijali sto kop gr. č. kšaftem Anny, matky nebo
doktora Víta, k záduší M. B. Pl'ed Tejnem odkázanich.
99. 1529, 5. srpna. Veleslav. Kalenda!'. Ve čtvrtek
den sv. Osvalda hál Ferdinand p,saním svim k Pražanum
vypověděl mistra Havla Caheru Žateckého, faráře M. B.
před Tejnem a administrátora konsistoře Pražské pod
~bojí, pro jeho nepokojná a bouřlivá kázání z království
Ceského.

100. 1529, 10. listop. Rttkop. č. 2142 f. N.3. (Kšaft
f á' Viktorina.) My purgmistr a rada Star. M. Pr. známo
ar I e naším tímto listem - ze
" jes
. t pre
Vdá'
činíme
~,l1U po lozen kšaft
poctivého někdy kněze Viktoryna, faráre. koste:~ J\L B;
pl'cd Tejnem - jeho vlastní ruJní sepsany, kteryzto kdyz
po jeho smrti byl čten, toto j?st v s~bě drž.e:: In no:
mine benedicte Trinitatis, patns et filn et Spl1'1tus sanctl
amen. Anno vcrbi incarnati - v[529 fe~: III. post Palmarum. Tá kněz Viktoryn, toho casu fa;ár kostela M. B.
v d Ty'nem _
J'sa těl.lní nemocí porazen od P. B. svého
pre
" ě
d .
pro hříchy mé a nevěda, co se mn.ú konecn v .a sna 1
brzce uciniti ráčí, POklldž mi ještě síly 1 rozumu preJe~.s d,?,brým rozmyslem - toto činím statku svého sepsám: ponzení kteréhož mi P. B. popříti ráčil po mich pl'át~lech
milich a z věrné mé práce, kteníž jsem vedl s hdem
božím více než třidceti let v kněžství svém. A. toho. porucníky mocné činím pn'ot~~ kn~z<; Vácf~v.a ~veho, )Rko
toho, kteri všech mich veCI ,nejVedomeJšl Je~t,. potom
duostojného mistra Havla z Zatce, p~na adnllmstratora
našeho, a poctivého kněze ~áclava, !a~'áre Ko~toloprtskéh~,
bratra mého milého, 1\ lmeze Ondreje, faráre u sv. VOJ:
těch a v Smradařích. -- Najprvé dluh XXV kop m., ktery
mi dlužen byl Václav Nos postl'ihac, dal sem pánu?n:
osadním kostela Tinského na mříži železnú před .vehky
oltář budouli jí chtíti dělati. Item dluh, ktery ~lám
na p'. Zigmundovi Rohovi LXXXX k. bílich penez a
čtyry kopy na míšensko pocítajíc a XL zl. uh; a
k.
gr. širokých českich, tl'i věrtele vína, kteréz po trec~
penězích vyšenkovali, a vuoz za lIlI k., aby toho p
právě jdúc dobyli a že jsem ii.m ta~é. něc"o za .sukna povinovat budou-Ii chtíti to p0ll11110Utl, jakoz neVlm, co. za
to jest' tehdy také odpouštím jim to víno i vuoz - tohko
af dadie sto kop LXXIIII k. m. A z těch pl'idá;,ám R~n6m
osadním na tu mUži padesáte k. m. Item p. Va,clav. Skod~
na lIIělníce dlllžfn mi XXVIIII 1<. m. - ale ze Jest .~I
dobrodiní činil - odpouštím mu IX k. m. !.tem ~u?jcll
sem Janovi bakalářovi Moravovi L Jr. m. k ZlVnostI Jeho
na ten zpuosob aby jich užíval až do roka a po roce
aby zdělal světla voskového k faře týnsk~ za V. I~~ m. a
druhich V k. m. aby d~l. na víno k též fare,. tohkez){ ~v.
Jiljí a tolikéž k sv. Jindnchu ~a vosk a na. VI~O. - Ct}!'y
zlaté uh. puojčil ,em VáclaVOVI, rektorovI nekdy svémn
litoměl'ickému dva mu odpouštím a dva af dá, kdyby
kdo chmli aď ordines jíti chtěl. . - Té pak vší sumy pe·
nězité toto činím rozkázání: NaJprvé hotové v truhle p.
administratorovi po mém pohl'bu h.ned ,~by dána v byla
zl. uh. a mistru Korambovi, bude-h ChtrtI na .pohre; p.r ' jíti, též dva zl. uh. pro památku. !te~~ p. nustr~ \ ~vrlll:
coyi Jochmstálski groš tlusti, bude-h pn p~chovávaní,]a~o~
toho zádost mám, aby všickni páni farái'ové 1 s kapla~y svymI
byli a každému groš Jochms~álski. Item. tO?? zádam, aby
mi zvonili v Tajně, u sv. Jiljí a u sv. JI~~l'lcha. - l:~m
což se pak - sta osmdesáte kop a devltI k. m. dOlyce!
z těch najprvé dávám ch.~dim do z~du~í všech v, Stal'. 1
Nov. iV1., kdež se chova)1 osoby nabozné d~~l:) cllll~é,
ježto se zebrati stydí, ale svin~a se }ukan~~ ZlVl, rctne a
:šlechetně zivy souce a P. B. v cistote Slouz.,~e, XX k. m.
aby mezi nč rozděleno' bylo. Item v Temph Jest zadu nvad
vraty zvláštní schrana přikrytí, na opravu té }chrany k z3dosti pannám Annám, starší a mladší, a babe mé B~rbore
dávám XX k. m. aby to sobě opravíc, tu ~o smrtI byly
P. B. slouZJc, které jSlÍ nyní u prstena protI k;chovu ~v.
Jiljí. Item ~lo Roudnice na opravu kostel~ dávam prvn~ch
od mistra Václava Ropka odkázanich X k. m. a svych
X k. nI. Item na sukno chlldim dávám XXIIIl k .. m.
těm, kdož jSlí právě chudí a opatl'iti se nelilOhou, neJsou

Xl:

stoře I. st/'. 24. (plebani cum suis vicariis.) Plebanus sacerdos Joannes Marek, sacerdos Joannes senior, sacerdos
Paulus, sacerdos ]oannes iunior.
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šterčeři, ani po· ulicích křičí jméno božie nadarm? berouce a klamajíce zjevně. Item dávám těm a takovym na
košile X k. a na obuv X k. Item za .toto žádám, aby
v kostele Tejnském pH každejch Suche~ch d~ec~ nešpor
a vigilias triurn lectionum pro defunchs zpI,"ah a mše
té 1"'li a to za tři leta na to dávám XXX k. m. A
,
"
• I té 1 vb'
XX
sva s UZl
k tomu aby byl koupen vornát cen~y {
s uz .e zav. v
k. m. Item pánóm literátóm a bratt~ím, budou:h. upnm~
v svém bratrstvie státi, procesí .ve" ctvrt~k ~r~eh a mŠI
svatlí v své kaple zpievati, tak ]Rkz nyme clme, ~ávám
jim k tomu na světlo voskové XX~ k. m. a za}o zádá~,
aby vždy infra elevationem na kazdé té mature, se ZpIvali česky ,,0 přeslavné tělo boži~« etc. a druhi ver~íl~
»Svatě svatá krvi Pl'edrahá«, neb Jse.m .• té ve~ebné obel!
vzdycky milovník byl a cti i chvá~y JeJ1, hledel.
v
Tomu na svědomie i stvrzeme pecee. menší mesta
naš€h~ dali jsrlle přivěsiti Ir tomuto hstu kšeftnímu
v středu před sv. Martinem léta, ut supra.
101. 1530, 24. srpna. Borovjí, Jednan!. l~ollsistoř~
1. str. 58. (Konsistoř sub ~tr. ruš~ sml.ouvu uCllleno:, meZI
Berounskými a Janem farárem Tejnskym, aby u mch farál'em byl.)
102. 1530, 17. října. Rl/kop. č . .214~ f. 5~. Stala
se smltíva mezi poručníky dobré pa?,ěh. kne:e. VlktorynaJ
někdy faráře, a mezi pány osad:rím! ~aJnskymI, nebo ac
byla vzešla veliká nesnáz meZi mmI, ale ~~ak běhe~n
přátelským to všecko narovn~no ~. ~ tomu p:lvedeno, z~
páni osadní poručníkuom ma~í vr.ahtl dva kahc.hy, kteréz
mají za sebtí a též dvě komze, Jeden. mšál ~ lednu štolu
a dva vornáty - a mají jim porucnícl v~rra;Itl III,1 k. gr.
na té sumě, kteráž jest osadním na mnZl zelezn:, odkázaná pl'ed veliki oltář - . Act. fer. II. post Galh.
103. 1530. Rulwp. č. 534 III. f. 1!2. Jakož
jest Václav lobek odkázal na ~pr~::u .domu bl~ozího ~ k.
č. po smrti Pavla, syna jeho, I pnJal! Jan OpIce z Trebska Vúclav Sova z Liboslavě" a Martlll, zeť Máchuov, kalicl; za těch X k. od Matěje Repíka na místě Anny, manzelky nadepsaného lobka.
v .
104. 1532. Tamtéž f 139. Duchek, CeJ~<a,
úředník záduší, přijal X kop čes. kšeftem o~~azanych
nebožlní Katel'inú JiříkOVI' bradíH{ú. --; Talllt~z f. 142.
Jakub kožešník přijal od Marty bakalárky V k. C. kš~~tem
odkázaných Janem bakaláteI~l z '~~jna a lIl/,2 k zádusI,sv.
Benedikta. Duchek CeJka p}"jal V k. C. odkáz'tn~ch
Pavlem Lancmanem. 1 a/llté;; f. 1~4. Duche!t CeJk.a
Hradecký přijal X k. č. na místě bratrí M. ~. pred ,.TaJ..
b ra t"
nem JIm
l'lm l,šeftem do kapl)' odkázanych knezem
Viktorinem.

105. 1532. - Kronika Bartoše písah ve FOl/tes
TfI. stl'. 290. Kněz Jan Nožička, farál' tehdáž u sv. Havla
a potom v Ti ně .

106.

1533.

•v

-

Rl/kop. č. 534 ! II. f 146. ~~:ed

níci Duchek Čejka Martin Smil, Ondřej Tatek z KU~,ho,
Jakub kožešník přij~li XV k. č. Jiříkem Sal11ne!em,..~ HI:~dku
odkázaných. - Kněz Mikuláš Lakovski farár pnJal XX k.
107. 1533, 22. března. Lupač. J?hannes .cognome~to
Passek, patria Kninus, primum maglste.r arhum et PlOfessor
blicus deinde ct decanus publrcae scholae Pragen sis P;rocess'll temporis f"it et cancellarius, tan~em senator,' ad poslremum et primas in reipublica Mal. Vrb.
Prag. Sepultus Pragae in te.mplo M~n.ano ant~ Laetam
curiam. De eo extat epitaplllum Martlm Cuthem.
v
108. 1533, 6. srpna. Kopiil' v arc1li~1t lI!ístodr::
XI .f .33
. P ražanóm Staroměstskim. Poctrví verni na~l
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zpominati ráčíme. Datum v Vídni v pátek po neděli Jumilí. Bezpůchyby, že v paměti máte, jakož sme vám byli
dica léta etc. XXXVo.
najprvé tu u vás na Starém M. při lÍřadu ůbnovení po111. 1534,] 1. září. Borov)í, Jedlld1t1 7wl/sis/ole 1.
ruciti, i také potom z Řezna psaním naším, cO se farál'e
str. 99. Sacerdos Joannes plebanus.
Tajnského dotýce, vám pl'ipomemHi rácili, abyste ruku
112. 1534, 13. září. KopidJ' liS/II krdlovsk)ích
SYÚ nad ním drželi a iemu títiskuov od lližádného činiti
v arcliivlI mís/održ. f. 352. (Novoměstským.) Poctiví,
nedopoušteli a sami t~ké necinili, oč sme pak ted nevěrní naši milí! Vědětiť vám dáváme, žc jsme opatství
dávno i hejtmanuom našim královslvie Ceského odsud,
kláštera Slovanského poctivému knězi Janovi, faráh tejnaby vánl o ~émž fará~H vuoli a poručení naše oznámili,
,skému, z milosti naší královsJcé znajíc hodnost osoby také,
též psáti rácili. I dochází nás zpráva, kterak by přes tajakž pi'edkové naši, králové Ceští, to činiti moc jměli a či
kové poručcní naše vzdy někteH ještě tu z obyvateluov
nili, dáti ráčili, protož vám s pilností poroučíme, kdyža spolusouseduov vašich se vytrhůvali a témuž faráJ-i prokolivek od tehoi kněze Jana požádáni budete. že téhož
tivenství a outiskuov činiti jměli, ježto kdyby to tak bylo,
kněze Jana, faráře tejnského, v ten klášter a opatství z pojistě bychom toho žádnému strpěti ani snášeti neráčili.
ručení našeho niCímž se nezastírajíc tak, jaleZ první 0l?aProtož, jakž prvé, tak i nyní se vší pilností vám přísně
tůvé uvozováni z poručení předkuov našich, králuov Ceporouceti rácieme, abyšte vy téhož faráře, k němu
ských, bejvali, bez umenšení uvedete, znajíc v tom vuoli
láskú a dobrú přívětivůstí náchylní jstíce, pl'ed každým
jistú naši a přísné rozkázání tak se zachovejte jináč nedostatecně opatrovali a j emu od žádného v ničemž pře
činíc, neb my sobě vrchnost naší zádnému překážeti dáti
kážek činiti nedopouštěli a sami také nečinili. A to pod
neráčíme.
Což ~e pak opravování téhož kláštera dolýče,
uvarováním hněvu a neymilosti naší královské - . Dán ve
ráčíme témuž knězi Janovi o to dostatečně psáti, pokud
Vídni v středu po sv. Stěpána nalezenie léta etc. XXXI1l.
se v té věci každého roku stavením zachůvati má. Tím
109. 1534, 27. února. Borov)í, Jedllduí llOusistoh
se spravte! Datum v Novém ]'I'lěstě v pondělí po Panny
J. str. 87. (Farář TejnskY a faráJ' Mikulášský na sebe
Marie Narození léta etc. XXXVo. - Knězi Janovi, faráři
u konsistoře žalovali a smířili se.) Kněz Jan Tejnský žátejnskému. Poctivý nábožný nám milý! Věz, že na žádost
dal, aby obeslán byl kněz Jakub, farář Mikulášský, i
a přímluvu některých znamenitých lidí poddaných, věrných
loužil, že naň volal na kázání. I zpráva dána, že kněz
našich milých, tobě jsme klášter náš Slovanský dáti a tebe
Tejnský také faráře Mikulášského zejmena provolával.
za opata ustanoviti, znamenavše pilnost tvtÍ, kteníž pH
Rozkázáno jim, chce-li kdo koho, aby se citovali a kdy"
náboženství strany pod obojím zpuosobem v slovu Božím
se citovali, aby raději přátelsky se urovnali. A oni
vedeš, r<Ícili, majíce tu naději do tebe - znaje takovtí
vstoupivše zase oznámili, ze jsou sobě pověděli, co se
naši milost k sobě a zvláště povinnost tVtÍ, že toho umenknmo do koho nelíbí a že jsou se smířili.
šovati nebudeš, než tak se držeti, jakž na tebe záleM,
110. 1534, 19. března. Kopidl' liS/II krdlovsli)ích
podle tvého povolání budeš. A my když tebe v takové
v archiv1f lIIístodd:. f. 169. Poctiví, věrní naši milí! Vě
stálosti a upl'-ímosti, jakož o tobe nepochybujem, seznáme,
deti v"m dáváme, že jest na nás vznešeno jménem poctiráčíme králem a pánem tvým milosliv)im býti, neb kdyby
I'ého kněze Jana, farál'e tajuského, klerak z žádosti a
se jinak stalo, muožeš znáti, k čemu by taková věc tobě
r, rozkázání našeho jest trval na též fal'e snad více než
pHjíti mohla. A jakož týž klášter Slovanský velmi na staod tří :et s SVlí velilní, znamenitú škodtí pro ty drahoty,
vení a opravách opuštěn jest od předkuov tvých, z čehož
ktcréz JSlÍ na tento čas v městech ,Pražských i jinde pojistě žádného potěšení jmíti neráčíme, protož porouCfmeť
vslaly, prose nás, abychom jeho již lu více při téz faře
pIikazujíc, aby ty se téhož nedopouštěl, ale slušně každrieti neráCili, i poněvadž on na ty duochody nikterakž
dého rokn ten klášter opravoval věda, že i to povinnost
jsc v?,drZeti neulUože tolik kněží a jiné čeledi chovaje,
tvá ukazuje, a by nás časně ta zpráva byla došla, nijakž
ueb Jsme zpraveni, že by neměl více duochoduov do roka
předkóm tvým, byli bychom toho také netrpěli. Kcld
lleZli šedesát kop gr. c. a těmi že musí všecklt živnust
o tobě nepochybujem, že ty jináč v té věci se Nditi
SV<lU spraviti, pak že jest hledal toho pH vás, mohla-li by
budeš, jakž na dobrého hospodál'e přísluší a my to tobě,
jcmu jaká pomoc uciněna biti, ze by chtěl rád ph tom
pokudž v té věci poznáme, pilnost tvú milostí naší krákostele slovem božím a jinými svátostmi vám přisluhovati,
lovskú zpomínati ráčíme. Datum v NOI'ém Městě v ponzvláště poněvadž od nás to přikár,áuí miÍ, aby' bcz naší
dělí pů Panny Maric Narození léta etc. XXXVo.
vuole z tcj fary jse nikam nehibal, ale že jest od vás
113. 1535, 26. května. Talllti!; f 233. (Staroměst
toho nikterakž dosálmúti nemohl. Což v pravdě u nás není
ským.) Poctiví, věrní naši milí! Z psaní vašeho, co jse
bez podivení, že takového kazatele (jakž o něm zprávu od
faráře tajnského dotej če, tomu jsme porozuměti rácili, že
muoh)ich jmíti ráčíme) tak málo sobě vážíte, jakoz na
jste se na psaní naše, kteréž jsme vám o téhož farál'e
lento čas znáti muozete, jaký jest nedostatek v dobrich
učiniti ráčili, abyšte to obmejšleli, aby jemu odněkud
učitelích a kazatelích, ježto, pokad zpraveni jsme, nežádal
vámi pomoc učiněna byla, aby on lépe slovo boží kázati
jest na vás nic těžkého, nez ze dVlí far ve vsi abyšte mu
mohl etc., poslušně zachovali, C02 od vás vděcně pl'ijíjednu ku pomoci a k živnosti pl'idali a ze on ty osadní
mati ráčíme, ale že týž farář tejnský pl'ijmúce od vás faru,
opatl'iti chce, aby v slově boZím i v službě boží žádného
ktenlZ jste jemu podali, jiz ji dále držeti nechce, i jakž
nedostatku pH týchž lidech nebylo, což nám jse v pravdě
jest koli, chcem některým osobám, věrným našim milým,
zdá, ze nic neslušného jest na vás neZádal, a protoz neporučiti, aby s vámi o tom rozmluvili a pro tož tomu shomuozem jse jiného domysliti, než ŽC SIlad někdo znaje,
vění až do toho času jmějte. Datum v Vídni v středu
že ho tu jmíti ráCíme, to obmejšlí, aby nám v tom protipřed slavným hodem Těla Božího léta etc. XXXVo,
myslnost udělal. A protož my vás s pilností žádáti r:1eíme,
114. ] ó36, 24. bi'ezna. Tamtéž str. 112. (Mistl'i
zc to tak obmcjšleti budete, aby on na té fai'e zuostati
učení Pražského obžalovali farál'e, že jich pohaněl.) l'an
mohl a vám duchovními věcmi posluhovati v tyto roztržené
rektor učeni Pražského, p. děkan, páni mistři \,zniÍmili,
casy a mnohými bludy nakažeué, neb mim vlastní I'decktcrak 'pro neřád a výstupek, kter)iž ueinil Simunck,
nost na to uciníte, poněvadž jste to jiným pnc činili bcz
rektor Tejnský, dán do vězeni od nich a p. farál' Tejnský
naší zádosli, jakoz o vás ncpochybujcm, že se y tom, jakž
dal se v hanění nás a z toho jcj viníme, pravě, ze jsme
dm píšem, záchováte a my vám to milostí naší královskú

to nespravedlivě ze zlosti ~ z závisti učinili a že to chce
lidu na kázání oznámiti. Kněz Vojtěch, farář Tejnský:
K rozkázání vašemu, p. administrátore, postavil jsem se
sem, a ne k vuli pánům mistrum. A kolikrát by mne
koli obeslali oni, jim k vlHi nestanu a odpovídati nechci.
A p. administrator, račte sobě o to dobrý pokoj učiniti,
neb to jest věc i pánu Pražunu i pánCl osadních. Než cO
jsem panu rektorovi mluvil, k tomu se znám a budu to
i jinde mluviti, i co jsou učinili páni mistři. A toho masojídka, to kníže vítali, což jsou králi, pánu svému, neučinili.

115. 1537, 27. dubna. Ta1/ltéž str. 119. Kněz Vojtěch farář vznesl na p. administrátora, že by se v jeho
faře pikharti scházeli. Knčz Jan, kaplan, oznámil těž
kosti své, které mu se dějí od kněze Vojtěcha a že tu
býti nemíní, i rozkázáno knězi Janovi, aby tu předce
v Tejně zustal a bude-li jemu jakú těžkost činiti kněz
Vojtěch, aby to vznesl na p. administrátora. Páni
mistři na místě p. rektora učení Pr. obvinili kněze Vojtěcha z toho, že jest kantora v kostele zbil a pohlavky
jemu dva dal a kterak i hanebně na tom místě svatém
ne ctným jazykem lál.
116. 1538, 4. září. Rl/lwp. č. 1130 f. 280. V té
pH mezi poctivým knězem Janem, farál'em od i\1. B. před
Týnem, z jedné a Marky tou, kuchaHwu od Slovíčkové,
z strany druhé, kdež on kněz Jan vinil jest jí z toho, že
když jcst od Markéty o něm hlas mezi lidi puštěn byl,
že by v neřádu a v zlém skutku s zenou zvoníkovou.
v di'evnici na faře Tejnský měl postízen býti, nechtíc
v lakovém nál'ku ležeti, ale po své poctivosti stoje, Je ní
jest poselství ueinil, zná-Ii se k tomu, že jest takovou řeč
o něm mluvila k tomu se pHznala.
K tomu od
obeslané jest mluveno, že jest v té dřcvnici jeho kněze
Jana viděla. - Páni nalezli: Poněvadž ona lvlarkéta tomu
jest neodepi'ela, aby těch slovo knězi Janovi nemluvila,
kteráž se na poctivost téhož knězc Jana vztahují a toho,
což jest mluvila, podle práva jest ničímž nepokázala, i z té
pi'íčiny dává jemu knězi Janovi za právo. Act. die Mercurii post S. Egidium.
117.
arc7iÍvlt

f.

Kopidř místodržitel.
(Staroměstským.) Poctiví, věrní naši milí!

] 538, 28. prosince.
70.

Zprávu míti ráčíme, ze jest farál' v Tajnč kázati měl, že
Panna Maria nemá slouti matkú Boží ani jí tak jmenovati
mají, že Boha poroditi nemohla, že jest Buoh od věčnosti
etc., pro kteréžto kázání zc jste témuž faráři, však bezc
všeho trestáuí, odpuštění dali, což jest nám od vás s podivením, že jste toho faráře pro takové jeho bludné kázání podle provinění trestati nedali, než tak jeho preč
pustili, ještu jest se obávati, že již psaný farář jinde to·
likéž neb k tomu podobné kázati bude, čehož bychom
neradi dopustili a pro tož vám poroučíme přikazujíc, abyšte
se hned po témž farál'i ptáti kázali a doptajíc se jeho
nemeškaje do vězení vzíti dali a nám psaním vaším, na
jaki byšte zpuosob již psaného faráře o taková bludná,
posmešná a níhavá kázání trestati dáti chtěli, oznáDJili
jináč nikoli nečiníc. - Najvyššímu sudímu královstl'í Ceského. Urozený, věrný náš milý! Psaní, kteréž jsú nám
strana pod jednú zpuosobtl učinili, stěžnjíc sobě do strany
pod obojí, kterak by se jim od nich znamenití títiskové
dáti jměli, a ze nemalý počet kosteluov straně pod jedmí
jest odjato a kněží pod obojí zpuosobú do nich proli
kompaktatóm a starobylému pol'ádku vedeni jstl, tomu
všemu SInc ,'yrozulněti ráčili a poněvadž lláln táž strana
pocl jednú zejmépa oznamují, že urozený Vontlřej Ungnad
II statecný Jan Zlutický z Vl'esovic takových faráhlOv
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kněží pod obojí na fary pod jednú podávají, pro tož jim
o tom psáti a půroučeti ráčíme, aby konečně těch kněží
pod obojí z těch far zbyli a jiné kněží strany naší pod
jcdmí tak, jakž od starodávna bývalo, uvésti dali. Col. se
pak faráře v Tajně, kterýž jest o Panně Marii blndně
tak, jakž v témž psaní jest doteeno, kázal, dotýče, a proto
tomu faráři od Staroměstských, však beze všeho trestání,
odpuštění dáno jest, o to také Pražanuom psáti ráčíme
poroučcjíc, aby se hned po tom farál'i ptali a uptajíc se
jeho dů vězení vzíti kázali a nám nemeškaje, kterak by
pro takové jeho kacíi'ské a bludné kázání trestati dáti
ch těli, oznámili a pro tož toto psaní a vuoli naši muožeš
straně pod jednlÍ na místě našem, aby se věděli Cím spra·
viti, or,námiti. Dán v Vídni v neděli po Narození Božím
léta etc. XXXVlllo.
118. 1539, 6. ledna. Borov)í, Jedl1dl1i I. S/I'. 125.
(Kaplani z Tejna jsou napomenuti, aby se lépe chovali.)
Kněži mladí z Tejna obesláni od p. administratora: kněz
Cyprian, kněz Mikuláš, protože sc toulají po noci a doma
nebivají. I slíbili se jináč chovali.
119. 1539, 13. tl nora. Kopidl' archiVl/ mís/održ.
f 85. (Staroměstským) Poctiví, věrní naši milí! Odpovědi a zprávě vaší, kterúž nám psaním vaším o farál'i
Tejnském činíte, i také suplibcí jeho nám od vás poslané sme vyrozuměli a vděčně talwvú vaši odpověd a
zprávu od vás pHjímati i toho při tOll1 zanechávati ráčíme
nepochybujíc o vás, když byšte kdy o jakých lakových a
těm podobných bludích, Icteréž by v lid trušovány napotom byly, zvěděli, že toho dopouštěti nebudete, než nám
o tom každého času oznámíte, abychom o tom vechíc to
časně, pokudž by nejvýš mazné bylo, přetrhmíti ráčili.
Dán v Vídni ve čtvrtek před sv. Valentinem léta etc.
XXXVllllo. - (Administratoru a kap~tule hradu Pražského.)
Velební a poctiví, věrní naši milí! Casu pl'edešlého 07,11ámili jstí nám při jiném psaní strana pod jccltní, kterak by
jim od vás některých zpráva dána byla, zc jest farář
v Tejně zjevně kázati měl, že Panna Marie nemá slouli
matklÍ BoZí ani jí tak jmenovati mají, že Boha poroditi
nemohla, žG jest Buoh od věčnosti elc., kdež pak Pražané
Staroměstští témuz farál'i proto odpuštění zc jsú dali a
beze všeho trestání jeho preč pustili, kterúZto zprávll my
majíc a nechtíc takových bludllOv dopoušlěti hned sme
bez meškáníPražanuom psaní o toučiniti ajim, aby se po tom
faráři ptali a jeho do vězení vzali, poruciti rácili, ale tíž
Pražané nám odpověd dali a zprávu dostateenú ucinili i
také suplilwcí a výmluvu téhoz tejnského farál'e poslali,
z cehož SU1e vyrozunlěti ráčili že netoliko, aby týz farái::
proti Panně lIIarii ten blud, jakž vejš dotceno, kázati měl
a proto že jemlt odpuštění dáno, ale týž farář proti takovému bludu všelijak káže a od toho lid vcde a i podnes
týl: farář tll v Tejně jest, jeho jest nám od vás v pravdě
s podivenínl, ze nás od vás taková omylllá zpráva, ktení.ž
sama y sobě lnalá není, došla, a protož vánl poroueínlc
pi'ilcazujíc, když nám napotom co toho omamovati blldete
chtíti, a abyšte prve na to dostatečně a gruntovně, ze
jest 10 tak, uptali a tepruova nám zprávu jistlÍ o tom
ucinili a takových olnyl11ých zpráv proti nálll se více nedopouštěli jináč nečiníc. Dán v Vídni ve čtvrtek před sv.
Valentinem léta etc. XXXVllllo.
120. 1539, 11. května. 7'a11ltéž sll'. 127. Sacerdos
Joannes Ssatny plebanus.
121. ]539, 18. cervence. RIIlwp. filosof falll/II)'
C. 1 f. 1. Kněz Cyprian z Tejna dán do Zahil'e pro s\'ý
vcjstl1pky. - 28. listopadu. (ť. 12.) Kněz Cyprian ,,,dal,
aby mu knčz Jan, kaplan ~, Tejna, sermon)' vrátil, ktcréZ
jest koupil od knčzc Jana Satného de tempore, de sanctis.
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122. 1540, 26. línora. BOťov)í, Jedltání I. str. 14Z.
(Nařízení konsistol'e.) Aby žádný (farál' Pražský) pn'é nezvonil, než když v Tejne k jitl'ní nejprv zazvoní jako na
pul i k šesté hodině, též potom aby jiní zvonili.
123. 1540, 2. dubna. Boro/J)í, Jedftání I. str. 150.
Kněz Martin z Mělníka, syn Jana Vačkáře, přišel a list
phne,l svého kněžství - i dán jest do Tejna k knězi
Bohuslavovi, aby tam u něhů byl a první mši tu aby
sloužil.
124.

1540, 23. dubna. RullOp. filosof. jakulfy C. 1.

Kněz Jan mladý z Tejna dán jest k Sl'. Petru na
Pol'íčí knčzi Vavřincovi. I phkázáno jest jemu, aby se pokojně choval, budeli se pěkně chovati, že bude potom
jiným místem opatřen. Kněz Jan, druhý z Tejna, dán jest

f. 31.

PI. Kostel TÝllský.
kaplan z Tejnii, dán byl do vězení.
v noci dobyl a ušel pryč.

Potom z vězení se

134. 1542, 1. května. BorovJÍ Jednání I. str. 185.
Doctor vVenceslaus concionator, presbyler Joannes paroehus.
135. 1543, 7. srpna. Velesla/J. KalelldáJ'. V outerý
na den sv. Donata doktor Václav, kazatel v kostele M.
B. pi'ed Tejnem, od krále Ferdinanda z Prahy vypovědín.
136. 1543, 6. listopadu. Borov)í, Jedllání I. str.
190. Sacerdos vVenceslaus Subule parochus.
137. 1543, 28. listopadu. Rukop. fakulty filosof
C. 1 f 12Z. Páni vosadní žádali za kněze (neb mladého

do Slaného.

žádného neměli) Jana Hrnčíře Ledecskýho, kterémuž tu
hned domhíváno pro výstupky jeho. I jest jim dán.

125. 1540, 2. července. RullOp. filosof. jak1llty
C. 1. f. 39. Páni osadní z Tejnský fary mistr Tan Choccnsl,ý, Zima, Duchek, Čejka žádali Slí za faráře za kněze
Jana z Radotína.

137a. 1544, 3. ledna. LupáčllV Kalel1dá1'. Doctor
"reneeslaus, praedicator in fano ante Laetam curiam,
custodiae mandatur.

126. 1540, 2. července. BorovJÍ, JedJ/ál/í I. sll'. 158.
(Tejnským dánjest kněz Jan z Radotína za faráře.)'Páni osadní
Zv Tejnské fary mistr Jan Chocenský, p. Zima, p. Duchek
Cejka žádali jsou za faráře kněze Jana z Radotína, že
jsou ho sobě zjednali, aby jim toho pl'íno bylo, aby
u nich byl farál'em pi'i SI'. Havle. Dána jim odpověd,
že jim toho pi'ejem, než podle pořádku dobrého aby
se on půstavil prvé v konsistol-i a tu něeo aby jemu
bylo předloženo, kterak by se měl chovati. Proti tomu
mistr Jan Chocenský, že jsou nám odradili jednoho faráře
a tento opět farář kdyby se měl teprv raditi a někdo
jeho odrazovati, že bychom toho nemohli vytrpěti _.
(I dán jest bez výslechu.)
127. 1540, 9. července. Rl/kop. filosof. jakulfy
C. 1 f 41. KněZi mladí z Tcjna byli obcsláni. Dotazováni
stÍ, zuostami-li tu v Tejně pi'edce. I rozkázáno jest jim,
aby tu zase zuostali a pěkně se chovali neb jestližeby
se jináč chovali po tomto napomenutí, ze budou skutečně
trestáni.
128. 1540, 17. zálL Tamtéž f. 53. Kněz .Martin
mladý z Tejna stál. I rozkáz;íno jest -jemu, aby tu předce
zuostal a odtud se nikam nehejbal.
Pi'ed r. 1541.
Desky zem·. větší č. 2.
Eufrozina z:Martinic, jakožto držitel dědin na
ten čas Kralovic přiznala se - že má platiti platu věč
ného 4 k. gr. Č. osadním z kostela liL B. pl'ed Tejnem _.
129. 1541, 20. května. Boro/J)í. Jedllallí I. str.1?5.
Páni osadní Tejnští žádali za kněze Jana Krys08t., aby
jim dán byl za pomocníka do Tejna. I dán jest jim za
pomocníka. I Ul'učen jest po 4 kopy gr. č., že do čty!'
let nem," sobě fary žádné jednati.
128a.

f. K. 14.

130. 1541, 20. května. Rl/liop. filosof. jakl/lty
C. 1 f· 86. Páni osadnf Tejnští žádali za kněze Jana 1<risostoma, aby jim byl dán za pomocníka do Tejna.
I dán jest.
131. 1541.
Tomáš zvoník.
132. 1541, 26. srpna. RI/liop. filosof. fakl/lty C. 1
f. 92. Kněz Bartoš z Tejna zádal, aby mu bylo propuštěno, aby šel do Divišova. I rozkázáno jest, aby rukojmě
za sebe postavil, že se zase v jistý čas navrátí. K nčz
ran [arál'.
133. 1542, 13. ledna. TalJlléž f. 106. Kněz Bartoš
stál a postavil kuchal'ku, pro Heníž mezi lidmi mnohá
pohoršení se dála jiným dobrým lidem. - Kněz Bartoš,

138. 1544. - Dačický 1. str. Z3. Král Ferdinand
rozkázal jíti V. doktora lVáclava Mitmánka], kazatele slova
božího, kteriz v Tejnském kostele byl pl'isluhoval.
139. 1544, 8. listopadu. Kopiál' v arcltivu místodržilelsliéul f. 218. (Najvyššímu hofmistru království če

ského.) Ferdinand etc. Urozený, věrný náš milý! V pa.
měti máme, žeť sme před odjezdemy naším nyní z Prahy
skrze najvyššího kancléře králol'ství Ceského, věrného na,šeho milého, i tolikéž na supplikací osadních od Matky
BOží v Tejně v Star. Městě napsati dáti a poručiti ráčili,
aby s Hanušem Nostvicem, kterémuž sme pul vsi Po.
llejštiny od záduší vejš psaného kostela k vejplatě dali a
on z toho pi'ed soud komorní, jakž sme zpraveni, obeslal,
s pilností jednal, aby od toho obeslání pustil, jakž šil'e
to poručení naše na supplikací napsané v sobě obsahuje,
i jsouc my opět od Prahn Staroměstskiclt o tlíž věc staráni poroučímeť, aby podle pi'edešlé i nynější jisté vůle
naší s týmž Nostvicem se vší bedlivostí jednal a k tomu
jehu přidržel, aby od té milosti jemu od nás dané, tolikéž
i od obeslání na to vyšlého pustil, neb my jemu to jinudy
milostí naší královskti nahraditi ráčíme, kdež pak nepoch)' bujem, ze se v tom povolně a poslušně zachová, než
to obeslání aby na ten čas, až do dalšího oznámení našeho při soudu komorním slyšáno nebylo, jináče neciníce.
Datum v Vídni v sobotu před sv. Martinem léta etc.
XLIIUo.
140. 1544, 9. listopadu. Tamtéž. Z strany pak Hanuše Nostvice a tej vejprosy, kteníž sme jemu na vejplatu
půl vsi Potluštině, kteráž k záduší kostela .Matky Boží
pi'ed Tajnem v St. Městě náleží, dáti ráčili, majíc my
půnížentÍ prosbu vaši i osadních dotčeného kostela a také
odpověd naši, kteníž sme na supplikací teeh osadních
dáti ráčili, v milostivé paměti, pro tož najvysšímu hofmistru
království českého, věrnému našemu milému, aby podle
pi'edešlé i této nynější vule naší s týmž Hanušem Nostvicem jednal, aby od toho obeslání pustil a až do dalšího
oznámení našeho dotčené obeslání slyšáno nebylo, nébrž
se odlozilo, psáti a poníčeti ráčíme. Nepochybujern, že
se tak stane, kteréZto psaní vám ted odesíláme, jehož
dodati mltžete. Datum v Vídni v neděli před sv. Martinem
léta etc. XLIIIlo.
140a. 1544.
Rllkop. Č. 1640 j. 19. Hanuš
Nostvic z Nostvic a I' Rudě obsílá osadní kostela M. B.
- o vejplatu vsi Podlejštína příslušející k sv. Apolonařiši,
C02 tu tíž osadní zápisného drží - . Vyšlo to obeslání
k roku sv. Martina 1544.

V I. Kostel ljíllslt)í.

V J. Koslel T)íllsli)í.

141. 1545, 19. ledna. Kalendá,' LupáCtlv. Obiit
magister Johannes Choczenius, vir politicus et reI:ublicae
Pragensis per aliquot annos consularis. Sepultus 111 aede
b. Mariae V. ante Letam curiam.
142. 1546, 11. června. Naltrobl1í kállleJ!: Anno
domin i MVCXLVI. Xl. Junii obiit honesta tl eximiae pietatis mulier Juditha piissimi viri Johannis Dyepoldi Wratislaviensis coniux ac nobilis et spectati viri Sebesliani Vilingeri filia, cuique anima requiescat in pace.
143. 1546, 15. června. Borov)í, Jedl/áuí str. 206.
(Smlouva Tejnských s knčzem Janem Berem,. ze do splacení dluhu kaplanem u nich zůstane.) Stala se Jest smlOlll'a
dobrovolná mezi osadou lvI. B. před Tejnem z jedné a
poctivim knězem Janem Berem z strany druhé a to taková že páni osadní témuž knězi Janovi pujeili 24 k. m.
na t~n konec, aby u nich pořádně byl dvě letě. - A
pakli by třetí rok ostatku peněz d,lti nemohl, aby .. tu
pi'e?? zůstal - a po tl'etím roku, aby, coz ostane, to )lm
úrucIl - .
144. 1546,1. října. Tamtéž str. 208. (Kaplan Jakub
Polák napomenut k poslušenství.) Knězi Jakubovi Poláku
z Tajna těžce od p. administrátora jménem vší konsistol'e
domlouváno a to proto, ze' by jistá zpráva toho o ncm
dána byla, kterak by se slyšeti pl:ed jinými kněžími dal,
že by v Tajně při knězi Václavovi Subulovi býti nechtěl,
'ale odtud tajně bez vědomí jeho ujíti by chlěl, čehož za
důvod jest, že některých svých věcí v Chr~di~ni ještě z~
nechal. K tomu jest on toho na odpor mlUVIl, ze ncmluVll
peed jinými kněžími, ale na t~. ani.ne;llyslil. Pak vzat j~s~

kaplanem tři leta má býti. 12. srpna. Nicolaus Turturis Turnovinus podán témuž, kaplanem aby byl za 4 leta.
Matheus Rousek Benešovinus podán témuž, aby kaplanem
byl za 5 let.
150. 1552, 20. května. Tallltež str. 304. Joannes
Říčanus dán Václavovi Subulovi faráři, kaplanem má býti
3 leta.
151. 1552.
Dačick)í z Heslova 1. str. Z9.
Zvon hlasu dobrého vtazen a zavgen v Teinské vczi.
151a. 1553. -- Nápis ua Z/JOIlIl: A. d. millesimo
quingententesimo quinquagesimo terci? sub. I:aroc.lw \Venceslao Subula Thomas J aross Brunensls auxIlIO dIVmo ll1e
fudit. - Vilím Treka z Lípy a na Veliši, Jakub Grallovský
z Granova, Jakub Koeka z Kocenštajna (a kolem podobizny:) Jakub z Granova v letech LXXXIII léta 1545.
152. 1553, 19. dubna. Borov)í, Jedl/duí 1. str. 313.
Joannes Campanus Mysenus dán témuž farál-i, a má býti
kaplanem za 4 leta.
153. 1553 (?), 14 ledna. Zap v Palllálkaclt arclt.
a lIIístop. 1. str. 104. (Náhrobní nápis.) Anno d. MDLIIl (?)
die XIV Januarii obiit il1ustris ct nobilissi?ll1s d. Christophorus Longe, dominus in Oelden, et CUIUS ossa Inc requieseunt in sancta et perpetua pace.
154, 1556, 15. květn~. Veleslav. Kalettdá-I'. Umi'el
kněz Václay Subula, jinak Sídlo, farář.

f.

na závazek, že slibuje svou cest

1 VIru,

na svou dUŠl

1

pod zbavením svého kněžství, že z Tejnské fary nikam
se nehne a nepujde a p. faráře svého že poslouchati
bude.
145. 1547, 24. října. Tamtéž str. r2 13 : Jl0aJll~es
Curius, jiuak z Králový Dvora n. L., syn i\' artma <O are,
dán Václavovi faráři za kaplana do tří let.
146. 1549, 30. dubna. Tamtéž str. 245. Thomas
Čeček Benešovinus dán knezi Václavovi Subulovi kaplanem
do 5 let. Jaeobus Boubelík e Misa také knězi V. Subulovi kaplanem aby byl 5 let.
147. 1550. 22. srpna. TaJ/ltéž str. 284. (KlleZ Jan
ve Vídni svěcený dán za kaplana.) Joannes, nl1ádenec
rodem od Hory z Hloušek, kteriz potvrzení k tÍI'adu sv.
kněžství od p. biskupa Vídeň,kého jménem Frydrycha
došel a toho jistotu listovní pod peeetí jeho ukázal- k tomu
když ůbedientiam deo, administratori et consistorio ruky
dáním slíbil i pořádky a ceremonie v církvi naší zvyklé
připověděl 'zachovávati, tu na pl'ímluvu přátel v pocet
řádného kněžstva našeho jest pl'ijat, aby byl kaplanem za
jistá léta. I potom jest do Tejna za kaplana.
148. 1551, 30. ledna. Talllléž str. 295. (Vejpověd
mezi Viktorinem ze Stl'íbra a bratrem nebožtíka kněze
Jakuba kterýž byl kaplanem při kostele}L B. Pl'ed Tejl1em
a na ;ěži se zabil, z jedné a knězem Rehoi'em, kaplanem
na ten čas v Chrudimi, z strany druhé.) Jest nalezeno:
Poněvadž nic jistého se nájíti a vyhledati nemuže, aby
kněz Řehoř jako nejvýše smrtí toho kněze Jakuba vinen
býti měl pro tož za nejlepší věc se vidí tomu ne],?ožtíkovi
knězi Jakubovi pokoje pNti. - -?~le pak knězi yReh~řovi
to stíženo, že jest v svatou nedelI doma l1esedel, ac se
náleželo do kostela jíti, ale ne po hambalcích a po krovích, též po věžích běhati a lízti.
149. 1551,"17. června. Talllté.i: str. 300. Joannes
Hořicenus baccalaureus podán knězi Václavovi Subulovi,
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155. 1558, 25. listopadu. Desky zelll.lIětší Č. 53
K. 4. V pátek před sv. Ondřejem - stala se smlouva
mezi uroz. vladykou Albrechtem Bryknarem z Br~k
štejna - a úředníky a staršími i vší osadou M. B. pred
Telnem - a to taková: Jakož mají napřed psaní tíl'edníci
a osadní M. B. ves Kobylisy s dvorem pustým blízko
gruntůy nadepsaného p. Albrechta Bryk.nara lcžící, ,o k.~c;
réžto vrchy a grunty, vinice panství Jeho se dotykaJlcl
nemalé rozepře, soudy - se na to sbíhaly a toho - ~d
mnohých let mezi nimi trvalo. I aby s toho všeho sJllI
mohlo - takto sou o to - porovnáni: Najprvé má jim
osadním - p. Albrecht Bryknar postoupiti toho v}:chu .a
stráně o kterouž sou až posavad spolu na rozepl'l bylI,
od rOlde, kteráž jde od Voveneckého\háje v té st.rá~i
vedle vinice Pavlíka až dolův k vinici Setelové, mezI 1'1-,
nici Šetelovou a Pavlíka az k vinici Víta solnaře a cestu,
kteráž jde nahoru vrchem k Kobylisuom i s tím novým
rozděláním nad tou strání v poli, to což jest bylo na
rozepři, to jim osadním zuostati má - tolikéž i la
vinice, ktenH leží mezi Vokrouhlíkem a silnicí Mělnickou.
Dále - osaduí - prodali sou trhem ves celou Kobylisy
- s dvorem pustim - p. Albrechtovi a to za puol
sedma sta k. gr. e. Dále pak o zaplacení té sumy takto
jest mezi nimi smluveno; item p. Albrecht má jim osadním postoupiti platuv stálých na gruntech svýcl~
k Libni lláležitých v háji a již v vinicech a na strám
proti t);mz vinicem leZící, zejména na těchto osobách:
Jakub sladovník z 5 strychUv 1 k. 40 gr., Tomáš Hlava
z 2 str. 40 gr., Vaněk Sýkora z 2 str. 40 gr., Vaněk
šenkýř ze 3 str. 1 k., Jan šenkýř z 2 str. 40 gr., Martin
Sýkora z 2 str,. 40 gr., Jan Beran ze 3 str. 1 k., tý~
z 6 str. 2 k., Stěpán Ventvic ze 3 str. 1 k., Pavel tru\Jae
ze 3 str. 1 k., Bílek sladovníl~ z 2 str. 40 gr., Vít Rel'ába z)2 str. 4 k., Mikuláš Spaček z.e 3 str. 1 k., na
vinici Safránka z 8 str. 3 k., Matouš Sestpeníz z 11 str.
3 k. 40 gr., Stanislav kovář naproti háji Libenskému
z 12 str. 3 k. 50 gr., Kříž tesal' z 2 str. 40 gr., Jan
Rozdiala ze 8 str. 2 k. 40 gr., Jiřík Magdale z 8 str. 2 k.
40 gr., Matěj sedlář z 5 str. 1. k. 40 gr., Kl'těn z Vy-

f.
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sokého domu z 4 1/2 str. 1 k. 30 gr. Pavel becVvát' z 4
str . 1 1"0
U'
v
,
(, D
gr., ll'ltkuláš.
Spaček ze 3 str 1 1
Vá·
Ryvol z 2 str 40
S'..
.
c.,
Vla
,
.
gr.,
lInon Záruba z 1 str. 20 gr
Jan
lVIrva
z
4
str
1
I
1
0
'
. v L
gr., MIkuláš Táborský ze 3 str..,
1 k Sv ,
., tepan Mertar (?) ze L;, str. 1 k 40 gr J"
R
I
z 4 str 1 1 20
. . . , l! a ava
.
c.
gr. , Jan Lmka kožíšník z 6 str 1 I
50 g1'., Kašpar Vocel z 2 t
40
'1'
.
c.
4- str. 1 1 2 0 '
' v s r. v gr., ú artm Raval ze
S
v. c;
gl. a Jan senkér ze 3 str. a
35 g
uma UCIIll 48 k. 45 gr. míšo
4
1'.

II

f.
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1558.)8. prosince, Desliy zell/. relací 1559
Kopwrv IIlistodr.ž. archivu LXII j 9 F 'd'

Statecný náš milý Vědětiť dá á
v·· Cl tnflnd ,x . d
.
, v, me, ze SIne popIO"em o slol'utného Albrcchta Br)'lmara z BI'ul št .
a o . I '1 o ,
' C . eJna
u~et nt cuv a staršlch i na místě vší osady lost I.
TeJ'ne
b I
c e ,I
P . ,M . pred
,
"
m a yc tOm k tomu své milostivé
pOl olem datI a toho dopustiti ráčili jakož"s
.'
~;:?u smlou~:u. ucinili, takže jim on' Albrech{ °zu ~~:1:~
. Jna, to cOz Jest mezi nimi od mnohy'ch let na'
".
a soudech b l lozepll
,v Y o, o grunty, stráně a z těch plat stál); že
t a1cov,á stran a platy a ' . l ' á'
1 d v ..
Z m, Ja cz t, z smlouva vyměřuje' a
po cu .z JIm k témuž záduší dědicky zí'tstati na budo~cí
casT Jl~á, ~ále a vejše na to platuov stálých jakž v teJ'ž
sm Ouve
položeno , t a a t
l ' paty
I ' má ' jim za
.. I zejména
v v
a covy
~(':: ~tC 1 ~';cen,lÍ Kobylisy s dvorem pustým postoupiti _
ez. zn~J}c vec slušnou býti k takové smlouvě ~vo
10vaLtl r~ctlme. Dán na hradě našem Pr. v nedě1i p~
sv. UCl! . LVIII.
llÍženč

_

1?7. 1?61, ]8. dubna. Naltrob. l/ajis: Leta Páně
l\J D LXI umrel urozený
t t ,. ,
·V
z Hau vic XVII
' v ,a s a ccny pan JU'ílc Haugvic
P' B~I
v
dne llleSlCe dubna a tuto pochován jest
an u 1 rac se smilovati nad duši jeho.
.

1~8.

1?61,

20.

května.

Rl/kop. č. 2011 f
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~Iy ~u~e~'í?l, starší i všecka osada kostela a zád~ší

M:

.. f,e ';. eJnen: ---; vyznáváme - že vysadili 'sme o attonym S11l~On?VI Zarubovi a Vítovi Smolovi i Jiich dlI·eunl - VlnICI naši 1 v-" -"
•
1
MO'l . I
bl!'
. eZ/cI meZI Vokrouhlíkem a silnici
e ndlc,co~l
z .ke VSI Kobylisům a míry ji?' vyměřené 12
s t l' · rzícI
, . d skami zemskými to v sobě šíi'e
. " tak Jal'
'z zapls
o b sahuJe tak že
"
"
jeden každ'
'él
~ n:aJI ,a povmlll budou nám dél
" y z, ~v . I? dllu, Jakozto z šesti strychův, z kaz10 stl) chu tez VlIlIce deset gr. č. groš pak k 'd;'
I'
za sedm
'Vl' I
'
az ) ces cy
pen~z
I yc ',podvojných pocítajíc. Act I
1561 v outery po sv. Zoliji.
v
•
•
; ,.159. 1562, ,4. května. Pažo II t, .[edl/allí str. 2.
Feldlbnlandd 1. obesllá k sobě farál'e Jana Ríčanského aby
se
z II ného uce
~ . ..
..".
'
V dVl '
. m, Jez mu a pnym mlslr Havel Gelastus
o nans cy za VlllU klade, ospravedlnil.
v ] 60. 156,.2, 28. září. Borov·,í,
Knez Jan farár.
,.,

Jednal//' 1

t

. s r. 388.

:562, 20. listopadu. Nahrob. 1ta is: Leta
~ane MD~Xn dvacátého dne měsíce listopadu ~nřela urOztent á ,Péallll Markéta 'Villingerová, manželka urozeného a
s a '1ecn
.
. 10 ,rytířeo pa,na J''''I
ln ca H augvlce
z Haugvic. Ach
sml UJ se Pan Buh nad duši jejich.
, v]61.

}62é' p15~4, 23. línora. Pažout, Jedlldllí stl' 37
ar'lrov
,"ť
.
.'
.
1F t "
. lazs I napomenulI, aby se spravovali řádem
cery panuje v kostele Týnském.
'
v163. 1564, 3. března. Pažo II t, Jedl/aní str 42
(l~nez kaplan Pavel kárán, ze pohoršení činí n .. "

pltím.)

VI.

V 1. Kostel l)í1tský.

emll'llym

K ,..164. 1564, 24. května. Pažout, Jednaní str 67
(, nezstvo ,.pod obo~í napomenuto, aby pro velik' I;edo:
statek knězstva sobe vespolek pomáhali) Ž y..
potřebí
ú 't' v
•
e JIm zaozn lm I, ze strana naše má veliký nedostatek

kněžstva, který nebyl od 50 let J' ako n M B ' d T .
Id v
'"
'
. . pIe
eJn,e.m, . c ezto p. farar pro nedostatky zdraví nemůže zadosti
uClmtt - aby pomoc~i. by li p. faráN Tejnskému.
.
:6~ď 156~, 19. ríJna. Liber. act. cOl/sist. 1564-66
v ~I clil ~II arclb. Fer. VI. post Lucae kněz Mikuláš
f~rár TeJ~ský, s kaplanem svým, knězem Janem. Dict~n;
el s,olt: ze ~a hodnou p1'fčinou zavolán, aby na om lu
~ n~m nevbylt., Na ktel:é místo podán za faráře do PraK,
ze Jest pr"dm, do TeJna a ten kostel J' est se
'ád' I ),
C'
" 1
...
V le IC 1 a
el emC:~llC 1 nenl;llll a nelnění až dosavad. A o něl11 že
ta nad.eJe byla, ze on ten muž bude, který z řádu neUStUP~'J e ~ nevystoupil a tu také že se bude chovati be
posnllvám, bez vyměřování a že sou se lekli tol
v
z
zVe J'e t tO, lze 'Io~
o blahoslav. P. 11'1., rodičce P J Kr
, T.
V'
•
"
'l
S
nI UVl 1
\
Assumpt • b • V 0' ze p amu'tk a b II d e opat' Ul
ánove
) 11l dle
v
lOV,
ní 1. M., ze - bude Na nebezvetí P ' lYi.
>,r v
,. • "1
a oe III'únell! JeJllO. Tázán, co jest to ochráněnI' odpo vdvI '
., P'
I Ú· .
,
ve e, ze
J I ~n oc ll' ml Jako matku svou a jako Mojžíše
Tá'
tak-It smýšlí o těle jejím jako o MOJ'žíšově' N t ' za~l,
sm)išlí v • t
š
.
a o, ze
v
:
'
ze Jes povy ena a to promluvení jestli bludné
ze zádá ~~I?ra~en býti. Dále dictum: ze když jest měl
odsud odJltl, ze reVOkací dělal, že sti se stěnám kl ''j'
a snad dotýkal exposicií a smýšlel jako Cvingliani anebl
kdo talc smyl,
'šl' ze
v extra us um sacramenta non sunt, sacraane

menta, což ještě dostatečně prokázáno nenÍ. Na to' ~e
toho nerad by dopustil, co by bylo na ublížení c'ti a
chvály
vv sacramentum
é . V boU a poněvadž J' est prelatská vec
n stl, ze také tak se zachovati chce Tl'etí že I v ť '
by učil, že žádného pekla není Na' to že' toh s yse ll' z.el
a tl"
'XI'
"
o nenl UVl
a c ze nesmeJ" I a peklo že jest Žádal t l '
b
tal
' ,I
á
v
. ,
a ce, a y
..~ovYG 1 :pr v. o nem ~epřijímali, že by kacíř měl b ;ti
Jezl? nevI.' co Jest kacír, a jest-Ii by o něm jin ,v ), ~
šletl chtělt, že žádá raději odtud propu~teVn b 't' (pac srny
' b I'
"
Y 1.
o napomenu t I y I propuštěni.)
~66; 1575, 22. června. DiariulII Si;>:ta z Oltrsdorfll
v,v SlIell//ch
IV,
str. 354. V středu před sv . J anem'" d'l
b v
~e t SI lOsa predních jsou k pohřbu pana Václava Berky
o, kostela Tejnského jely a pohřeb vykonati pomohl,
(Nahrobní nápIS zní:) Virtuti et memoriae generosi d ~.
vVenceslat
Berka baronis de Duba et LI'ppa , d omlni
. . I\'
~I c-.
. ..
zencI.'
Budissovii Moravorum, sacrum, hic primis aetatis
tY~?CmHS apud vVolfgangum, praesulem Passaviensem e co~Ittb~~ Salmens. exactis omnibus Carol; V. im ' an
VlctOrus tal~l de .Germanis quam in Gallia Belgica P;t Ci~~
alpma partlbus tll. Emanueli Philiberto Allob'
I
sumbrumque duci, a rebus gerendis 'I;tift I ~ ogu~ ncaess F d I t M
'
I, lInc HUpp.
. er.
e. ax. II. perp. augg. duelor co iarum
adversus Turcas m Pannonia nons emel fuit b
p
siliarius fi . B I '
,a augg. con.
S~I o le?uae constitntus, demum supremo Můrata.e s.enatu! adscI?ptus domi militiaeque clarus, invicta reIglO111S. constantta ardentissima dei invocatione 'mima
cre~~ol'l commendat~ :xtrernurn clausit diem. Helen,: Mezentta gente LornlUczla coniugi dulciss lachr p Ob"t
anno MDLXXV rnense iunio die XIX h~ra
l!
.
l~~a; 1576, 3. března. Ndltrob ·ltdpis: L. P.
t:,~LXX' I ten outery po, sv. Jiljí, to jest bylo 3. měsíce
zn a, ?kolo poledne umrela uroz. paní Dorůta Vovská
~ ~Illn~ltc av,na yole~Íně, tuto pochována jest. Jížto P'.
I ac dátI vzknšelll k zlvotn věčnému amen.
v
167 ...• 1580, 9. línora. Veleslav. J(a1endaJ'. Umřel
Ceněk
, tO' d Mlcan z Klinštejna, purkrabě hradu Pl' ., a na,zaJ't'"n
\ s re u v kostele M. B. pochován. - Nahrob. kamen'
Léta 1580 v pondělí den svatého Šalomina v noc'
.
outery'
na
, ,meZI. 8 . v 9 • I10 d'mou celého orloje uml'el jest Iurozeny p~~ pan Ceněk Mičan z Klinštejna, z Roztok a na
Kamemct, purkrabí hradu Pražského.
t
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VI. Kos/el 1')l/sk)í.

i(ostel Týl/sk:}.

.r:

"

I

J

168. 1ó80.
R1I71Op. Č. 1640
6. V pátek po
Petru a Pavlu stala sc smlouva pl'átelsldi skrze prostl'edky
mezi u!'. p. Janem Bohtou Z .Martinic a na Vokoh a osadními osady fil, B. pred Tejnem z jedné a ur. ryt. Hertvíkcm Zejdlicem z Senfeldu a na Zvoliněvsi - z strany
druhé a lo taková: Jakož JSOlI dolčení páni o grunty,
meze a dědiny mc"i vsi Zvoleněl'si a Podlejštínem spolu
odpor od dávných let měli a to od rybníčka zvolenského,
jenž slove I<.l'en, ni nahoru k cestě, kteráz bělí mimo vinici zvolonskou Je Slanému, i vyslyšavše my prostl'edkové - jcdnll i druhou slranu tak jsmc vypověděli -aby po ty mezníky, jakž od nás oznámeny jsou, od luk
nad rybníkem výš psaným po pravé ruce k gruntum zvo,
lenským na casy věčné a blldollcí aZ po cestu, kteráZ běží
mimo vinici "volenskou, aby "uostalo a z druhé strany orl
lýchž luk po Icvé ruce k PodlejšLÍnu též po tu cestu aby
zuostalo, jal,ž obmezeno jesl. S touto znamenitou vejminkou;
J cstli by kdy dr!itelé statku anebo gruntll zvolenských
strouhu, kteráž jest mezi vejš psaným rybníkem a tejmiž
lukami, ciditi aneho rozšil'ovati chtěli, aby za ty vrby,
které" na ten čas podle strouhy JSOll kročeje šíří, z těch
struh metali moc jměli - .
169. ló81, 25. listopadu. Palllčtlli 71J1íž7w J. Pila/a Ra!lOvuickJlJo. V soholll den sv. KateHny z kostela
Tejnského s malé vízky pl'ikrývač, když ji plechem pobijel, násilným vělrem sVrZený na zemi upadl před dům
Rul<ovic a lu se hned zabil.
160a. 1582, 5. června. Nal/roblli lliÍpis. Lelha
P,i'lě j 58:1 v outerý po svatém Dušvc urozená panna Johanka, dcera urozcného pana Jana Clovička z Popovic, a
paní Katel'iny ze Všcjam, z tohoto svčta od Pána Boha
vylwta jest a tuto odpocívá oeel((lvající v zásluhách Pána
JdÍšc Kr) sla slavného z mrlvých zkříšenÍ.
170. 1582, 6. záH. Veleslav. Kalendal'. Ve čtvrtek
před Na!'. P. M. umřel kněz Bartoloměj JiCinský, farář
kostela M. ll. před Tejncm a písal' konsistol'e Pražské
pod obojí přijímajících.
l71. 1582, 17. zál·Í. Rllkop. č. 2122
424. Anna
Dvorská, pozllstalá vdova po někdy Duchko'vi Dvorským,
měštka Slar. M. Pl'. pHznala sc - že po smrti své,
a pl'l'é nic, zápisem tÍmlo dává tři krámy své masné,
jedcn jdouc od rynku po levé straně ldící, druhý pátý od
rohu jdouc z rynkU po pravé stranč, lřetí šestcj od konce
jdouc od ro.,,'y po levé ruce, i s stáním na freimarku,
kleréž byly koupeny od někdy otl Frydrycha z Dalmanhorstu - kaple Z,ra/rskť, ·ve k/eréž se POIJ/ět večdc pal/ě
dlle č!7Jr/ečl/í/1O v kus/de
B. phd T~iJlelll pNpolI/llla,
na ten ZpllSOb, aby pH yollál'i též kapli každého dne
pondělního památka mrtvých sc na časy budoucí dála. A
pouěvadž Duchka Dvorského, manžela jejího, I' též kaple
a pl'ed týml, vollál'elll tělo tu odpočívá, od kantora nynějšího neb budoucího, tolikéž i od zákovstv" školy Tejnské
requiem cesk);mjazykcll1, kteréž v gradualu českém pánllv literat\lv Iwslela Tejnského pol'ádně a celé jest, se zpívalo a sluzba
boží dne pondělního ráno od knězí vykonávána bejvala.
Z ktcrichi.to krámllV a z plalÍ'!v z nich vycházejících za
pníci i za sluzby panu farál'i Tejnskému i s jeho kaplany
kaidého roku V k. 44 gr. m. vycházeti má. Hem
z léhol plalu - na y(no a na sl·ětlo aby k témuž voltáři
a kaple bratrské kaZdého roku sumy roční IX k. m.
se obracelo, lak aby dne pondělního a do dne čtl'1'teč
ního za tu sumu SI'čt10 s vínem - se dodávalo a což by
téhož světla' p,'ebylo, to aby na kruchtu pánům literátum
českým se dodávalo. Co se pak zpívání dne pondělního
requiem - aneb čtvrteeního večeře páně dotýče, poně-
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vadž nynější s ž,ikovstvem školy Tejnské budou tu práci
povinni podnikati - prolož kantorovi - platu ročního
III k. m. aby dáno bývalo a žákům na masO a na
chléb Vll k. 46 gr. m. obráceno bývalo. Poněvadž času
postního od neděle Invocavit až clo slavnosli z mrtvých
vs tání P. J. Kr. télllUž žákol'stvu od sousedův voběduv
vaření pohodlí se činívá, protož za těch šest nedělí aby
se suma obrátila k vejročnÍm slavnostem, totiž k slavnosti
z mrlvých vstání, k slavnosti seslání Ducha sv., k slavnosti Těla a Krve P. Krista, k slavnosti Na nebevzetí
P. Marie, Posvěcení chrámu bozÍho a Narození P. Kr.
po 14- gr. m. a 4 den. malých ahy se přidávalo.
Co se pak čt I'1'tého krámu mého, v počtu de.
vatcnáctého jdouc od rynku po pravé straně ldící!Jo,
z něhož obzvláštnč od slarodávlHl 4 k. m. platu ročního
pánll1n vosadnfm Tejnským času postního se vydávri, dot)tče, že ten a takový krám i s stnnínl na frcjmarcc pHpojuji k prvnímu krámu. Poněvadž i loho jest pott'eba
znamenitá, zc někdy kněžstvo tolikéž i žákovslvo spečují
sc vykonál'ali sluzeb božích, o tom takto poroučím:
Jestli ze by ty služby konány podle nálezitosti nebyly,
len plat, - aby na jiné věci potl'ebné záduší toho obrácen byl. -- Act. die Lamperti 1582.
172. 1585, 20. pro,ince. Rl/7iOp. č. 1640 .1: 1.
(Předně vejpis dekrelu J. Mti C. uciněný pánuom PraZanuom Star. 11. Pl'. k dodání.) J. M. C. - nad tím do
I'raZan Y Stal'. 1L Pl'. nemalou slíznost jmíli ráčí, kterak
oni mají k sobě mnohá a častá od J. 1lti C. p01'llčenÍ,
vydblZením té ulice pH Menším l\-Iěstč Pl'. k osadě kostela M. B. pl'cd Tajnem nálerilé, posa\'ad prodlél'Ují vfiak nicméně J. 11. C. ještě jim vejstrahu dávajíc přístně
poroueeli ráČÍ, aby oni to, cnž v té ulici k straně jich
náleZí, ihned '()'klfditi a vydlážditi dali - . Adam
z Hradce, Osvald Senfeld.
Na týž dekret a porueení J. Mti C. majíce sobě
Medníci na mÍstč osady od p. purgl11istra a pánu ov
osadních St. 11. dodané porueení napl'ed psaného dekretu
a podle našeho porueení téhol, svrchupsaného záduší co
nám nynějfiím voleným lířednílmom na posměch za odpověd poddaní dali, coz jsme p. purgll\ist, u a radě zase
s l)fmz dekretem k uváženf podali, klerážto odpověd poddaných slovo od slova taklo obsahuje:
Slovutnim 11Cllluom N. OUI'cdnikům záduší a kostela
11. B. před Tejnem V Stal'. M. 1'1'. Slovutní páni a p,'átelé nálll pl-í"niví! Jest nám, ktel-fz jsme tehdáž přÍtomni
byli, jlllinulich dnuov od vaší opalrnosti, co jest J. ~l. C.
p. purgmistru a radě Stal'. fil. rl'. strany dlážděnf ulice
k osadě kostela M. ll. Pl'ed Tajnem náldcjící fl za špilálcm v Mcnším M. Pl'. leZící skrzc dekret porllciti rácil,
\' známost uvedeno a při tOlU pornčíno, tu věc lak opa·
tl'ili, aby ihned k tomu nálezité potřeby svezeny hyly,
lak aby lakové dlázdění lfm spfše pl'edsel'Zato b)ili mohlo.
I v pravdě strany osob našich byli bychom nic raději
Ilcviděli, než aby lakové dlázdění jil. ,!fi\'llo spraveno bylo,
alc že se nám lakové dílo I'ykonati poroučí, jest nám
nemálo s podivením ano i stíZIlO. A llepochybujem, ze
V. Mli v paměti zuostává, co jest také strany té včci jcště
za - cÍs. Maxillliliána, když se také to dláždční vykonali
poroučelo, sběhlo a skrze obzvlgtní k tomu naI-Ízené komisal-e, kteříž ještě zivi jsou, spatl'ovalo, ktel'íZlo nikoli
najíti nemohli, aby lakové dílo ti lu bydlející sousedé
vykonali pOl inni b)ili jměli, nibrž tu věc tak našli a narovnali, aby páni Pra7.ané písek a Idmen k tomu (v čel
se jsou uvolili) navézti dali, sousedé pak jeden každý před
domem svým dělníkuolll aby zaplatil, na hleroužlo záplatu
jim tuké některá kopa gr. č. na pomoc dána biti jměla.
62
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VI. kostel J:;íllskj.

Vl. Kostel T:;íuský.

Čehož, ~mc my vaší opatrnosti k paměti pHvésti pominouti

n~c1ltčlI, . tak [.,by jim pánuom Pruzanuom jcdna i druhá
v;,~ (zdalI by Jun to z palllťti vyšlo) od rušich opatrností
p~~po~nenuto, hylo. Nebo my Ic J. Mti C. té poníZcné nadeJc Jsm~, ze toho na nás 7,ádati neráčí, poněvadž svobodné ulIcc a ccsty opatrovati městské \'l'chnosti náleZí.
My ~e, nic méně, jak pl'\'é, tak i nyní, to co p1'l'é za spra-

vedlive uzuáno bylo - vykonati uvolujcm. Druhé bud«
toho poti-eba ukazovati, aby pl'ednč takové dílo skrze 1'0zUluné m~~trr "a dělníl~y spatřeno a vyměrcno, jak vysoko
by to dlazdem, vYZ,dv,hn~;to bylo a b)iti jmělo; také na
~o myslIli, poncvadz nemeko rumu dostatek po ulici jcst,
J[~I~ m~l.o!'o sc. toho k vyrovnání potl:ebovati a tudy nčco
p.n~ponli IlIOCl bude. Tl'etí aby ti, Uel:í tu okolo klášteru
Yllll~e a zahrady mají a týž ulice ..,-:- uzívajÍ, Je rorllé pamocI a kontribuci přidržáni byli. Cchož sme my vaší opatrností Ic dalšímu té věci uVlÍzení v známost uvésti pominout~ lIecl~~ěl}. S tím se vaší opatn\Qsti k laskavé paměti
porucena CIllIC N. sousedé ulice za špitálem l'.Ienš. M. Pl'.
,,172~. 1585. Nállrob. /lápis. Tcnto sklípck jest
udel,~n nakladem urozcllého a statečného rytíl:e pana Jana
starsJ!1O Robmhapa z, Suché etc. Jich Milosti slavné a
svaté yatněti cÍsaH'tv i,Umsk)~ch, jakožto cÍsarc Ferdinanda
tohoo jll1~na 1., císaře l\Iaxmiliana II. a cÍsal:c Rudolfa ll.
In-áluv C,eských etc. rady pj'i soudu komorním a rad):
komory Cesl,é v králorství Cesl,ém a uroz. paní [(atceiny
Robmhapové, roz. Mrácké z Dubé etc. jakoZto manželi11'
n,c}mi;'cj.ší;h, pro budoucí věcnou panultku k pohl'bení,
tez dedlc~v a .bu~oucích jejich, kterichzto těla jiz v Pánu
zesllula, JHko I tel a mrtvé UIOZ. paní Iledl'iky Piclilové,
roz: Ro.bmhapky z ::-'uché nu Chrustěnicícli, Vysokém
OUjezdcI a Chmsnecli, dotcených manželllv paní dcery,
zde na tomto místč pohřbené odpoCívají a 10 od leta
MDLXXXV, occldyajíce všickni veselého a radostného
ocl mrh~ích \'Stá~,í. ~ l~,?něvaclz prl'llí kámen hrobový sem
na pamall<ll vlozelly pn spravování chrámu Páně toholo
své porušení II zkázu vzal, tehdy na místo jeho jiný a
te,nto nový kámen jest p"lozen pro památku tolio vzáctneho rodu .~ to vš:, nákladem Její Milosti urozený paní
Anny ~larYJ1 Pleyhb~vé rozené Pichlové z l'ichlbergku
a n~ j"agersbercc, Sohochlebích a Stadonicích, jakozlo
v~uck):, a, clcerky nahoře, dotccných, jimzlo v'šechněm Pán
lluh vecne a lehké odpocinutí dáti raciz.
.173. !5.85. :-:-. Rl/kop. č. 1640 f 4. V pondělí
po sv. Ondreji oclvazll sem do peci k lití nového zvonu
33, cent~ ~)áJlllOlll osadním M. ll. před Tcjllcm: K tomu,
coz na zlabku zvonoviny sJlotl:ebí pl:i nejmenším k 6 cent.
po naplnění forllly zuostati a desátý centnýl: volll1i lIa
rozJlouStění uhořeti jmělo. A jest odl'ážíno zvonoviny
1
19 / 2• c. 37 }i~~r, mě?i .?el ,Kutl~é Hory 8 ' / 2 C. 20 1.,
staI~jch moze.hruv a vselIjake medl 3 c. 55 1., mosazí
s~are, ln~?ěn~?, čept\, svícn,ll vcslnčs sebrané 5 c. Ó l.,
ClllU k pnsade na meď a mosaz 6 c. II 1. Suma v"eho
rozpuštěného k témuž zvonu uciní 43 c. Z toho ušlo vohni
na /ozpouštěl~í druhý dfl, to jest 4 c. 36 I. To sejde na
P?~tu zvonoVIny a nlcdi pánuov osadních. l( témuž zvonu
Jlr~Jal sen,l. od pp. os'adnlch star~j zVali 181h c. 37 1.,
medl vŠ,ehJaké ,v Tajně odváženo 16 1/ 2 c. 301., od kotlál:e
koupel;y mosazI 30 1. S.uma, co scm pl'ijal, ueiní 351/~ c.
37 1. \7. toh~ ušlo vOh,1Il desátý dí~ 4 c. 36 1., pozuostává
lIa p~ce~ .31 /2 c. 1 ~. r~ se z 1I0veho ZVOIlU doluov sejme
a me datl od prehtl zvonu - 252 k. 4 gl'. m. _
r:ovt zvon. po vytření vúZÍ 32 c. 13 I. Jest těZší a vází
vICe} I ll~zlI se,m k sobě pl-ijal vo 72 1., kn7:dou libru zvonovmy I od lItí po 13 gr. m. poČÍtajíc ueinÍ 15 k 36 m
Sll.ma za všecko uciní 2tl7 k. 36 m. Na to jest' mě

V)::

ctťmo oci pp. osadních 80 k. a dáti mně se má 187 k.
36

!ll.

a k tonlll zpropilného tovaryšuom a

čcl,\dce

ně

kt?~·ou kopu a podlc počtu pp. osadních má mi dodáno

byli 151 lc. 9 gr. m. (Stalo sc porovnání
králích 1586.) 'i')

V

pátek po SI'.

Třech

174. 1586.
Rl/koj. č.1640 f 1. Léta 158tl
registru památné, ktcréžto jsou na tcnto rok svrchu nade.
ps~ný skrze ll~ně "Matyáše Prcjksnara z Prejksllar jsou zalozeny ku potrebe slovutnim a vzáctné poctivosti pánuom
staršÍIn, ouredníkůnl i vší o~adě, dědlcllonl a správcuolll
kostela M. B. pl'cd Tajnel1l ku paměti. - }oDl. 7. (Psaní
do rady Stal'. M. Pl'. učiněné.) V. M. slovutné a mnohovZ,á~tl~é . poctivosti V. M. p. purgmistl:e jmili (l) a V. M.
p~m Jnulý (!). Ku paměti Y.. Mtem přivozujeme, jako jste
nam osadllllll dckret J. !vIlI C. V. liHem svědčící ráeili
poručiti· podati, co by v sobě takové J. Mti C. poručcní
zavíralo a nač by sc vztahovalo jsme vyrozuměli a takové
po,~~~cn~,po~d~ným k .záduŠí :l.ašemu - jichž se dotcjce,
k:en,~ pr;s~~I~1 na. OUJezdě .~~·I. Menším Městě Pr. jsou a
o
naleZl, preclsli dali a propujcllI a jim o takovém dekretu
J. Mti C. i také V. Mtí poručení oznámili a porucili aby
~:'
Mt.i C: vuole a též porucení V. Mtí dosti sťalo a
JlIluce mkoli pod uvarovl\ním pi-ístného trestání. Na kter~žto. poručení jsou nám. některé pNciny v spisu dosti
dutkli.vé, ne.nál,dit~, a .~lepl-íjemné jako neposlušní poddaní
podali jakz tez Jich SpiS a odpověrl v sobě obšírně
zavírá, pro vyrozumění V. Mtem toho všeho ku po váze ní
po:l~\'áme ~ ,a za :~ ~á~álne, poněvadž sou se nu pře~
desle porucem vydlazdcnllll, co jednomu každému z nich
nálcZelo, nezachovali a nyní opět -- vejldady einí a formu
v?'měřujÍ! jak ,by. týz ~lláždění na jakej zpuosob jmelo dě
lano by t l - ze Je rácíte jakožto páni kolatores toho záduší nález.itě jako neposlušný poddaný strestati a to v:c
k ~lápra~ě, pl'ivésti., - ,S, tím se, V. Mtem k opatl:e~lí
spJal'edhvemu porucena ClIlimc. Ouredníci i na mÍstč osadních M. B. pl:ed Tcjnem.

1:

. :,"01, 9, L. P. 1586 v neděli Jubilate (22. dubna) zvol~m JS?u. ~d pp. osadních noví ůUI'edníci nad duochody
z~dUŠnlll1l titO: Cypryan Bílek, Filip Plumbštejn, Jan Ned-

vldek a Pavel Kutnaur u J anell!. Dominica Cantatc, jinak
'i') Harnmerschmid opsal nápisy tohoto zvonu, kteri
r. 1826 byl pl:elit:
Signa suo gressu Phaebo pera"ente lconis
Mathias verbo pavít oves'lue cl~i.
'
~riccius II Cynpergk fund~ndi doclus in arte,
Campanam hanc feclt Cuna Lacla tibi.
Christus lIlortuus est propter peccata nos tra
et resurrexit propter iustiticacionelll nostram.
Všichni království božího, také spravcdlnosti jeho
s pilností mlÍmehledati, chccmeli spaseni býti.
'
K tomu slovo boZi dsté I'cdc nás po cestě jisté
ale kdoz hledá jiného, rozcestí zavedeť jeho.
'
Protož nákladem pobožných k slovu boZímu pl:ichýlcnich
zvon tento znovu přelit jest pro potřcbu chvtilu a cest
pá?,uv oS~,~ní;h Tejnsl~ého kostela v Pra~e pl:cdního,
knez Matej I, OhOlit, uCltel, slol'lI božího kazatel
byl I' té osadě jejich farál:, kdyz tento zvon Brikcf zvonal'
z Cappal?ertů (I) zase přcdělal, z starého nový lIdělal,
aby k ucení pravému nábozenstd ld-esťallskémll
lidé byli' povoláni skrze jcho zvučné zvonění. '
N,~ zvonu bylo vyobrazcní sv. Václava a Sigmunda
s podpisem: Abraham Hroch z Mezilesic anno 1585.

4. Maii. Item svrchupsaného dne jedhomyslné sncšení
v' osadě sc jest stalo, že kdož by se kol i jstíce obeslán
do vosady skrze služebníka p. purgmistra a pánuov nedal
easnč najíti anebo slušné pl'fčiny, proč by pl:ijíli nemohl,
pp. oUI'edníkum se nevohradil, ten každej budc povinen
složiti pp. oul:edníkuom pokuty 5 gr. b. bez odporu.
Fal. 10. Službu svú yzkazujem Y. Mtem p. purgmistře
a V. M. páni nám laskavě přízniví. Vc známost V. Mtem
uvozujcme stížnost KateHny mydlál:ky za j\,Ienším M. Pl'.
k správě naší náležející, kterak by se na ni ncmalá těž
kost uvaliti chtěla od p. Jana Chlivenskýho pro neclosti
učinění pl'ísudku, kteri jcst jí se stal na Kašpara mydlál:e,
někdy manžela jejího, za živo bytu jeho a to za příčinou
Anny, ]erollylua Adalna lnanzelky, lnčštěnína vašeho ~
o dluh - . Datum v pátck po sv. Barboře 1. 86. - Fal.
11. Na ::,tědrý d"en odeslala jest z lásky ld'esťanské ur.
panna Marie z Sternberka a na Zclené Hol:e poctivej
zlatohlavovej vornát. A tCIl se oddává do kostcla sv. Benedikta ,v nově vystavěném, který); jsoll v svou moc při
jali p. Stěpán Rybář a p. Adam tobolál:, jakozto páni
ouřcdníci toh" času při témž kostcle.
174a. 1586, 30. srpna. Náhrob. lIapis. Letha 1586
v sobotu po památce svatého Bartoloměje v noci na nč
děli dokonal život Svtlj urozeni pan Karel Černín .z ~hu
děnic, syn urozeného a statecného rytíl:c panavJana CcrIlína z Clnrděnic na Oujezdě pod Vostrejm a Stěnovicích
a tlltO pochován jest, očekává radostné od mrtvích zkří
šcní. Amen.
174b. 1586.
Náltrobllí llápis. Letha Páně
MDLXXXVI po sl'atým Mikuláši po polednách na str'edu
clokonala život svůj urozená panl Marta z Renspergku,
manzclka urozeného a statečného rytíl'e pana Viléma Vostrovce z Kralov;c "" na Vlašimi, J. Mti C. rady a prokuratora v království Ccském, kteráž v tomto chrámu Páně
odpočívá. (Hans. V. Rcnspergk. Margarctha Y. Geln.,
Ursula v. Otwein (Otrocin ?), Agncs v. Reibrigk (Reybuk).
175. 1587.
Fal. 12. (Psaní učiněné a odeslané
do Rakovníka o p. bakaláře, který jest nám podán od
p. rectora universitatis.) Pozdravení pl:átelské, p. bakaláři
milej, vám vzkazujeme, při tom štěstí, zdraví i jiného
všcho dobrého na P. B. vám upřimně zádáme. Podlí pak
toho vás tajiti nemůžeme, ze jest správce školy naší od
nás z vlIle a vědo111ÍIn p. rcctora acadcmie Pražslq~ pořádné odpuštění vzal,' iehožto my abychom měli proti
vuoli vrchnosti jeho zdržovati, nesnášelo sc u nás. I aby
zase našc škola jakožto přední v městech Pražskejch bez
správce nebyla, zádali jsme p. rectora universilatis za jiného p. bakalál'e. Kterýžto k žádosti naši ráčil se jest
tak nakloniti a na osobu vaši ukázati. A pro tož my podlí
ttikovi ho oznámení a vule vrchnosti vaší vám to taky
I' známost uvozujeme a za to vás i na místč pánuov starších osadních přátelsky žádáme, ze takonl správu školy
naší též i mládeže k sobě s vochotností přijmete II k nám
do Prahy při času sv. Jiří, dá-li P. B., do školy naší i
~ některejmi mládenci vašími se přestěhujete. A my dále
na budoucí časy vás vé všem dobrým a náležitým ochraDovati, i také se vší uctivostí náležitě se k vám chovati
zakazujeme. A tak již jiné naděje do vás nejsme, než že
se tak podlc vuole P'. B. a vrchnosti vaší v tom ve všem
z'achováte a k nám se (jakž dotcťno) při času náleZitým
pristěhujete. Milost P. B. všemohoucího račiž býti s vámi
se všemi. Datum v středu po Pr6vodní neděli podl€ nového kalendáře I. 1587. Oul:edníci i na místě pp. osadních.
1753. 1587,
Fal. 13. L. P. 1587. v neděli
Křížovotl zvoleni jsou od pp. osadních noví ouředníci
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nad clltcho(!y zl\clušními : Pavel Kuttnaur, Jakub Šupita od
Korandu, Simon l\lllsil. Ta lil též. Uroz. p. p. Janovi
DOl'itovi z Martinic, pánu nám dobrotil,ě a laskavč pHzniI'émn. Urozeni pane - . Zprávu toho jistou máme, že
byste na louce Jakuba Durasa ze vsi Želenic, poddaného
našeho, 1'0 ktcrou" přcdešlc některá ncdorozumění pocala
býti a z ní jemu dvakráte rotava pobrána, Podlejštínským
vuobec dobylky pásti - a pohubiti poručili. (Prosí, aby
to zakázal.) Datum v městě Slaném I' neděli druhou po
sv. Trojici 1. 87. Purgmistr a rada města Slaného. Fal. 14. Témuz. Málllc před rukama to psaní, ktcréž nám
společně 0,1 V. lIIti a od pp. oul:edníknov záduší M. B.
přcd Tejncm ucinčno, jchož datum na VokoH v outcrej
nazejtl'í SI'. Jcronyma 1. 85. Na kterézto psaní jakOlI jsme
odpověd světlou a palrnou dali, jíž datum v outerej sv.
Františka 1. 85., to také V. Mti v dobré paměti i jim
pp. ouřcdníld'nl1 poZUOStlll'lÍ. Po kterézto odpovědi, poně
vadž ji uznávali II uznávají bejti spravedlivoll oni pp.
ouředníci, jako i pl:edcšle před odpovědí, Žl\dné přckážky
jak nám tak poddanému našemll Takubovi Durasovi nikda
json nečinili a posal'ad nečiní a O tom nic nevíme a tak
se k nim o nic nemáme oč domlouvati. Než co se koliv
nám zbyteeního zaneprázdnění a našen;u poddanému škody
na gruntu jeho děje, to - z poručení a dovolení V Mti
se děje - a poněvadž na psaní naše předešlé přátelsl,é
žádné odpol'čdi - dosáhnouti nemltZCme, při témž pře
dešlém psaní toho všeho znostavujemc - . Datum v městě
Slaném vc čtvrtek po SI'. Vítě 1. 87. Purgmistr a rada
m. Slaného. - 7'allltéž._ Moudrým a opatrnim - purgmistru a radě m. Slaného. Moudi'í a opatrní páni pl'átelé
moji - psaní, které jste mi uCinili z strany té louky,
které pl:cdešle Jakub Duras v držení byl, kterážto
louka na nemalých odpořích mezí mnou spolu s oul'ed·
níky M. B. přcd Tejnem a I'ámi - zuostává, pl'eeetši i poněvadž takové grunty - sPOltl také záduší jsou, tak
vám sám od osoby svi na lakové psaní žádné odpovědi
dáti nemohu, ndli kdyby nám společně psaní od vás
učiněno bylo - . Datum na Yokoři v outerej nazejtří sv.
Medarda 1. 87. Jan Bořita z Martinic. Tallltéž. Slovutné opatrnosti pp. oul'edníktlm záduší kostela M. B.
pl:ccl Tejnem. - Jaké mi páni Slánští dvoje psaní učinili,
co se tknc té louky poddaného jich - vám ku přečtění
odsílám - a jaké vašc zdání dobré bude - že llIi oznámíle, lit b já toho oumyslu jsem, poněvadž již cas
nastává, takovou louku dáti posécti a trávu také i pobrati.
Datum na VokoH v středu den sv. Jana Kř. 87. Jan Bořita 7- Martinic.
176. 1587.
lallllJž. Plalové 1/OIIloml a jilli
dl/c710dové zdd"šllí: Arnošt z Krajku z Luštěnic 20 k.,
Oldr-ich a Adam bratří zc lap z Malého Dubečku 2 k.,
Eufrosyna z Martinic z Kralovic 8 k., páni Star. M. Pl'.
z 2500 k. !ll. 150 k., úl'edníci šestipanští ze vsi Záluží
5 k, poddaní ze vsi Podlejštína 7 k. 23 gr .• tíž z honuv,
pozimého a z loul,y mlynárový 6 k. 34 gr., Václav Lukeš
z krámu pocl kotci 8 k., Jan Kremplíl' z krámu u SI'. Be·
nedikta 5 k. 30 gr., Jindl:ich Plaček z místa při domu
jeho 30 gr., hrneíl:i pod ško!on 5 k. 20 gl'., obec Menš.
lVI. Pl'. za poddané z Oujezda 14 k., Jan Světlík z krámu
masného 8 k, malá Manda z krámu masného 6 k, Svata
Vovčickovú z krámu masného 30 gr., z ,vinic platu 67 k.
19 gr. 3 d. Suma všeho clllchodu 312 k. 52 gr. 3 d. Plat Z vil/ie, polí a cllme/llje v //lísteeh rozdi/Ilejch:
Kateřina Silvestrová (Pavel Stika) 1 k. 4 gr., TOl,náš
Hebnštrejt (Estera TeYl'lo"á ", panna Anna, sestra její)
2 k. 7 gr. II d., Faltýn Kirchmaer 1 k. 50 gr., Karel
Trubka (Vratislav Hendrych z Frankenštejna) 2 k., Man·

~*
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daleml: Hoslounská (BUl'jan Cukr z Tamfehlu) 50 gr., Jan
z nich pak podlc v)'lllěl'cní mého pp. líředníkům plat
Pilat (Daniel Kapr) 2 k., Daniel Netlel' (Adam Ceis) ň k.
ab)' odvozoval. - Poněvadž k záduší sv. Benedikla v Stal',
15 g" Václal' Radnickej (Kryšlof Nerhoff) 2d gr" Josef
J\L Pr. z léhož statku S)'mcon povinen by měl bili jedno
Ceydler (p. mistr Václav Flavcrin) 2 k., Blazej Slav
s10 1<01', Ul, i uznávajíc ona Anna Ihorská, že tiž koslel
(Marta Stavová) 1 k, 40 gr, (Václav Smolík), :Matouš Zluk dostavení z vůle bolí jest pl-išel, a do mnoho kop gr,
ticki 1 k, 15 gr., páni oul'edníci špitálu sv. Barloloměje
c. jest na něj pomohla, len arlykul z zápisu toho vynímá.
v Nov, M, 1 k, 38 gr" Kašpar Lukd (Katcl'ina Sádlová
Act. die Medardi 1587.
Kolodějsld, Daniel Kamaryt) 40 gr" Mikuláš Hrubeš
181. 1587, 22, srpna, Desily ZCII/, vaší
24 I
(Michal Sutor bardi) 12 gr" Krislina husai'ka (Blaz"j CiE. 29. J, M. C, - rácil jest komisal'l'tv svich miloslivě
bulka) 31l gr., Jan Oui'edník (Pavel Puchstadt na Mal);
vyrozuměti, jaké jsou prostředky mezi poclivimi úředllíky,
Slraně) 30 gr., Jil'ík Peczssner 30 gr" V,klav Roznovskcj
slarŠÍmi a vší osadou kostela P. M. pl'ed Tejnem z jedné
(Havlík Praidl papírník u sv., Pavla) 16 gr" Vavhnec Ta" purgmislrem a konšely i vší obcí Menš. M, Pl'. z slrany
nicar 1 k., Jindl'ich ,Buchal (Simon Vokác) 30 gr" Dorota
druhé O plat a vrchllost, kteníž oni osadní nad nčktel'imi
Sedlákol'á (Václav Sram) 50 gl'., Václav Fafoul (Danicl
dOllly za špitálem Menš. M, PI'. pl'es ulici leUcími mají,
Srna) 30 gr" yoldi'ich a \Voslala 40 gr" Voldl'ich Voobrali, totiz aby dolcení domo\'é k j'denš. M. 1'1'. pro
~ička 20 gr., Sebeslian Agrykola (Jil'í!, Cy kota) 10 gr"
mnohé a slušné pl'íciny pHpojeny a místo těch III k. m,
Stěpán Machácele (Jan Bend, JiHIe Cileola za Píseckou
platu, klerejž na nich oni osadní mají, jim purgmistl' a
branou) 1 k. 2 gr., Jan Holec z Taucrnperku I k.
kOllšelé i vŘecka obec Menš. M. Pl', nějakou větší sumu
30 gr" Dal'id puchhalLer 28 gr., Václav z Paumbcrka
plalu komorního věcnéllo k tOHlU kostelu dávati povinni
(Václav Písccki ,na Novém Měslě) 1 k. Poddi/llí
b)'li. A po bedlivém toho uv,ížení ráčí J. M, C. mezi straZ ,ivIícl/lc: Jan Rchqk 20 gr., Václav Buzek 30 gr"
Jan
nami o lom v)'měi-ovati, aby li domové všickni za špiKošina 15 gr., Jíra S~sták 58 gr" Jíra Ducháček 10 gr"
lálem Menš, M. 1'1'., což jich k tomu kostelu Tejnskému
Matej Bohác 9 gr., Stěp,ín Táborskcj z Vršovic 32 gl'.
náleželo, s těmi platy napřed jmenovanimi již po dnešní
Suma 34 k, 15 gr, 3, d, Uroll z vil/ic pod l,obylisy:
den k Mellš. M. Pl'. připojeni byli a oni měšlané MeIlŠ.
Zikmund Kapr 54 gr" Jii-ík Chlupatej (Daniel Vodicka)
i\I. Pl', nynější i polomní ab)' k koslelu I', M. před Tej1 k, 10 gr., Pavel Kroupa (Václav Bukovskej) 1 k. 10 gr"
nem v Stal'. ~l. Pl'. plalu kOlllorního věcného ročně po
Matěj Palecek (Jan Malej z Holešovic) 1 k. 10 gr., VáI I k, 1lI, místo těch předešle placcnich 3 k. m. z té
clav Pernoušek 50 gr" Jan Novák 2 k., Vavl-inec NemaSUIll)', kleráž se jim od PražanllV Slaroměstskich po 1'0niek); 2 k. 50 gr., Jakub Meleer 2 k. 40 gT" Martin
pravovánÍ dlnzellÍ každého roku z celnice vydává, zase
Kroupa 50 gr., Jíra Kozlík 30 gr, Salomena I\rop,;"od
dávati a ihned z též celnice odvozovali povinni byli. A
4 k., Pavel PI'epel'il 3 k. 130 gr., Jil'ík Kopřiva 1 k., Vojponěvadž táž ulice zblatitá jest, lak ze se odtud všelijakich
těch z Prosecc 3 k 50 gr., Jan Sviták (Theodor Sixl)
pHčin k nemoci Ileloliko dvohtni a ccládka J, Mti C.,
1 k, 30 gr., Jau Jelenol'ski 1 k, 30 gr" Jan Jelenovsl'i
ale také sami měšťané Pražšlí slušně obávati mohou,
1 k" Zikmund Macck koCí 40 gr., Václav Vidlák 1 k"
protož oni měšťané Menš. M. Pr. tOUl ulicí ihned toholo
Václal' Záruba 1 k., Václav Nekmíl'ski 1 k, Suma 33 Ie, 4 gr.
roku kamenem náldilě vydlázdili dáti a na budoucí casy,
177, 15,85. Ndl/rob.II'lpis, Sepulchrum hoc nobiliskdyby potl'eba jaká b)'la, léž dlážení na svuj náklad sprasimae . , . Philipinae <le Fesleria (Redlfester I) 4 Deccmbris
vati podnui budou. A vedle léto milostivé vllle J. Mti C,
1585, pic gcnilrieis nobilis, ipsius filius Simeon Redlfesster a
oboje strany se tnk a ne jilláč zachovati mají. V cemž
\Vildrstorf CUlil nobili Anna Pssowleiana <le Mulcodiel,
laky i jistou a konečnou VlIli J, Mti C. naplní. Decrelum
coniuge charissima, nOI'itel' lacius lieri et fornice claudi
per imperatoriam maieslatem in cUllsilio l'ragae 22.
curarunt sibi et liberis posteris suis , . , mume . , ,
Augusti a, 87.
slruenlas tumulum auuo Hi 15, - Anna Rerllfeslerová ro182, 1588, 5. srpna, Náltrobllí IIdpis, Leta Páně
zená Pšovlcká z Mu!todčl. Simeon Re<llfester z Wildr~lorfu,
1588 v pálek po památce sv. Pelra v okovách ul'o~ená
178, 1585. Ndl/rob, IIdf'is. Leta Páně 1585 v sll'edu
paní Katel-ina z Všejam, vdova" pozustalá po bodné pana den svat)'ch , . , . dy po druhi hodině na noc
měti urozeném panu Janovi Clovíckovi z Popovic, úd
urozeni pan i\Iikuláií Mullrplos z Tedrazic běh zivota
Pána Holla všemohoucího z tohoto placlivého n všech
svého jest dokonal a lulo jest pochován ocel<ťÍl;aje slavzármulků oudolí pOI'olána jest a tuto odpocív,j "čekál'aje
néhu z mrtv)'ch vslání a Ježíše Krisla Pána,
I' zásluhách Krisla Ježiše, pána a spasitele, slavného z mrl179, 1686, 20, ledna. Pamě!lIí k/~ížki/ .r. Pi1dla
I');ch vzld'íšení,
Rakovnickélto. V, den sv. Fabiána a Se,besliana zvon
183, 1588,
Rl/Ii oj>. Č. 1640 f 13. V neděli
tejnski menší, jenž slove Dominik, na včž jest vlazen a
den Sl', Filipa a Jakuba obnoveni jsou Had důchody zcibyl slil u pana Brikcího zvoual'e I. P. 1585 na deu sv,
Barbory.
dusí tilo: Pavel Kuttnaur, Jakub Supita, Jli-ík Daciekej,
184, 1589,
Ndhrobllí n<Ípis. Pohl'eb uro180. 1587, 8, cervna, Rllkop. i'. 2230 J. /93,
zeného p<lnu 'pana Jana nejslaršího z ,Valdšlejna a na
(Odvolání dání krámu masniho Anny Dvorské) Anna
Sedcicíe!l, J. Mli C, rady a nejvyššího ]wlllorníka kráDvorská - jakoz jest své ll'i krámy masné k záduší dala,
lovslví Cesl,ého a urozené paní paní Maric Waldštejnské
ty při témž chrámu zanechál'Ú, však na ten zpusob: 1'0z Landštejna, J, Mli ll. manželky, kteráž v Pánu usnula
uěvadz dolozeno jest - že takové krám)' pronejímati IHííli
lela 1589 v outeri po sv. Marlinu rytíl'i.
úl'edníci měli, coz jim z moci jich ji? v)'nimá a Simco184a. 1590, o. cel'vcnce. Ndl/rob. I/dpís. L. P. 1590
novi Kl'těnovskému, jinak Sedlčanskému, k prunajímání
ve clvrtek po Sl'. Prokopu usnula I' P. Kristu uroz. panna
mocně poroučí, aby on od najellluíkul', komLlz by je proJoanlea Klenovská ze l'tení a I' lom to chrámu Páně ponajímal, casllě cinzi vyzdvihujíc pántítl1 tíi'edníldÍIn odvochov'lnu jest.
zoval. A Jan Chryso,tom, syn Symeonuv, dal-li by mu 1',
185, 1593, 21. i'íjna. SlIellly V/II. sll'. 334. (Papd
B. zdrávu biti a k letum rozlimn);m že by pl'isel, loho
Kliluent Vlil duchovenstvo pod obojí I' Pra~e po odpl'íže by požívali chtěl, takové krámy všeck)' aby jich sám
sáhnulí učení Husova II obřadu pod ohojí a po slavném
jako svýcll vlastních pozíval, rlědicoyé i budoucí jeho,
vyznáuí víry katolické pl'ijítná do hl na církve.) Json mezi

Saeerdos Stanislaus Pedilli Pragenus,. paroc,lll~, s.
,
(I) A l' ae Urb Adamus, dlaconus
I aM, V. Latmae . V n.lqu t' o 'foro sacerdos 11'Iathias Bo, ad b ]'1'1
m an Iqu
"
f
d
gen SIS
. . I'
d b 1'1 V in antiquo 01'0 a
humilienus, paroo lUS a
'
.
.
calicem.
1594
Ndlt rob II i lIap/s, Sepulchrul~1
186
.
' A b 1'l
no l Hroch
II MeZIl. clarissimo
dOll1mo
a la
,
.,
b 'l'
e
, "t,a tis consilial'lo, posterrtatl1no .IozI 'sacrae
caesareae males
eSSI .'u~ extructum anno salutis MDXCIIlI.
que el
" 1640 (. 21. Na187
Asi 1'. 1594. Rl/kop. c.
, '1 _
•
"o
d
Ahrahama Hrocha z "' e
ucení dáno p. líredmkum o ';kuratorem o ves Podlejštín
zilešie z str,any ,soudu slY '
I terouž l)áni starší osadní
1 1594' Prednc o S1p 1k ac, '
O r " I 94
odali actum v pátck po sv,
tl( I'e)l
',o'
J. Mll . P ul'edníci vstoupení do rady zjednali a punuv
abychol~1,;y °poněvadž vrchní ItOllutorové sou, aby z prov tom za a I,
,
,
bodle nás v\'slali a za vstonstředku svého neklere ,oso, y kP,
b'
í J Mti C. při'ád I' d k lCeláre Ces e a y se < •
pení z a I o at
"
,'~,
I'"
lé vsi zane.. "T by pám
osadm pll po 0\ lel
"
mhivltl racI I, a
b ' kuratol'ovi o tom poruciti rácll,
cháni hyli a J. liL ,C; ~ t~r~~~e do soudu komorního vztahuje,
ab)' od tohoobeslam, ( , tl''' b' tou příčinou nic zjedupustil. Iv1imo to pak, Jes lze t) ři pl'išlo abychom to
bd"íno nebylo a na u p , ,
d'
á
ngřinop. a pUl'gmlstru
o I~
'I 1 nechali
aby podle nás ve
a p,á me
, ,
nimi:

c.

r

. .C

osoby vyslali.
"
,
'24 (Va/'8
1594, 9, srpna, Rl/llOl'· 6'. 1640!'''' 'e
lb V. outereJ. "
v dome,
I 11'\1)
pree1 sv, Vavl-inccm
,
, hlez slOlv"
lll",.,
\.
ěch' 'sou zvopl'avovany a y no e
u zlatyho prstene, tll m
) J
, ' o 1 stále Ino nc•
I . " I zase 1- budouclIn casun , ,
v nedostal <U JeJlC 1 , ' 'ITt "t 11'/0 II 0llrávka mčchuv
'
bl eny '- erez o,
,
,
:lcházení vetru o '"
'~vení varhanuov nad pl'edcšlé od
I další a o,;dobncJšl ~PI
irk' a Jindl'icha \Volfa od zlaC)'Ilriana Blllea, ~Jat) áše
'! š' i\'1 B sl)ral'eno
I v
>''.edntkllOV Z~H II 1 1 .
Ol
'
tého prstene, t? ,10 cas~ u,~ od mistra Albrechla Rudnera
a k tomu dohhdnuto Jes
llen cas s těmi trema
'1
Kt 'é'to varhan)' na o
"
varhalll <ll. , ~I, z
"I' ed'rl 0,1 téhož mislra pHdělán
měchy, k lIlmz Jest b) 1 l' l" I n \ kdež slove u zvonu,
1. 1573 a před lel)' dl'a~"cell 'IV ~~l ~~ho ,,"su: nebožtíka
dl'
11574 za mc,meu
,
C
o <onano,
T
"š Rabšlejnskýho z Cihanova a yHayla Kotlrusa, OIna. c
šl' )ozuoslalého, Naflto
priana Bílka zivého a z mc 1 Je, \~d~ucí cas)' památku
.
Bílek /11'0 svou na
o'
I C
pa,
ypľlan
I "došl)' zpuosob na sVUJ,
I I š ní těch \"lrhanuov na' pIe ,
< z e~ e ,
"dělati k týml: vHrhanuom tolo nOI'y
vlastm naklad ~al ,lest u dostatku nebylo, Naposledy aby
COl'PUS,
na ne't
,,, ab)d mc
tatek
ve ru s'e dostu'valo
, , , za dobré se
I ' lak
~ílll lOJneJ1 ~ .os;, 'tě čtvrtý měch se dal plid"lali, na
Jest uznalo, ze Jes Je,
kter);); J' est dáno 13 k, m.
J'' " 26. Uroz
pp, Ja,' f'"
7 a!"
189, 1594.
ť,Z
,;
• i\Itl
'
't
'Valdštejna ne)\', komouultu 10. C., J I !
nov~ n:}s . z ': I ' " n:ací. V. JH. uroz. p. pa'le, V'~':I
y dulezllé polle)e SUP\'1 I"l' štěslí a dlouh,é zdravl,
"dá
'by P B lacl l,1 I .
za ,me, ,r
,;
.
, . I ,"1 é pozehnání. Pi'i tom krašťaslné panovam a svate ,I lOZ8,'
, í d la 'ny'ho
'"
'l' V Mli přivozuJeme obeslan
o s ,I
llcce ku pan~e, 1 " I s námi II podlí mis s uroz. panl101;
soudu kOm0l1l1ho, sPoB:řítovnou z ;\Iarlinic a ji), nyní pam
Elišl~ou, na o~len eas Viléma Zajíce a lo od Ul'. p, doklor,a
manzellwu uroz.
, ' , p. p. pro 1eura t o I'a, I, I'llce J ' Mti C. z veJJindřicha z P1Slllc,e, p. II "t'
o Iloložení listu anebo
'an)'
VSI POl eJ' lila a
,
t
I t
I' a ' Y lz't s I, J'lllé
,
sl)l'avc dl"IVos11 e lc . I v tom ve všem casu
lllaJes' a. u a
.
"
, !)OIllZenOn
sup 1'1
1<ací k J lvlti C, nejsouce
I
utelc I Jsme se ;;
'I
e J Mti C, jakožlo pánem
nilcoli toho oum)"lu, abyc ~lllle, ~ s I' 'r l'oze!)I'i dávali. Po, 'I "'," 1 V ]'\<)' SoUl ,
naším nejmI OSll\'yJolll
'í'
lí suplikací aby nás pH
J MtiC spon zenos
,
d
d I, ·
a I Jsme.
,~ ,
k ' I ' jsme od mnoha let na
polovici vsi podleJohna, la Ja ';- ,
]'melll Uolidskou pamět po předcích naŠIch s Ul'or,. p. ,

cI',

J?

,i,

,
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VI. Kostel 1)ínsll)í.

VI. Koslel TÝ/lsll)í.

,
,', ' , b l' aby J M C. skrze p.
Hlou z Martimc Y UZl valu ' y I,
,'. :"1
KteI 'tora od lakovéh'O obeslání upustili rfcl - . d'

;'~7l~ul~~plikací
;cl J. M~i C. , Yd::l~nc;!ál'~Ol~~;~é &~k~n~
,
b)'ly J Mtem panum la a
.

)SOll,
'
l I' " J'sou doclány p. prokuratorovl,
odtud Jsme se up a 1, ze
"
,o t', J'í a až
...
v
cl Z'l to lname, ze zus a, a
kleréz za ním az yosa~~d;lé' od )ovčdi a teď soud komomí
podnes na lo nemame ':
)
čt' V Mti přivo.
"bl'"
A protoz to opet ku pam I .
se pn IzuJe,
,
v dešle s V"'l' Mlí I)romlou, ,.
o lu vec pre
'"
zuj~me, )Rkz ~Sll:~,
1 'ste ráčili v lé pHcině našín~
vah, za to ZÚd'\JlCe~ a)) brv,' J Mli C. a pH J. Mll
ochrancím a fedrovn;ke~nl ' ll( I Pjlii 'tak abychom milostinejv. p. purkrlrhím lru~s J~t;1 Je 'duší našeho Tejnski ho
vého opalření toho ClU
lO za.
'í
m' nižádclojíti mohli. ~~,I;o 1;1i1oslivi pu;n~, kn~ll,:~u~n~~ zá~uší než

O~mt ~a~:~?~o!fl~r~;~I~~,cl

t~

nél,lO sta;ku
kdybychom m!li o
tohko t) pn
), '
, I ě' t, )1'0 vzdelání ch
""'ť 'iž bychom zákovstva am <ll zs \a I,
'
PllJl
l, J P B
,'dě1i odkud vopatrovatl
a vychcvatl;
a slávy
. ,ne\ e
"
,
"ít y sve
. ,
,
".
V Mt prosíme ze naS mc e
Za to 1l1l10stlvr p~?e, 'l'
V M v' ochranu p, B. všclaskavé pamětI mltI. S 1111,'
"
,,'
Úředníci
mohoucího na kazdém n~ísle pO,rucena cllllme.
záduší a kostela 1', l\L pred TeJnem,
Pod
1595 ...:... Pa/lldtli)í arch. 1, sll', 107.
18~a, , ' " ,\" oltářem sv, Kryšpína kámen
stolicemI mezI sevellll \ CZl a "
I terého se dá ještě
na sklípku ~ ~~ápise~l ~'~ ,k::a?lClh;)r~Sl~ed zas jwu I"linské
jen: Léta Pane 1590plCC1S ll' 'd 'ďt' se nelze jedině
l
("ené ze smys U Opl I I
'. ,
Š
ver. e ta, se 1
"Id št ,f dává se bezpečně sestant!.
jméno Dorot)' l \VI er, OLU , ,
_ 5
1595 4 kvělna Ta III též (. 32. L. 109, ve
,190.
'",',
's 0;1 )ení od j. Mti p. jlurkm.lslr,a
ctvrtek na dcn Uozlho \ t l ,
I 'd 'í' Vít Vitlck)'
o
I ' 'o za líl'edl1lky < za u, .
,
a pánu v Zl'O e.!1l JS u," B
I GCI'le Toho dne od pp.
T
1 i\I t ," JIrka
ous av
.
jinak kut e, ", a ) a'l
' 't 'ší I I' \'šechněch 1)'lnllv osadI ' 1
laM os'l<)' a s al. C l ,
J""I
rae 111C I ~ I ; "ď 'í zvoleni jsou za kostelník)' tito,,: ll'l,'
ních k temuz za ~lo,
,'
I, J'''I Sedlcansky,
i\l ť Capek Tom'lš Kovali( ,I, lrI'
Smietak, I' ar ll1
'd" K "bloch Václav Krumlovski.
'Jiřík IIeyl110n, Alexan I
no,
,
zvo'l l a za kostelmky
..
I
l \: 'Iuší a 1-ostelu SI'. Bene d 1<
zae
",
' K ' t kej Matěj Trko a.
leni jsou: Jan ~IaleJ, , ~I~.rtl;~, Š ~~'l~ ~~int~r Adam Raus.
K vy bí rání platu" z I'I00C.
d,'p'
,
Z ld'ištán p. Václav od zlaté šlIky.
,
, '
,
1(\1
1596 5,
Ta III té!; f. 33. V
JubIII •
, .
"
r
'ldě ZVOlCHI JSou za
latc od p. purgnllslra II p~n;l\ ~e~~i pány v plni osadě
úi'edníky k záduší P: M. a plI'ee e v. Gel'le ' Ludvík Korálek
"
' i\l t, n, Jlrka Bo IUS l av
,
vyhluselll: I' a ) a,
"
,
P d r Na ten den od pp.
'l"š'
S 'meon Podolsky z o o l.
I 'š '
z e. Inu, )
I l lníl<)' zvoleni a vyh a em
radních z paší osady za ,0~Ie t' C':apek Václav ocl zla,
,
S'
}-Tollsenka ll' ar Hl ,
"
,
,
Json lIto: llllOll
,
f J""I Scdlcansky
,
t 'llo J'elena Tomáš Kovanda, Pell' Jose, l l l '

~a

kvčtna,

n~d~h

(I

1.

ev)

PaveIK~~~~lnfc:v~1 Z~(~U~~rSv, Bel~e~ikta:, ~ an i\llatle~,. 1vi~'!::~
I
Rl'
K vybíl"llll
VIlllC P a
Košata, Vác al'
aJ."
I' 'Zál í:i>ilan Václav od zlaté
Slrakonicki, Jan I'r"sleJovs <)'. ,u, , ,
Z

Ul •

"ll

štiky,
"
11y" os'rdč 1,e se nachází
V ten den predneoeno v jl I,
' '"
,I
'
' t \" nc Iav"Sr'Ull z Vllllce
Husol
I t I terejmž povmen
Jes
,
é
l ' <)',
I~'
pa, {
I "I \' 1 .. ~ \'tvrlce vína cerven 10, JU {Z
každého roku k ~ nz l~ lO~ll c
'll lrllov);ch bílých vi"
I U' uJe' Z km 1 osmyc
"
,
tento zapls u <, z .
'255 J
st Smerhovsky
" 'I (, k P c 'lOOU) hstn
,
an.
o
mClllc 1 I U o.' . -, I' t '.' \ 1 své _ vinici pulpalRosic koupIl sobe, ~a ellllt: n.
I
II
z
'. I"" í kteráž slove Husov,a, pOl e
nácla strychu }nÍl) e lZI1C"í' I t "rnlle\ s dOlllem, lisem
I
Sľlovny ez CI o lOS "
'
Nalhanae e a
:,',
'Idfcfm od Jana Legata za
na druhé stral:~ pres ce~tn
, ' z lé vinice 11uso\'ky
,
'"
ého
1 41')0 k Ill. Pn tom oznameno, ze,
vIT j 1 ct\'rtce VlHU cel' en
jest PII~lUI l~, i\I. ,\l~'t I~~~,( lll~ lanle Catharinae a. 1548,
k ~lllz le )0(.1. " .
'
I '

)

494

VI. Koslcl 1)í1lsk)í,

Slalo se lakové 8llešcnÍ nebud'
T'
v
dobrovolně platiti ab,'1
b ,e-l! p ..' aclav Sram chtÍli
F'
, ) 10 o s!lalI k zIsku i k ztrátě
01. 34. Item pl:cd Š
' ,
.
Romhapa z Suché ze . ne. ena zadost uroz. p. Váela\'a
své, ktcráž pl:ed 'd\'unic~~t 1;~~1O, oUIl:yslu tělo, N. cerky
pochovánu jest, dMi v 'zd ,'1 ) : našem velkem koslcle
pl:enÍsti. Stalo se hk );, \ I 1I1,OUt~ a do kostela sv, Takuba
"'I cným zpusobel
' o\e snesem
" cl
vy mys
I " aby l
c l
Dmu 111Z.1 1l)~1l1
byl dožád'
J
n pOl'O oVťÍno nebylo, Po, dle t I
, un p. Ull Holec z T
I
o 10
pán, aby o tu věe nal' i
aluťllper m, toho cusu rudní
K
i
,'cen na s J lvHí P V' I
roc Ilem z Dl'uhobeil
tl
" a c avem st.
IO "
casu pnmasem měsla a
úl'ud purkmistrsk); d ,.,:, °T
v'
rZlclm
olikéž pá
I t
1:l'lstupuje, že by to b '10'
, . ' , ' n ,~ ~mu snešeui
ltdcm.
)
na \ elIke zhorsent pobožným
Item pl'cdneiiena žádost Ji d" I a
;,
aby mu páni osadní rácili
I~. '.IC 'Č .Placka provazníka,
dušní položiti pl': I' I t' I !l0vo III P tl lrámu do zdi záws e e sv B
ďl t
"
snešcní: Jakož on I ' 1 "I . ,cne I,' a. Stalo se takové
.1
)JC, es c ma sobe díl
' t
v·
uOlllU zádušniho l)od pl a t vccneJ
v'
.
pn svém
15 gr III ItlIS a o.v
a)y
l' I
. . propuJceného
I l I za to nové dovolell'I d
ru leJc I 15 gr
1'1
'
s a <ovou vejminkIJu: Ponč' d'
v.' m. p alI , však
staviti chce a len I _ I. \ a z nad ten11 trámy In'ov po'
'1"
Jindřich
nInov
.. uy" se s krove m zae
u,nlln stejkal
l cly
I"
d on
.
eZI ne zlab na ,o.
x
v
'
(astl
povmcn
bude.
'
S\
uJ
gro, vzdyckny
II
Item pl'ednešcno pHmlu' CI
\,
Hrocha, p. Gregora P'tk
\ F psaní od p. Abrahama
G
f
,
a
a
z
,,',
a p. J ana Albina
z rcy enberku o dum á d ' 'raJtoku
UŠI1I
Anny Kralickové z J' edl ' z A d
lezící mezi clomy paní
.1
I1é
'
ama Stral
. I,e'I 10 z slrany
uru
, coz jest do
"1e
Ia'
, <o DlC
"1
o
ne 10 "Imon
"".
"
o b OJI
10 kuru s povol'
,"' sluzebl II'I< p"nu
htcraluv
jest 60 k, m ul" I enlldm pan~1 osadních prostavěl čehož
..
'
. mza, ,yby Jel
l' B
'
POJíti rácil, kterak by mal' II I? I . . o z tohoto svčta
k takové sumě zase ''''t~ze (ll Je 10 pozustallÍ s dítkami
dále užívati měli T IPtllJI I anebo toho domu zádušního
""j'
.
a, o sou se o len d"
'j'
l;UCI I snésti poněvad"
I'
um zne usní páni
Simon do ~ěho s' z. sou " tomu pOI'olení své, ab)' on
es manzelkOll
d'tl
.
'.
a v něll1 1
I dl~
a I <.aml SVCJl1ll ystč·
llovnI
" I, (nebo v <něpo 10 . I dsl'ému st'1\'
"I an t o I10 veliká
l'0treua
' e,
'.. .
m I11C obrého n I I)
,
l"ICIII, I to také ze jest I I': .,
~)y o nastarala,
dáli
lásku jemu Šimon' . co JIle Jej zl?pšII, spat!'ivše, takovou
'.Id
š
'
OVl
pro
cazovatl
ni
\í
'
I
I
z, tl l]Jho do smrti
' " I
' c, a ly to 10 domu
, .
sve tlZlva 1)0 sm·l' . I .
.
.;.
I I Je 10 JestlI ze by
se pal1I osadní toho 1
'h
'
(omu UJltI a 1- dob"
,.
l Ie o zadUŠÍ obr-ititi cl tVl'
I
I
'
I
emu
uZltku
' I e I, )l!( ou povin .
' I 'chua dí tem
' .. llt manze ce Jeho
I á takoveJ' ch 60 I(, m, navralIll.
"
o
, Fal. 35. Pan lIIikuláš od 'edn . '
!llch, aby mu do\' 1'1'
,:. J
OlOzce zadal pánu osaclo I I pll kostele
'B
d'
ru
IOU
yystavěti
'
b
'
'
S\
.
ene
Ikta
sfnku
1 I
ocllozeno žádosti zJ':1 y \1' llt
I , cht.el poMeb svuj míti. Jesl
•
10,
Cl yzkol!věk
) lIrl lá"
mOCI uprázdniti,ab ' v zn'
I; j ' I <tI ,s bude se
ze páni chlějí tam) 'íl' Utnost urcdlllkullt 10 tlvedl, tehuy
v
v
,
,vYJ I a lo míslo spatl'iti.
Sacl/J/k zadllsí Ilt1seho I 1594
"
.
osacly M. B. před Te'n
" . My ouredl11cl a starší
"šemi, ze sme podle J el~: \,!'zn~vámc límto listem přede
na sněmu obceném I ~n~~~n~ s;l,emovního, kteréž se stalo
léta etc. 96. v sll:ed', (elyz rzan byl na hradě Prazskél1l
,
I po 1N ar P l\1
v,
\'e clvrtek po sv L'd '1 "
• . a Za\'l'ln téhož léta
ni B
. I mle statek k z'd Vi
I
j.
., kleréhoz též záduš' ' 'í 'á
" a us SHC lupsané
,"edic šacunlm I etc 57' I u~ \" zae by, spravcdlivě slál
I'
'
.
.
posacovaJ'
I
pozemského k témuž z,ídu'i 'I .:. 1;1
na~ IriZl se stalku
a sumy hotové za p
,s .na eute JO za ct)'ry sta k. m.
z, níž se úro'kové'l'... t'éPmlll!m~sdtršel11
a pány Star.
M. Pl' ')
uz za II ~ 1 l"
o
v
sice kop gr. nt. 1)latu I
. ' I pal". Jest pultl'eliho li''','
,
comollllho a mestského 49 k
A t
, o pn)lmume k svému svědomí
• . 111.
l

oV,

• }<ol, 36.

pri koslcl~

Nd/Clil dolejšíl ,. h . ,
"
sp. Bemdíkla L 1~~O IOJC, v dome zddltšuílll
...
.. ' " " . v st)'edl! dcn sv. Havla

VI.

)(óslel TÝl/sk);.

Vl. 15:.oslel T)illSký,
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Vl. Koslcl l)íllsk)i.
~~n z ZÚI'oťí kremplíl' a Mar'an

."
."
.
medníky, žádali, aby jim pol;oj :1~;1 . .J;,p,l~dstoUP~h prcd pp.
kostclc s,v. Denedil,ta .
. '1'
CJ,I \ (omu zadušním IJ!'i
..
,
" plonaJa I a to a-' I tO" I
v
JIm manzellUll ,10 l o I10 casu
pron . ,z
t co 1'1 cl. A J' est
roku aby platili 1)0 5 Ic. 30 gr 111 aJa na N.,.
sumu každého
,
pod kolci. Téhož dne )l'ona·.:
'.::;:~Jellt lll'alltu
pod kolci proti rycht) V'
~ám urcdn(cl krám ležíCÍ
m. j. též do ll'í let
e, ac avovl Lukšovi a Mandaleně
I '
na sumu 4 k Il1 I ," t
'
(ramy Salomen)', matky dotčcnéh' V~ ~ezl en kram.mezi
a Laurence Plut)' od I')'nln 'd o ucl.va Lukše, z Jedné
V
j"I'
v
< J ouce z strany druhé
nee e I po Vsech Svatých b ' 1 ' .
.
a pro nepHtoltlnost něklcricl
(~p,á?l pospolu v osadě
odložili toho COž mělo ]'ed ,I Pb,e. '~IC I p,ínuv a jinejch
0"1"
nano eJlI d t 'I I
rucl I, aby byla osada jeŠlě . I
' o y loe ne a 1'0. V neděli po SI'. Linh;~ľuno~op~~ pol~ut~u ,ob~slána.
pám osadní I)Ospolu a pIC
"d neseny
'"
JJ'so
st \ t tymzdm,
t
" byli
.
že J'iz
té
.,
"u yo sllznostJ:
O dlves PodlejštÍn
,.'
Z
VSI uroku podd '
š' ,
fO ,e. obyceJe neodsílají U
f á':'
. :'\111 na I nam
Jakz Jest s nima dobré )al
ar, ,~I tohkéz za slepice,
oncn Ca, [arál' náš, srnlu~'il lt~ \,Imez Ma těl. Kohout, na
SnešcnÍ takové, abychom
,~I~, t~ké ze ncodvozujÍ.
p,anÍ stfZné pro neodvozová
,polo anym. do Podlejšlína
1lIŮ
našemu učinili což se tal' n 1
<Iu ano I platu p. farál'i ,
,
, , s l a o a Ined na'á
. I' "
po naschválnínl poslu psonÍ d d'
b
,Iv, no, Ja <z Jim
nám tÍrok i I) ral'a'I"I' I t v. o I~no ylo, lretÍ den J'sou
• I;,
p a p1'1nes 1.
O varhaníka, ze bere od ušť' ,
žádosti jcho Ilvartálcm budo ?' enl, z.~ s~ne ho podle
sl'ým založili bez povolení ~cI!n h!'ommcneJm a svatojírPakli se J'CfllU to ol jl' pO" nu~ vsech osadních nechtěli
p loe I zaloze'
tl'
.
stane, ze pánum osadním p '::
'lllIn~ a {~veJch kvartálu v
Snešení takové 'e st I
III Vat lal1Iclt dale sloužili budc
"
a o a »)' ho , . '" cl·
.
sumou zuložili cO'v
'.t I
pum ure nícI takovou
,
z se s a o a on va -}
'I
oumyslu jesl upuslil n dále I v. t . ,. I lam, od svého
Fal n - 1": d ,,' S OUZI I pnpovědel.
.
. .J/.
le nesena Zádost ) Vá I
kovlc
11'1'ed m'I ml'
o prÍpo\,vd
v
I· , c. ava Nosa . z VOJ'. .. ano
, i n',še
'.
e
VlmCI
té I,,).: kterouž!l • 11'1'1'1I<U I"a,OVI. R )'dloJemu,
.'
,.
. co
dl Jest na
\'I~a Je našcmu záduší zadržcl kd ,v , \ l p,~, a, . platu
zpusobem len 1)lat v'
I
;
) z num to ukaze, Jakim
':',
.
~
lila {" nasemu záduší
d
.
IIzcn a odevzdán J'est
l
' . a o koho na'ec IIt o casu\'
' o za'd' ' ěd"
o om platu panl
cl'
v
a m az do
t \"
,~ lIe v
omosh nCI ';~, o s
"
drzalélto platu od něho
V' I naJlc~, zc od toho zap
jemu na lo kvilancí daeli . uaI cá,a\l'a pám osadní upustí a
v,
' '.
<, za to všecl
00,
eI neSIlI den budou věděti se á' ,v d ., . <ilO a JIZ pod
cloucí z lakového 1)latll \'1:1 p, m ~1re .mcI nynější a buI a upomllHltI.
. ] 9:3. 1597. Rukop č 1640 .
krall/II
l/IaSl/é /10
Ve C't 1'1' tel(PO
"
,
,.
d'l' Rt. 39.
., Nd/clIt
Svetlík oznámil' Je J' t l ' ne e I
ell11tllSCere Jan
,"
es 10 zprava 1 "I I
loho líll1yslu b eJ' ti a I ,,'
' . '?' a, derak by páni
'I .. ';
, <:lam masllcJ I
t"
na ezcJlcí l)rOnaJ'ítl' I tVl'
, s s Unlll1 k záduší
. . .
cle I pokudz b'
t I
~~) JCI~I~ pronajali, jest Úda!. I
),,~~ o I~ .bY,lvo, aby
zadosll JellO s ])OI'olenÍm )ánl'
~zlvse pa~l1 urednÍci
Imlm zádušní leter);}, I ,.1 /í\d sta'šlch osad1l1ch lako\'ej
,
eZI v II u devat ' t " d
.
rynku po pravé straně
. t"
enuc eJ J ouce od
Hcréž k témuž krámu j~:~o\: t;~ 8\::, Ja~uba i s }t,ínílll ,
ullee od rynku po pravé str'I~~ u. tletí .Jdouce z Zelezné
VIII k. m. pronajali.
"
JSou Jemu clo roka na

tll

P;.

h

\11

yO.'

Fol. 46. L 97 ": d ' .
.
rálck ? Těšínu ;n S:.tu~e nlcl zvolem byli: ,Ludvík Kooul'edníci J'ede'nJrol I~ z.Ottrs~.~rf~, Václav Sindler'. Tito
.
" co JSou pľlJah a ' d I'
,
n1enall a mimo vůli'
v"
, \ Y a I, nIC nepoznal'ál'i 10 I,
'\SIl?Sem všech pánu,' vosadnÍch p f,
:. m. Ila kazdeJ hartál proti ': d šl' '
'~
coz se HZ podne' d' t"
pIe e ymu uávall.
s ava I mUSI, Když, byl pl:ední úl:edník
';') Sekerovsld I,Jod Idá,terem S I
sv. Jana
,tra tOvsl'ým v Oboře
,

sol vidit, ingeniosissill1us idell1que liberalissill1llS inventor et
,p, Ludvík Korálek naponltnan, aby počet za ten rok cinil,
extructor, antiquissima nobilitate clarus, sua auclior, animo
roznemohl se a um!'c!.
quaccuuque coclo cOlllinentur, itlltllortali gloria complexus,
193. 1508.
Tallllé,: f. 47. V ncděli po RozeastronomOI'UIl1 omnis saeculi longe princeps totius ol'bis
slání sv, ap. od J, l\Hi p. purgmistra a púnllv zvoleni jsou
commodo sumptibus ill1tl1ensis cxactissill1as intra minuta
7 a tU'edníky záduší: Matyáš Jirka, Bouslav Ger!c, Václav
lllillutorttt~lCluc partcs triginla amplius annJrUlll observav
Sindler, lIIatouš Koranda. Toho dne od pánll\' osaupích
tioncs tnundo primus illtulit , aflixa sidera intra minutultl
v plné osadě za kostelníky: Tomá'; (Co\'anda, Pavel Solc,
eius'lue semissem rcstituit; Hippurchi solius ab orbe co 1IVáclav, Krumlovskej, Jan Svoboda , Simon Kapalín, Jiřík
dito vel diis illlprobos in oclava duntaxat gradus parte,
conatus longissime anlegressus, utriusque luminaris curSedlčanskej, Tomáš Spůlek, Pavel Mydlář.
sum exquisite rcstauravit, pro reliquis erraticis solidissill1a
Kostelníci k sv, I3enediklu: Jan Malci, Martin Košalabularu11l Rudolphearum flllldamenta iecit, mathemalicarutll
teckej, Matěj TI'kola. K \'ybírání plall\)' z \'inic: Kašpar
pcritis illvcteratam Aristoteli< et asseelanlm doctrinam de
'Vinter, Vít Vitickej. Zakřišťan Václav Slika.
sublunari cotlletarUIl1 novorumqllc siderutll silu dunollstra193a. 1598, 24. února. Nahrab. /lápis, L. 1508
tiouibus invictis cxemit , !lOVan1m hypothesiull1 author, in
ten outer); po ned. Oculi uml:e1 Ul'. p. p. Jan JiH ze
spagyricis et uni\'crsa philosophia admirandus. Evocatus
n
Vchynic lIa Vitanovicích a Tll"!nici, tuto pocltOvll
jest
ab invictissill10 Rom. imperatol'e Rudolpho II. mirae docočekávajíce blahosl. z mrlvých vstání s vyvolenými boZími .
trinae cl candoris exempla deeliL Ne fl'ustra vixisse "ide194. 1599, 24. ledna. Ru'lwp. Č, 1640 f. 4::1. V neretur, imlllortali,utem eciam apud antipodas seriptOl'um
děli Adorute zvoleni jsou za oui'cdníky od pánll\' k témuz
percnnitate sibi comparavit planc'lue qualis esse, quam haroku: Kašpar Winter, Matyáš Jirka, Jan Prostějovský.
beri maluit, !lunc vita funelus aeter num viviL Eius cXllvias
Kostelníci: Tomáš Kovanda, Pavel :\Irlcvicka, Vít Nosek,
uxorisque triennio post defunctae haeredes liberi sacro
V áelav Krumlovský.
hoc loco composuerunt. Obiit quarto calentla, Novembres
195: 1600,
Rllkoj. č. 1640 f. 49. V neděli
anni christiani dionysiaci M. D. C. 1. aetatis suae LV. Adorate byli páni osadní pospolu a z jistého uvážení
Esse potius quam haberi. Non [asees nec opes, sola
.. pánllV za úředníky k spruvování chudého ?,úduší našeho
artis sceptra perennaL
'vyhlásili tyto: Matyáše Jirku, Pavla Rozmbergern, "fla
199, 1602, 13. ledna. RII~op. č. M40 f.5 1. V neKutl,e , Jana Kolál'e. Toho dne od páni'!v vosadnlclt za 1,0děli ochtáb sv. Ti-í králul' 0.1 p, purkll1islra a pánuov
stelníky zvoleni jsou: Tomáš Kovanda, Pavel Mrkvicka,
zvoleni jsou za oul'edníky: Matyáš Jirka, Jan Duchosla\',
Tomáš Hauf, Jan Kvasnická, Vít Nosek, Václav KrumlovJan Musil, Pavel z Prosecc. Téhoz UliC z\'oleni jsou od
skej, Jan Svoboda, Martin Košateekej.
osadních za kostelníky:' Tomáš Kovanda, Jan S\'obodu ,
,Kostelníci sv. Benedikta: Jan Kavka, i\Iatčj ŠolcI
Bohuslav l'ra2ák, J aroJím Korunda, Petr Bek, Adam hoJindřich Placek,' And,es Strejček. K v)'IJÍrání platuv z vinic:
c1mál', ,)ebestian ,vrba , J"kub Henne. Kost<;luÍci k sv. BeTiHk Staroloun,ský, Pavel Kubic od Kunštatu. Zald'išťan:
nediktu: Václav Spiodler, Jan Ku\'ka, Matěj Sole. ZaH-išťán
Vúclav "tika, Simon Housenka.
Jan Jakub Velvarski·'
Z lwhll pll rkrechl(líclt prdva CecltOvskél!o I/a, Hordc11
Téhož dne přednešcna suplikací p. mistra školního,
HIIII/ách K. 6. Jan Svalb mllndlíř a barvil' pláten v níL. trojí věci zádá: Pl:edně vznáší, žc sousedé nechtí
koupil jest roli příkopem ohrazenou mezi rultmi nyní již
Zákovstvu vobědll val'iti. Ncmllž"-li to jináče opatřeno
Vondřeje Zajíčkova II Adama Kejšal II proti domu někdy
bejti, aby aspoll to naHzeuo bylo, v kterejch místech
Thomasa šmelcfl'e od sv. Trojice Icžící od oul'ednÍkllv zlÍanebo u koho na slavllosti vejrocní by jim val'eno bejti
duš~, kostela 111. ll. pi-ed Tejn"m v Stal'. 111. Pl'. za 20
mělo. Zanecháno toho při předešlým naHzení p. purgmistra a pán,\\', Herej by holil' z sousedu\' žákum I ařiti
k. C.
196. 1G01 (?)
Reccpla ab 1601-2 v arcib,
vobědl1 nechtěl a to nan shledáno bude, že má dáti poarcl!. Tito poznamenaní ode mne arcibiskuua PraZského
kuty 10 k. m. Protoz pod dnešní den p. mistr má na to
odstoupili a od mÍstoadminislratora husitského konsistol'e
pozor mLi, kdo nebude chtíli vařiti, má to y známost pp.
dolejší na fary fc,lrováni sou: Kntz Jan Zalecký, jakž
úi:edníkum uvésti a ti podle tolto naHzení mají na něm
zpráva o nčm, ze kaplanem v Tcjně zde v Praze.
pokuty 10 k. nt. postihati. Druhé přimlouvá se za žáky, aby
197. 1601, 21. ledna. RI/lwp. j,:. 1640 f 50. V nejim eXl'ellse pi'ilepšeno bylo pro drahotu \'elikou a zvlášlě
že maso druhé jesL Na tu přímluvu pp. osadní lakové
děli Adorate primulll od p, purgmistra a pán,'!v zvoleni
jsou za ouředníky: Vít Kulle Vitickej z Vitic, Jan Duchoslnv
polepšeuí expense loiniti ráčí, co se je,t přcdešle dáválo na
expensi na týden zákovstvu 40 gl', m., od dnešního dne
z Děvína, Jan I\'lusil, Pavel Had z Proseloe. Toho- dne
po 1 k. 111., takzc jim 20 gr. m. nadlepšovali ráčí. Co se
zvoleni jsou od osadních za kostelníky: Jan Jakub Velpak dotejce slavností vejrocních, jalw VzkH~cní, Seslání
varskej, Tomáš Plodek, Jan Hubnar, Ambroz Havránek,
ducha SV'l Posvěccní a Narození, k tělll 4: slavnosteul po
Vít Nosek, Václav Kl'umlovskej, Tomáš fl au f, Jarolím od
I k. 20 gr. Itl. expensí žákovstvu dá\'ati se má. Ti'ctí
Koranduv.
K sv. j.lenediklu: Pavel Rozmpcl'ger, Jan Kavka,
žádá 1" mistr, aby mu kvartálu p,:ilepšcno bylo. Té žádosti
ZaHišťáni: Simon Housenka II Pavel Rozlltpergcl'.
jeho jsou nepovolili.
Fal. 52. Yykdzdllí krd/llce ph skole II pilíře tl co
198. 1flOl, 24. října. Ndpis //a !trobě 7)/cltOl/a
z lIěllo plalili /lid. Daniel Nejmon žádal, ahy mu povolili
Bm/ICa. Anno domini MOCI clic XXIV Octo!Jris obiit
postaviti krámec pH jednom pilíl-i školy Tejnský. Ou!'edníci
illustris et generosus dominus Tych,) Bralle, dominus in
._ povolili, že má každého ruku po dvou k. m. odvozoKlltlClslrUp ct praeses Uranoburgi elc., snerae cnesareae maicslalis cOllsiliariu~, cuius ossa liie rcqllicscunt.
vati. Stalo se o Stl:edopostr !. 1G02.
Jil/)í lIdjis (od Jakuba Tipotia): lllustris cl gencrosus
N'UCUI sk/ejJ/lv pod školol/. l\'1ikuW\ l\lčHlouka najal
dominus TycltQ, _ Brahe , Danus, dolltilluS in Klludstrup,
sklel' suchej pod ško!ou jdouce do kostela po prU\'é straně
areis Uraniburgi in insula I-1ellesponti Danici lIuenna runna 4 k. nI. rocně. Slalo se \'e středu po sv, Jiří 1602. dato!', instrunlentorum astrollo1nicorulll, qualia nec ante
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VI. Nastel Tj'"stl}

Jan Krásu
a Albrechl J Cl,
'á'oc I{ najalI
"
.
skle
d"
v zemI pod vrchním kl
"
P po skolou
4 k. Ul. ročně. Stalo s e P:I n\ ktercJ najal Měřilouka na
'I .
so t e 10z dne
1[ t'"
'
a",' U1'jana m. j. najali skle:
; - v
a cJ hokynál'
kostela po levé stl'a v
p zcmll! pod skolou jdouce do
,
,ne na 6 k
I
I
ctvrtek po sv. JiH 1602.
. m. < o 1'0 <ll. Stalo so 1'0

199a. 1602, 18. srpna. Ndltrob.lld'jJis A I l\ID
die XVIIl Aag. dielll suum \"
I
' .. e. l' Cll
ot strenuus d. Fridcr·. . I'
osso e. Moravlae nobiliss.
Idt
ICUS \.osenkralltclu· d d ' R
wa
et Stcrnholdt
t] .
s
. . III
,)senresurrectionem.
,o
IIC sepultus expectans bealiss.
v
200. 1603,,20. ledna. Rllko" • 1640 .
(elí
sv. Fab. a Seb lřj'.
.
r' ,co
j. S3: V ponI
rok 160')
N'lšlo . I v.~,lt Jesl pocet od kostelník Uv za
_.
"
sc PI'lJUlU 51 k 114
'
38 gr. 2 d. Ul. Větší ří'
' . gl'., vydání 45 k.
o 5 k. 55 gr. 5 d Ul ~,}em toho, roku nezli vydání
5 d. m. Srazíce tJ: zr 't' 'á"3 tlom poctu utraceno 25 gr.
V',
s al
{, 30 gr III
sOuotu na don sv. Pavla ol ,,' : "
s kostelníky SI'. Benedikta co .'
)~~.ce~1 uClllěn počet
a pohřbuv. Našlo s l '
JSou p1'lJal1 od zvonimí svíc
c v om roce 160" ,x I
1
~
t
.
~ I se 10 lo 10 príjmu
69 I(,' ,11 gr. m . Proľlomu
JSOU v)'da]' 4 I 40
'
nac Irazl se větší pNj
1
C.
gr m.,
,
'
em vo 64 k. 31 gr. m.
.

. Fal. S4. V neděli den Očisfo" ,
mIstra a pánův zvoleni a v II"
,I um P. M. od p. purgk tomuto roku 1603' ~'1 tY ~ ase~ll v osadě za tíl'odníky
D I I
. II a yaš Jlrkovsky' , DV ,
uc lOS av Kodovský , DV ,
z
eVllla, Jan
z Prosece. Toho d
z" el'ln", Jan Musil, Pavel Had
ne palll vosadní
1'1'
I
'
Jakuba P k
,ZI'O I 1 costelníky: Jana
S vobodu
'
, e c u, JeronYllla EI'(\'
d
,I
ava Krumlovsk q10 ~.
I, se o
Korandll
vnc
ll'likuláše Hrušku ,1. , 'Š "~~ona l\Ialvazyho, Jana Vovcicku'
Pavla Rozmb~rg~l'a oma. e oufa . K kostelu sv. Benedikta;
V I
'
,Jana \.avku
Z'I \'"t' '
e varski, Simon Kapalín
.~"
{/ IS am: Jan Jakub

l:

V tOUl. neděli stalo ~c
"
se kostel velkej M B
b s~~selll v plný vosadě aby
]
; . vo novltJ a malovati dal I'
a s {oncenÍ toho "
. . . I' ae"
pánům pl'ednešeno n' I'
napomocen bejti. Item b)'lo
.
"
la- I se veze "I t I
lHl cos e e SI'. Bened Ikta poddělávati po v d'
stesán jest. iakt~ J'. neva z ,k ,té potl'ebě kámen svezon '1
t I
sou se snestl '1 por "'l' 'V'I'
'
o lOtO roku velkej náklad
'
U~I! raCI I, poněvadz
vynaloziti so musí
b I
na lIIalovalll kostela velkého
'I<u ta I{ zanechali.
ltem b l ' ., a yc 10m tohoto 10
y o pl ednešeno o
kterak oni kd)'ž z
I
pp, z vosady sv. Havh
. '
osae y svi k sv B
d'] t
',
c I101'á vaJÍ, žádného sv'tI
'"
: ene I (U koho ponechtějí a pakli kdo tlc~1 ~ p~1 té.mz kostele zanechál'ati
, f
v"
C III sVlce Jcdny
b d
ze arár Jejich je bere
ltá'"
ne o vou, tehdy
Tak?vý se snešení stalo s ~lb',le a sv~mu zv~níkovi je dává.
Havla psan~, uCiněno I>ylo: ) o tu vcc páuum osadním SI',

při začátku
~,

B

Item prednošcno bylo . I , .
v
najali krám llla<ni i . tá" Ja coz JSou. tíredníci I' L 97.
Václav Aron žádá a' St SI 'Illr.n p. JanovI Svět1íkovi že p
• ~, oy ft {oyeJ krán
.. I
'
.
pr~najat byl, protože ). J,
',ln~asncJ Je 10 synu Janovi
nez z sv. Haštala'
! H ~n Svethk ncní z naší osady
"
.
'
"0111~. a,talštÍ
'
'
': kte"le I\:ramy
lnasné zád. USIll '" mají a tčch I-.; eZUlCl
z našI osad,"
,
Json Jim Je odllali a ř' 'k o
'
)
llaJlIlem uzívali ze
se snésti ráčili že je~~1ll v um :1' s,l:é osady pronajali. T~kto
naší takol'ého 'l'l'a'11111 á,:ec na ezItá, aby sousedé z osad)'
.
' ,
n, Jlllem
".'
"
nOVl Aronovi pronajat I I I pozlva I, aby tyz krám Janájem J' est VOSl11 I' )y, a ly z něho, tak jak p,'edešleJ'
,
{OP III v j d
k
v advent bímen sVÍcel ,'Ik' CI en, 1'0 odvozoval a též
"
( IC eJc I daval
Ioho dnc předstou lila d
"
nářka, kteráž na svuJ' lálI' I o plue osady Dorota kol'edl
"d
ll,
'ae
zl'on
k SI' . B ene{1'1
a a a za ala pl'edně ab t"
I du slíti
manzel její, kterej
~z zl'or~, svěc~n byl, druhý aby
u zdi, kde se zll1ordo~aní ~ ~d nektcreJI;l ~ítell1 umřel a
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Helu, cum iudex dixcrit ite, 'lualis erit cum dixerit ipse
vcnitc, illc piis caelulll sed iniquis paudet averml/n. All,Irens i\lal'ch. Zdiar.
Tuto figuru na palllátku slovutného p. Karla Trubky
7, Rovin, mčiítčnína Stal'. M. Pl'.
a všeho toho rodu dal
jest nákladem sVÝIll spraviti Václav Trubka z Rovin, vlastní
syn jeho, Icta P'lIlČ 160,1. Zajisté běda nckajícím,
2'05. I GOJ.
Dač;cl!j' 1. str. 207. Nějaký opovážlivý lotras, jenž se na oko pošetilým uka7,Oval, dal sc
zavříti v kostele Tejnském a vlczše vrch téhoz kostelu
mcr.i věže, vylomil ~ vzal lneč pozlacený v rukou obrazu
1iií"o trale za slaro(hhna zadělaný pH kalichu vclkém
pozlaceném a ton mec odnesl.
206. 160,1, :'5, ledna. Rl/llOp. i'. 1640 I 91. V ncděli dcn Obrácení sv. Pavla od p. purgmistl'a a pánuv
zvoleni a vyhhíšeni za tíi'edníky: Maty"" Jirkovský z Dě
vína, Jan Duchoslav Kadovský z Děvína, J al\ jI,Iusil, Pavel
!lad z l'rosecc. Toho dne páni vosadní zvolili kostelníl(y
k kostclu M. B.: T,'máše Houfa, Jana Svobodu (r.l'eškl'lnuto a pH psáno :\larlin !\.ošata), Jeronyma Eliáše, Řeho,'e
~ej"lc (škrtnuto a přip"lno Pavel Kubic), :Matesa Fišora,
Víta Korbele, Jiříka Kostelfka, Jana Vodňanského, K kostelu SI'. Benedikta: Pavla Rozmperge[a, Jana Kavku. Za
.~ zakfišťa"Y: J ana Jakuba V dvarského, Simona Kapalína,
207. lGuiJ, 28, Iplnll. Rl/llOp. č. 16;0 f. 91.
V pátek 1'0 sv, Fab. a Seb, přijal.pocet od Pavla Rozmbcrgera a Jana Kavky, Iwstolníkllv záduší sv. Bencdikta.
Pl-ijali 36 k, 3 gr. a vydali toliko 291c 10 gr, 2 d. Pľi
jali více neZ jsou vydali 6 1;, 52 gl'. 6 d. - ' Téhol léta
ve čtvrtek po Hromnicícll přijat počet od kostclníkiiv M.
13., pi'ijali v roce 16040 101 1;, 51 gl'. 6 den. m. a proti
tomu vydali na víno a jiné potřcby 43 k. 38 gr. 3 den,
Vícc phjali neZli vydali 58 k. 23 gr. 1 den.
208. 1605,' 30. ledna. Rl/llOp. Č. 1640 f· 93. V neděli po Obrúcení sv. Pavla na vínl od p. purglllislra II
pánuov zvoleni za lll-edníky: Jali Duc!lOslav Kodovský
z Dčvína, V"clav Trubka z Rovin, Jiřík Stěpánek z Vltavy,
Pavel Had z Prosece. Tehol, dne páni vosadní zvolili kostehlíky M, B,: Tomáš ,Houf, Jarolim Eli,iš, Pavel Kubic,
Jan Vodllllnský, Pavel Solc, Petr Bek, IIIikulá~ Hruška,
Jan Chr)'.,oslolll. K I,ostelu sv. Benedikta oUl-edníci: Pavel
~Zoullperger, Jan Kavka, zakřišiány Jan Jakub Velvarský,

209. l606,
Rl/llOi'- Č. 1640 f. 9S. Úl'edníci
od sv. Benedikta ucinili počet a odvedli 80 k. 29 gr.
2 den.
210.

](l06.
RI//lOp. Č. 1640 f. 96. V ned.
po Ti'ech knllícll palll rácili za tíl'eclníky voliti: Pavla
Rozmbergcra, Vojtěcha Hada z Proseče, Tomášc Houfa,
Téhož dne vosadní zvolili kostclníky k M. ,B.: J eronym
Eliáš, 1'al'cl Kubic, Mikuláš Hruška, JiHk Sort, Jan 'N[ateolus, Jan i\Iarkus, i\Iikuhíl Božck, Tomáš Javornický.
K kostolu SI'. Benedikta: Jan Kavka, Jakub IG-epclka, za.
Id íšťani: Vít :Nosek, Ilal el Her)'nk.
2(J. Januarii meli JSOlI vstoupcní do rady lÍI'cdníci M.
D. o obnolení jistot, kteréžto jistoty vztahují se na p. purgmistra a p,"ny Stal'. M. Bylo nám odložcno. Druhé strany
registcr zádušních, které zllstávají při sirotkll nebožtíka
Korálka. J cst nám oznámeno, abychmc S p. Trcjtlarem
rozmluvili, co tomu říkati budc,
Tcrcio Februarii stala se jest relací ke dckám zemsl<)'m, že p. JiH Funk z Olivetu odc\'Z(lává 1000 k. m,
k z"duší M. B. - lUl platu komorním pán!ll' Pclhl'imovských. Kter)'žto plat má vycházeti kaidého roku po 60

Simon Kapalíll.
Fol, 94. V pon,ll'lí první postní cten jest kšafl
v radě po pí. Markétě Kromerový od Vilímkllv a odblzáno jest k záduší M. B. od ní 100 k. Č, V pondělf
po Zvěslovúní P. M. stala se smlouva s Martinem, budoucílll varhaníkom, kdybykoliv so jClllll slou7.iti za varhaníka nelíbilo. aby pállll/ll vosadním ph lIcjmcnším píU
ktu napi'od věděti dal a páni osadní jcmu také tak. Vzal
odpuštČl/í pl'ed SI'. Havlcm.
Fol. 9S. V pálek dCIl Rozeslání sv. ap. v pl'ítomnosti
pp, radních, p. perglllistra a některých starších obecních
shromáždenÍ slalo se snešenť takové, pi'cúně, co se
omylu platu komorního podle' listu p,'iznávacího v I.
159(3 dotýčc sUllly 111 k. m., poněvadž plat jiný k tomu
['blol en byr, lo aby se srazilo a toliko budoucně se při7,IlóI'alo z platll komorního a stálého, tak jakž se nachází
sumy 49 k. ll', Druhé na splacení peněz ourocních nu
rychtu a podle rozvrzení purkmislra a pán,iv 47 zl. 46 h.,
k lomu na splaccní kvartálu, na opravení kostcla, školy,
krovu a jiného vydání, ncb pcněz pred rukami nebylo,'
aby od DomInika i'ozníka se vyzdvihlo 100 k. Třetí
Albrcchtovi, klcrcj varhany spravoval, neb sou polwženy
byly, JO k. lll. aby dÚllo bylo, a ostatek aby pasíroval.

k. m,
pot. 98. Rudolf etc. Urození a stateční věrní naši
luilí. Věděti vám milostivě dáváme, ze jsou náru slovutní
JiH Funk z Olil'clu na Kosti'ici, rada naše, a opatrní Samucl Písecký z Nysdorfu, mčštěnín a písal' města našeho
Nymburka na L" věrní nasi milí, jakozto od někdy Anny
Huňaté, mě8tky léhož města Nymburka, kšaftem jejím na
mocný list náš krqlovský učinčným a ve dcky zemské
královslví našeho Ceského do kvatcrnu trhového zlatého
1. 1605 v pátok po sv. Třech králích M. Vlll. vloženým
nad statkem po ní poz'lstalým a odkazy ();mž Haftem od
ní zřízenými naHzení poručntci podle jislého skrze prc'
sidenta a rady našc komory Ceské s nimi o to narovnání,
k čemnZ tak od nás na podání nám od týcllž poručníkllv
učiněné nlilostivě povoleno jC5t, všcckny per!Ízc hotový,
jak pl'cdnč ty od uroz. Barbory KHnccký z Zerotínu na
Kovanicích, nábožné nám milé, za doplacení statku Kovanického Anně Hunaté k ruce pH ,dckách zemských do
deposicí slO/,ené a od slov, Eliášc Smidgrabnera z Luste,
nekll na Brusích. rentrnistra našeho v království našem
Českém, věrného milého, k potřebállY našim vyzdvizené,
tak i všockny jistoty na ní Annu Huňa(ou právem listu
hlavního svčdCící, cOl se jich koliI' najde a vyhledá,
poddaně postOllpili, tak abychom takové sumy dlc ZlIl,ní
jistot, poněvud;; na ten čas penčz k válečným ijiným vydÚllím
našim potl'ebujcme, poručíc je zvyupomínati, k dobrému
našemu obnltiti moci. Avšak naproti tOlllU V6el11 kšaflovníklllll, kOlllu jest co toho ona Anna H. týml. kšaftclll
odkázala, to což komu nákU, milostivč pojistiti ničili.
Mczi kterýmil.to odkazy také napřod psaný Jiřík s jcdním
tisícem k. m. dostav on jest, kterýzto ohlásivši se i v tOIU
pl'ed ji! jmenovanými presidentem a radami našínú komory Ceské poddaně, jsa toho úmyslu takový tisíc Iwp
m. ad pias causas k kostelu M. U. pi'ed Tejnelll \' Stal'.
i\L Pl'. a to starším i vší osadě téhož zúd"ší na jistý
způsob odevzdati a postoupili, ŽC oznállleného ti:iíce kop
tolikéz za námi do miloslil'é vuolc a libosti naší, dědicuov
našich a budoucích, Imíluol' Ceských, proti vykázání II
ujištění ocl nás týlllZ slurMm i \'~í osadě kostela již jme·
novaného místa o1.\roky UO k. m. platu kOlllnrniho stálého
a věcného, tak aby témuž záduší casne vycházeli lllŮhl,
zancchati chce. Kteréžt" jeho Jil'ího Funka poddané ohlá,
šení sobě milostiyč oblíbivše i mínění jeho pobozné a
křesianský schl'álivši a chtíce, aby proti tomu dotcené
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ouroku vycházeti mohlo) vždyckn)' a na budoucí časy a
věcné pronajímati. Pakli by takového trhu polc neb zahrady, z níž by těch 60 k. m. nájmu vycházelo, dostati
nemohli, tehdy túž sumu 1000 k. m. v jiné bezpccné a
jisté místo pod obyčejni ourok, ktcrýž by k témuž zádulíí
na budoilcí Cas)' vycházcti mohl, obrátiti a půjčiti mají a
povinni budou, dotčený sumy nikda daremně a bez oužitku
Ježeti nenechávajíc, mnohem pak méněji na jiné jaké koliI'
potřeby mimo zpuosob oznámený, cchoz uciniti nemají a
moci nebudou, obracejíc, Z kteréhožto důchodu ancb platu
ihned z počátku a tak pol'ád vždyclmy ourcdníci a kostelníci každého času volení pl'edně na potreby toho chrámu
Páně a přebíhalo by co toho, potom na chudé žáčky a
mcndíčky (avšak ty, kteříž by v pobožnosti a literním
umění prospívali) vynakládati. z toho pak ze I'šcho předně
poctil'im pllrgkmistrll a konšelům Stal'. M. našeho 1'1'. a
vedle nich starším a vší osadě téhož záduší, věrným našim milým, aneb kohol. by týž ourad a osada z společ
ného uvázení k tomu nařídili, nynějším i potomním, na
určitý čas každého roku poh\dný pocet činiti a v tom se
v,ěrně a právě (chtějí-li jinak pokuty boží ujíti) chovati
povinni budou.
Pro tož vám milostivě porouceti ráčíme, abyste bud
oba spolu ancb jeden z vás, relatorové ke dckám zemským
byli a takový zápis náš a posloupení na témz platu lwmorním takových 60 lc. m. jmenovaným starším i vší
osadě M. B. před l'ejnem i budoucím potomklun jich
na svrchu dotčený zpuosob podle pol'ádku a formy des k
do týchž desk, tu kdcž náleZí, vloZiti II vepsati rozkúzali.
Na tom jistou vuoli naši císařskou naplníte, Dán na ln'ad,;
našem Pražském v pondělí po památce Počctí bl. P. nf.
I. 1605 etc. Krištofovi 7, Sebuzína a Ka~parovi Kaplíl'ovi,
211. 1606, 5. ledna. Talllté,~ j: 101. Rudolf etc.
Opatrní věrní naši milí. J akol. sobě od vás plat náš komorní,
kterejž nám, dědicuom našim a budoucím', králům Českým,
každoročně do ouřadu našeho rcntmistrského na dva rozdílné terminy, totiž při času sv, Jiljí 300 k. m. II při času
sv. Havla též 300 k. pl. odvozovati povinni ste, dckami
zemskými království Ceského I. 1605 ve čtvrtek po SI',
Ondřeji v kvaternu větším zápisném K 22, pojištěný jmíti
ráčÍIne, í llcčinÍlne vás, milostivě tejna, kle-rak 111ajíce sobě
slovutný JiH Funk z Olivetu na Kostl·ici, rada naše, věrný
milý, jeden 1000 k. m. a opatrní purgklllistr a konšelé i
všecka obec města našeho Nymburka na Labi, nynějěí
i budoucí, též věrní milí, na milosrdné skutky, obzvláštně
pak na opravu dl'Ou chrámllv v témz a pE témz městě
ležících, i také na školu a na opravu zdí městskich,
mostův a cest na předměstích (001) k, m. od někdy Anny
Huňaté, mčštky téhož města Nymburka kšaftem na mocný
list náš královský učiněným a ve dcky zemské, do kvaternu trhového zlatého l. 1605 I' p,ítek po 1'1'ech králích
lVlVIII. vloženým odkázáno, takové obě posty na jednání
s ním skrzc presidenta a rady naše komory Ceské, věrné
milé, jest nám vedle jinejch peněz hotových a jistot na
touž Annu Huňatou svědčících týž Jiří Funk vedle druhého spoluporučníka nad statkem po též Huňaté pozů
stalým a odkazy týmž Haftem od ní zřízenými naHzeného
postoupil a v to se dále poddaně podvolil, jsouce toho
oumyslu takový svůj 1000 k. m, ad pias causas kostelu
M. B. před l'ejnem v Stal'. M. našem Pl', a to slarším i
vší osadě téhož záduší na jistý zpusob odevzdati a postoupiti, že oznámeného 1000 k. m, za n'"llli do milostivé
~ůle a libosti naší, dědicuol našich a budoucích, hrálllv
Ceských, proti vykázání a ujištění ocl nás týmž starším i
vší osadě kostela již jmenovaného místo ouroku 60 k. ln,
tolikéž i jim purkmistru a konšelilm i vší obci města

Nyniburka na Labi - z těch 3000 k. gr. m. též místo
ouroku z té sumy 180 k. platu komorního stálého a věč
ného tak aby jak témuž záduší, tak i jim Nymburským
pE ;bou terminích sv. Jil'í a sv. Havla časně vycházeti
mohl, zanechati chce a chtějí. Kteréžto jich poddané ohlá.ení milostivě sobě oblíbivše rácili sme· jak předně jim
starším i vší osadě kostela nahoře jmenovaného - zase
na platu nahoi'e jmenovaném, kterýž nám od vás ročně
vychází, 60 k, tak obzvlaštně dotčen};m purgmis~r~ a konšelům Nymburka 180 k. m. ku pravému právu dechckému,
však s jistejmi vejminkami postoupiti, tak jakž obě dvě
relací naše. kterýchž jest datum na hradě našem Prazském
první pondělí po Pocetí P. 1\'1. a druhé v outerý po
Moudrosti bOží vše I. 1605. to v sobě šíl· obsahují a zavírají. A pro tož vám milostivě poroučcti ráCíme, abyšte
často jmenovaným. záduším začnbuce ihned pE času sv.
Jiří l. tohoto Hi06. a potom dále při každém terminupo 30 k, m. též purkmistru a konšelům města Nymburka
- po 90 k, m. z takového nám od vás k odvozování
povinnovatélto platu komon,lÍho časově a beze v všeho zadržování od sebc odvozovah, tak aby se pro necasné toho
odvozování od vás vedl~ vejminky nebylo potřebí vám
v statek a vesnice vaše komorníkem od desk zemských
uvazovati a vostatek pak takového platu komorního, což
ho tak po těch obouch často dotcených poštách přebíhati
bude totiž 360 k, m. též na dva terminy, při Času sv.
Jiří 180 k. a při času sv. Havla opět 180 k. m, zpuosobem pl'edešlým nám do ouřadu našeho rentmistrského
v království Českém též časně a beze všeho zadržování
aneb se k vám o to dopisování odvozujte a na tom na
všem jistou a konečnou vuoli naši císařskou naplnítc. Dán
na hradě našem Pražském ve čtvrtek po Obřezování P.
Kr. při začátku léta 1606 a království etc. Pelhřimovským.
212. 160(J, 3. února. Desky zemsllé větší č. 93
f, K. 36. L. 1606 v pátel, po Hrompicích nejjasn. kníže
a pán pan Rudolf - jakožto král Ceský ráčil S? pt'ed
úředníky Prúskými pHzllati, že jcst vedle zápISU od
purkmistra a konšelův města Pellti'imova na 300 k. uči
něného platu komorn!ho ročního stálého práva svého J.
Mti C. jakožto králi Ceskénm tu náležitého místo ouroku
ročního jmenovitě 60 k. m. z sumy 1000 k. m. od někdy
Anny Huňaté měštky města Nymburka, Jiříkovi Funkovi
z Oli"ctu - 'kšaftem - odkázan)'ch, však rozdílně, totiž
na ka7;dého sv. JiH 30 k, m. a na každého sv, Havla
tolikéž 30 k. m. jmenovaného komorního platu vcdle zápisu oj nich purkmistra a konšelUv dotčcného města Pel.
hl'imol'a k odvozování náležejících, od téhož svrchujmenovaného Jil'íl<a Funka z Olivetu starším i vší osadě kostela M, B. pl'cd l'cjncm odevzdaných, postoupiti jest
ráčil týmz star~ím i vší osadě kostela M. B. - .
218. 1606, 24. dubna. Rl/kop. č. 1639 f. 116. lily
purkmistr a rada, starší obecní i na místě vší obce Star.
M. Pro nynější i budoucí, jistci a praví dlužníci dluhu
dolepravcllého, známo činímc tímto listem všem vuobcc,
kdež ctcn nebo čtoucí slyšán bude, že jsme dlužni slovutným starším, liřední1mom i všem osadním záduší lwstela nI. B.. pl'ed Tejnem v Stal'. M. PL, nynějším i budoucím potomkům jich a tomu každému, kdož by tcnto
list měl s jich nebo jednoho z nich dobrau II svobodnou
volí věl'itelltm našim. pravéh~ a spravedlivého dluhu dva
tisíde k. m, a to na spravcní mlejnuov KamenskJ'ch za·
půjčených, Kteroužto jistinu a SUIl1ll má~e i beze 1st! slibujeme všicklJi jednostejně rukou ,'polcení a .nerozdíh;ou
dáti týmž věHteluom našim nebo Jednomu z 111ch, kdyzby
nám koliI' tíž věřitelové naši, bud jeden z nich, aneb my
jim také puol léta, buďto před sv. Jiřím aneb před sv.
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záduší v tom skrácení žádného neneslo, ráčili sme jmenovaným starším i vší osadě téhož záduší, nynějším i potomním, zase na platu našem komorním, kterýž" nám
z města našeho Pelhřimova rocně do komory naší Ceské.
jmenovitě 600 k. m., polovici toho. totiž 800 k, m., při
času sv. Jiří a druhá polovice tolikéž 300 k. pH času sv.
Havla odvozován bývá a nám dckami zemskými v kvaternu větším zápisném I. 1605 ve čtvrtek po sv, Ondl'eji
R. XXII. pojištěn jest, totižto (JO k. m. ku pravému právu
dědickému postoupiti, lak a na len způsob s vejminkami
níže psanými, aby opatrný purgkmistr a konšelé i všeckna
obec již jmenovaného města Pelhřimova, nynější i potomní, jim starším i vší osadě jmenovaného záduší, začnouc
ihned pl'i casu sv. Jiří I. 1601 nejpn' pl'íští a potom dále
při každém terminu sv. Jil'í a sv. Havla z takového nám
k odvozování povinnovatého platu komorního po 30 k.
m., což do roka 60 k. m. učiní, téhož platu komorního,
což po porážce těch (JO kop ročně, totiž 540 k., zbejvati
bude, každého terminu po 270 k. m. předešl}'m zp('tsobem
nám do ouřadu našeho rentmistrského v království Ceském
od sebe odvozovati a skládati povinni, byli. A to pod pokutou takovou, pokudž by kterému terminu od nich Pelhřimovských, nynějších aneb potomních, za dosti se nestalo
a takový plat komorní jim starším i vŠÍ osadě téhož záduší od nás tak, jakž se narlpisuje pojištění, totiž 60 k.
m. na dva terminy rozdílně, casně a náležitě dán a odvozován nebyl, aby oni starší i všecka osada nynější i
potomní moc měli a mohli, vezmouce list obranní od
desk zemských, v dědiny jich Pelhl'imovských, totiž vesnice řečené Vyskytná, Rohozná a IvIirešov s lidmi osedlými a s jiným jich vŠÍm a všelijakým přislušenstvím, se
uvázati a to drZeti dotud a tak dlouho, dokudž by jim takovi
zadrzalý a povinnovatý plat komorní zcela a zouplna dán a
zaplacen nebyl. VŠ,ak jestliže bychom my, dědicové naši II
budoucí králové Ceští kdykoliv do vůle a libosti naší,
poznajc toho jakou koliI' pl'íčinu a potřebu naší b)'ti, týž
plat komorní, totiž 60 k" týmž starším i dlí osadě nyní
postoupený, k rukám našim zase. obrátiti chtíti ráčili,
tehdy takový plat, kteréhož jim tak postupovati ráčíme
týmž starším i vší osadě a jejich potomkltlll na jiných
dědinách našich svobodnich a nedvadných, na kterichž
hy oni přestati chtěli a mohli, dekami zemskými k dě
dičnému dr7.ení a užívání oddati a postoupiti aneb
zase surnu jistinnú těch 1000 k. m. (což vždyclmy
v milostivé vůLi a libosti naší, dědicuov našich II budoucích králuov Ceských zůstávati má a bude, bud jedním
~neb druhým kterýmkoliv, nám a budoucím našim, králům
Cesk}'m, z těch dvouch líbezným zpuosobem to učiniti a
takový plat komorní vyplatiti) na hotově sloziti a odvésti
povinni býti ráčíme.
Proti čemuž oni starší i všeckna osada nynější i potomní majíce sobě od nás takov}; plat jinak odevzdaný a
postoupený aneb sumu jistinmí, ten 1000 k. m., na ho·tově danou a zaplacenou, povinni budou nám zase takového platu od nás jim na městě našem Pelhřimově pojištěného, totiž 60 k. m. bez odpornvstí všelikterak pod
POkUtOll listem obranným od desk v to BC zase uvázání
postoupiti a zápis tento z desk propmliti, A jestli že by
pak kdykoliv k tomu, jakž se n~dpisuje, pl'išlo a my,
dědicové naši i budoucí, králové Ceští, týž plat komorní
jedním neb druhým kterým koliI' zpuosobem vyvaditi,
obzvláštně pak jim osadním takový 1000 k. m, na hotově dáti ráčili, tehdy my osadní týcllž 1000 k, m. na
ten zpuosob přijíti, za ty peníze nějaké .pole dobré a
uzitečné aneb zahradu blíz měst Pražských našich koupiti
a potom. pod plat věčný a dědičný (coz by z té sumy

Havlem,

napřed ,věděti

dali a hotovými groši dobrými

stříbrnými rázu pražského ihned při vyjití toho polouletí
napřed věděti daného anebo ve dvou nedělích potom konečně i s ourokem podle nového nařízení na tu sumu
přišlým zaplatiti bez zmatku a odporu i dalšího prodlévání všelijakéhO. Pakli bychom toho ncučinili a sumy nadepsané i s ourokem věřiteluom našim nedali a nesplnili
tak a na ten čas konečně, jakož se svrchu píše, tehdy

ihned potom dáváme jim aneb jednomu z nich tímto
listem plnou moc a právo z té jistiny a sumy gr~šuov
dluhu nadepsaného i z ouroku nás svrchupsané J1stce,
nynější i budoucí potomky naše napomínati a toho na
právem listovním na naši škodu dob)'vati i tím vším obyčcjem a pod těmi všemi pokutami, jako by na to měli
list hlavní na pergameně s rukojměmi a pečeťmi visutými
celý a dokonalý podle obyčeje a řádu zemského a notule
kanceláře naší Pražské . Na potvrzení a zdržení toho pečeť naši menší městskou dali a rozkázali sme k tomuto
listu pHtisknouti. Jenž jest dán léta od narození syna božího tiského šestistého šestého v pondělí nazejtří památky
sv. JiH.
214. 1606, 17. června. RI/llop. č. 1640 f. 108.
(Do Pelhřimova o zadržalý plat komorn!.) Službu svou
vzkazujem slol'utné opatrnosti páni přátelé naši milí, zdraví
dobrého i jiného všeho prospěšného vám žádajíce věrně
rádi pl'ejeme. Není pochybné, že toho zprávu máte, kterak předně z pobožného l,řesťanského a chvály i paměti
hodného oumyslu uroz. p. Jii'ího Funka z Olivetll - a
podle toho J. Mti C. povolení záduší kostela M. B. opatl:eno a k témuž záduší na platu komorním, na statcích
vašich - 60 k, m. vykázáno a pojištěno jest - a poněvadž nám dotčeného platu polouletního 30 k. m. za
termín sv. JiH dosavad odvedeno není, k tomu podle povinností naších nám mlčeti nenálcží, mimo to, že na
všelijaké záduší našeho potřeby nemalí nákladové takméř
činiti se musejí, pro tož vás tfmto psaním nap~~ínajícc
žádáme, že vědouc již čím záduší na"~mu povinm Jste, to
časně opatHte a takový zadržalý, plat, těch 30 k. bez dalších odkladllv nám proti kvitanci vyčísti a odvésti dáte.
Nebo pokudž by se toho od vás (ač té naděje nejsme)
nestalo, nemohli bychom jináče učiniti, neZli práva svého
nám milostivou J. Mti C. relací vyhraženého proti vám
následovati. K čcmuž pro uvarování škod, jenž by z toho,
nepochybně na vás a obec vaši uvedeny byly, pl'ijíti nedopustíte, věříme. Odpovědi žádáme. S tím milost bOží
rač býti s námi. Dán v Praze v sobotu po sv. Vítu l. 1606,
Starší ouředníci záduší koslcla M. B.
215. 160(J, 22. června. Rltkop. č. 1639 f. 14. Slovutné opatrnosti pánům starším a ouředníkům záduší kostela M. B. pi'ed Týnem, pánům přátelům našim milým.
Službu ctc. Psaní V. Op. nám učiněnému sme porozuměli,
v kterémžto nám pi'ipomínati ráčíte J, Mti C. pánu pánu
nás všech nejmilostivějsímu platu komorního od nás a vší
obce města Pelhřimova vycházejícího a dskami zemskými
ujištěného z kteréhožto platu V. Op. k záduší kostela M.
B. 60 k.' m. na dva termíny vycházeti mají, což nám
dobře vědomé jest. I oznamujem V. Op., že jsme Illy na
jiném nebyli, neZli podle téhož předně J. Mti C. n~eho
ujištěuí a J. Mti s V. Op. o to narovnání a k témuz povolení tak se zachovati, však odvozujíc my pn casu sv.
Jiří týl. plat náš komorní J, :l\Hi C. od nás povinný, jako
i jiná leta od nás se to vždy dálo, což přes těch 30 k.
m. k záduší kostela :1\1. B, náležejících termin~ jednoho
zbejvalo, totiž 240 k. m., J. Mti p. Eli~šovi Smidtgrab:
nerovi z Lusteneku, p. rent mistru král. C. k ruce J. MtI
Co pozůstávajících, při těch též také i tu sumu k témuž
63*
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VI. Koslcl l)íllskjÍ.
znduší svědčící II nás ukázanoll -

ručení

VI. Koslel ljíllsk:Jí.
na

jist), rozkaz H po-

J. Mti p. presidenla komory J. J\Jti C. České lémuž
p . rentmislru sllle odvcdli a tak nnm na cclej termin.
svatojirskej, lotiž na 300 k. m., hitancí dána jest. Kteroužto kvitancí V. O. pro v)'l'ozumění pl'ípis prílciilě odsíláme. Pro sumu pak V. Op. totiž těch 30 k. _
k dotčcnému p. rentmistru hleděti moci rácíte a, žC J. J\{.
p. rcntmis,tr jí V. Op. proli hitallCÍ vydati ráCi, nepochyllujeme. Cehož sme V. Op. pro zprávu toho lejna učinili
nepominuli. S lím etc. Datum v městě Pclhi'imově ve
clvrtek ochláb SlO. Víta I. 1606.

vy jim podle jistého ocl J. MU C. pána našeho nejmilostivějšího milostivého vymČÍ'eni a dckami zernskfmi lmílovství
tohoto, postoupení, tak jakž od J. IvIti C. skrze obzvláštní
mi!ostivé psaní o tom sooě Oznámeno a poručeno, jmntc
kazdého roku po (l0 k. m. platu ancb ouruku _ z platu
našeho komornfho, jimz J. Mti C. kazdOločně do komury
J. Mti C. povinni stc dávati a pIH liti, ted při terminu SI'.
Jih již jminulém v placení takového ouroku prvnf z:,eatck
ueiniti, tomu všcmu naproti a na ncmalé zlchčcní II potupu J ..Mti c. vyměl'cni, zc byste polovici téhoz platu
vašeho komorního, totiž 300 k. m. do "ul'adu rcntmistr216. 1606,]. ccrvence. Tal/lfež. Slovutné opalrnosti pánum purgmistrn a radě města Pelhřimova, pánům
ského odvésti a jim nyní, takového platu aby pl'i nás vya pl'átclům. Sluzbu etc. Píšetc nám k odpovědi, žc o platu,
hledávali, ukazovati měli, doldádajic tiz vosaduí pIi tom
kterýz se nám podle jistého]. Mti C. pána našeho nejtoho, že se mnou, presidcntcm, ze bych vyslaným vašim
milostivějšího milostivého vyměrcní a dskall1i zcmskými
takovi plat. do ouřadu rentmi ,trského odvésti poručil, vypojištění Je záduší Mat];y Boží z platu vašeho komormlouvátc, Jakož pak i psaní vaše nám od nich jest ukániho ročně na dva terminy dávati má, dobrou vědomost
záno a pl'edloženo. Prosic tiž vosadní nás _ abychom
máte a ž~ jste ten již na poručeni J. Mti p. presidenta
jich pl'i tom, což tak od J. Mti C. jim k jich záduší ukákomory Ceské panu rentmistru odvcdli. I nemuseli ste
záno a dckami zell1sk}~llli utvrxcno jest, zachovali a proti
tomu nic činiti a bráti nedopouštěli. I jest nám do VdS
dobi'e do J. Mti C. o té věci vyncšcní a porucení nahlédnouti ani o tom vyslaným vašim ZI~rÚ\'11 a naučení
s nemalým podivenim i stizné, maje vy - od J. Mti C.
dáti, jak by se pH odvozování takového platu zachovati
o tom sobě vYlllěi'eno a poruecno, jak se v tom n \'ní i
měli, a tak stc nám v tom nemalou pletichu a zaneprául- blldollcně zachovati jmáte, že " toho tak všetečně ,; ncněni ucinili, jdto kdybychom proti tOIllU tak zlému po- ušctl'eně vykračujete, ježto mimo talwvé J. Mti C. _
čátku také na zlé myslili a vá" (jakž by sic slušné bylo) téhol platu pojištění nic jistšího a stálejšího bejti nemůžc,
k Ou tratám a škodám vésti chtěli, věděli bychom se v tom
a také toho, což tak J. M. C. pojistí žádným "piIsobelll
dobl'e jak vedle téhož J. JHti C. milostivého vyměl'cni zarušiti a měniti nenáldÍ. Pro kterouzto pl'lčinu vy netoliko
chovati. Scd pereat nunc iste error cum caeteris. Stojí
domluvy, ale i něčeho jiného dobře bylHe zaslou,ili, abyšte
majfce jisté jJravidlo, podle čehol kráčeti múte, mudrpak Y J. Mti C. vyměřeni tyto verba formalia: a protož
vtím milostivě poroučeti rácÍme, abyštc často jmenovanýnl
lanty se v tom nedělali a, ač se mnou presidentcm, ze
"ádušÍm neb osadním - začnouc ihned pl'i času sv. Jil'í
scm takové peníze. do oul'adu rentmistrskél.o vyslaným
tohoto I. 1611 nejprve přičísti a potom dále _ po 30
vašim odvísti porucil, vymlouváte, což má své misto,
však vyslaným vašim nálcielo jcst mně pH toUl tu zprávu
k. m. z takového. Jlám od vás k odvozováni povinného
plalu IWlUornfho casně a L cze všeho "adržování od sebe
a pl'ipomenutí ucinili, ze sou to ty peníze, z nichz dle
odvozovali a ods!1ali, tak aby se pro nečasné toho od
J. Mti C. vyměl'cní tfmž vosadním a Nymburským jistá
summa náleM .. Kdyby se bylo stalo, bylo by se o 'tom
vás odvor.ováni - . Tu již nevíme, c,o by mohlo vyjádl'enějšího k vyrozumění položeno a napsáno býti a protož jiné nal'ízcní ucinilo. My majíce jiné J. Mti C. pilnější II
znamcnitější každodcnní zaneprázdnění a něco jinél,o
se v tom vám časně ohlašujemc a opovídáme, pokudž by
se o to od \'cis podruhé a více stalo a vy nám mimo a
nezli takové vaše pletichy na mysli, na to, COl jiz fednou
naHzeno, zavi:ellO a na lllÍstě postaveno jest, pamatovali
nad J. Mti C. - vyměl'enÍ ciniti a opět jako tuto ku p.'
rentmistru aneb jinam ukar.ovati chtěli a ukazovali, že se
tak snadně nemuožeme. Doteení vosadní na tom sou byli
y tom jak náležité chovati budeme.
Ncb kdyby vyslaní
a před námi se také v tom ohlásili, že po práve svém
• vaši o tom (jaké jcst tu strany toho platu vašeho nové
jíti a pokuty vYlllěl'ené následovati a vám se v vesnicc
nařlzení) bud J. Mti p. presidentu neb p. rentmistru 11ej- vaše, lla nichž takovf plat pojišlěn jest, komorníkem uvázati chtějí a dobře by tak na vás ho 10, abyšte budoucně
menší zmínku a pl'ipomenutí učinili, pončvadž ti p,íni při
tak velikých každodenních prácech l1a všecko pamatovati
něco rozšafněji v těch věcech zacl,á"eli a toho, cO vám
nenáldi, ncměnili. V!;ak pro !;kodu, kterou by na vás
nemohou, bylo by k té pletišc a k tomu dopisování ncpřišlo. Jakoz pak že vy a vyslaní vaši tou pletichou vinni proto uvésti mohli, z toho sme je sraziti poručili na ten
jste, t01.1O přiležíci J. Mti p. presidcnta a pánův rad kozpuosob, z'e od nás ta včc pi:i vás llaUzcnH II opatl:ena
mory Ceské psaní s náležitou a slušnou domlmou pože jim takový plat zaddalý od vás ihned zaplacen bude:
tvrzuje. My sme se z hodných pl'íčin z J. Mti C. naHzaní
J akoz pak jménem a na místě J. lIHi C. vám poroueíme,
vyvésti dáti a jinde toho hledati nechtěli. Nemůžcte-li
abyšte jim takový zadržalý plat, pokud?; byste však pi'i
nám nyní tech 30 k. m. odeslali, ještě vám to pohodlí
nich do sv. Havla žádnéllO scekání sobě objednati neučiniti a téhož platu (vás v t6m jináč neZli vy nás a toho mohli, bez dalších odkladův zaplalili, proti jejich hitancí
chudého záduM ušet"'tjíce) až do sv. Havla sčekánÍ míti
odvedli a tak ten omyl zase tudy napravili. Těch 30 kop
II tu od vás za celi rok zadržalý plat očekávati hudeme.
vcdle jinich peněz od vás do ouřadu rentmistrského odJiž vy se potom s p. rentmistrem o to včítejte, jak nejvcdených, ty se vám neztratí, pi'i terminu svatohavelském
lépe umíte. Cehož sme vám zase k odpovědi napsali pobudou vám moci zase porJžcny býti. Na tom J. Mti C.
nouti nechtěli. S tím etc. Datum v Starém liL Pro y sojiStlí a koncclllí vůli naplníte. Dán na hradě Pražském
botu po sv. Petru a Pavlu I. 1606. StaršÍ a ouředníci záv pondělí po pam. Na"št. sv. Alžběty I. 1606. Ex camera
duší kostela M. B. před Tejnem.
rcgni Bohemiae. Pelhřimovským.
217. 1606, 3. července. Rl/kop. č. 1640 f. 105.
218, 1606, 12. čenence. Rl/llOp. č. 1039 f 16.
M6udl'í a opatl'llí přátelé milí! Vznesli jsou na nás starší
Slovutné opatrnosti pánům stariiím a ouředníkům záduší
a oul'edníci i na místě vši osady kostela M. B. pl'ed Tejnem
kostela M. D. jJi'cd Tejncm, pánum a pi'átelllln. Službu
v StaJ'. M. 1'1'., stěžujíc sobě do wís nemálo, kterak maje
etc. Psaní V. Op. nám ucinčnému a obšírnému, nač se
vztahuje, ,me porozuměli. I nenadáli snlC se tú ho, ab)'
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to, coz tak vyslaní naši, co sc dotič~v odvozov,~n( V'v ~jJp.
Eliáše a Pada Kubicc kostelníkův 5 k. 58 gr., od Jana
peněz - z platu komorního, ktereJz sme kazdoroene J.
Kavky a Jakuba Kl'cpellcy 64 k. 48 gl'., pl'ijato za 21 c.
Mti C. do rcnthauzu předešle otl'ozovali, nejsouce na
a 19 libcl' volOl'a prodaného 78 k. 45 gl'.
jiném, neZli tak, poněvadž díl z téhol platu komolllího
Pi'íjcm a suma hlavního Duroků sv. Jirského 1. 1606:
V. Op. a díl pánům purglllistru a radě města Nymburka
Pi'ijato od pánllv Stal'. M. Pr. " 2500 k. m. ouroku 70 k.,
iiž budoucně odvl)Zovati se mají, o CCIllZ nám casně vě
děti dáno bylo, komu co a kde z téhož platu komornfho od Dominika řexníka z 500 k. m. l,(i k., od Abrahama
Anděla, p,'cuního oul'edníha nad Spitálcm sv. Pavla,
odvozovati vyměl'en6 a to dskami zcmskými ujištěno jcst,
z 2000 k. m. 60 k. Totéz o sv. Havle.
lak se chovati a vyslaným našim k odl'owvání peněz takových o tom smc naUdili, je dostatecně v tom zpravili,
},hjem odkazův k záduší, od služebníka Jil'íku Garjak hy se pH tom chovati' měli. Však ze sou se jinác
lem 20 k., od Scverina Rudnera na šaty chudfm žáekům
zachovali a na odvedení peněz, hld nenáleželo, kvitancí
odkázanich 15 k., od paní Alžběty od Petra Beka, mannám pl'incsli II odvedli, ale aby to tak jíti mělo a V. Op.
žela jejího, odká"anfch ~ k., od Jil'ího z Horek vodkázase' z toho mimo ujištění dskami zcmskými vyvésti dáli a
ných od p. Mikuláše Cernohorského za 2 lcte 28 k.
jinde syého hledati měli, sme pochybovali a vždy d~le,
k záduM SI'. Benedikta: Od Marie truhlál'ky, vdovy po
Bartolomějovi truhláři odkázanich lOk.
půjde-Ii to tak myslili a co tomu Nkati budete toho oce:
kávali ncž ze jcst se to již stalo jinam pcn(ze vyslaní naŠI
Příjem od Jana Vovcsnýho Sládka, zvoníka našeho:
proti 'kvitancí odvedli, jim v tom za zlé sme měli a máme.
Zvoněno p. Janovi Kapounovi, dáno 1
20 gr., :I'?I!ěno
Ze pak to ujištění dskami zemskými budoucn~ jíti.. má, synáčkovi p. Severina, Loštického, téz Jednomu d.eveatku,
jest věc slušná, my nápotom aby takové pemze JlIlam
1 k. 40 gr., synu p. Zelinského, léž p. AdamOVI MalovneZli V. O. odvozovati se měly, nikoliv k tomu nedopucovi, it. manzelce Kl\lhánka ševce 4 k. 20 gr., paellOl~tku
stíllle. Však ze jest sc to již stalo a ten jeden termin
z této osady 20 0'1'., etyrem osobám 5 k. 20 gr., trcm
jinam odvedep jest, o to se starati musíme, v a,by nám
osobám 4 k., dvo~lIn osobám 2 k. 40 gr., pěti osobám
'iÍilse navrácen byl. Toho pak 1° tom zaneprázdnem z obou
6 k. 40 gr., tl:em osobám 4 k., šesti ?s?~)ám 6 k., p.
stran vyslaní naši nám sou učinili. A ze nám toho poFloryanovi Roudnickému I k. 20 f,l' .. devcatku Lctlrfcsterovic 2 k. 40 gr.
hodlí a takového terminu scckání uciniti chcete,
Téhož leta 1606 v ochtáb Boz. Těla pl'ijal za zvovděčni jsme. A tak V. Op. při témž času a ter~1il~u svatv~
havelsk}~ll1 spokojíme. S tím etc. Datum y meste Pelhl'lnika Adam Dvorskf a od něho pl'ijato jest od zvonění
movč v stIedu po sv. Kylianu 1. 1606. Purgknllstr a rada
78 k. 20 gr. (v tom p. Jiříkovi Nygrynol'Í v sobotu po
města Pelhl-imova.
sv. Janu).
.
'v,
Příjem platu komorního za termlll sv. Jm. Od p.
219. 1606, 20. "íjna. Rl/kop. l. 1640 f 107. Uroz.
paní paní Evě Hasištejnské roz. " 'Valdštejna na zámku
Smečenského z Martinic ("addalého) 36 k., od PclhnMladé Doleslavi, Kosmonosich a Krulichu, pani nám ~askuv~
movskfch 30 k., od oul'edníkllv šestipanskfch 2 k. 30 gl'.,
příznivé Její Mti. Službu svou vzka7.ujem uroZ. paní palll
od pánuv Mlllostransk}~ch z Oujezda 14 k. (Tdikéž o SI'.
nám laskavě p,'íznivá, zdraví vfborného s IlInohfm a poHavle, pouze tu pi'ijato dle odkazu p. Bohuslava Hasištejnského 51 k. 25 gr. 5 d.)
těšiledlnfm ve všech věcech prospěch cm od všemohoucího P. B. V. Mti žádajíee věrně rádi pl'ejeme. Není poPNjclll cinže za termin sv. JiH ze sldeptlV, kránlllv
chybné ze v lashavé paměti snášeti rácÍle poctivou itídost
na gruntech pH škole Tejnské II sv. Bencdikta ldícíeh:
naši z ~.trany vypravení platu komorniho z dědin Luštěnic
od hokynál:e ze sklepu pod školou 3 k., od dcery hrobza 14 terminů kostelu bl. P. M. pl:ed Tejnem r.adrzalébo,
níkovy od polwjika u sv. Benedikta 2 k. 30 gr., od pu~
jmenovitě sumy 70 k. gl'. č. též pooožného a křesťan
čocháře " krámeeku ph škole postaveného 1 k, od MIského nadání k témuž chrámu P. slavné paměti uroz.
kuláše Měl'ilouky hrnCíi'e otl sklepu pod školou 2 k., od
pána někdy p. Dohuslava Joach)'llla Hasištajnského z ,Lob:
dvou hrnčí/'ck otl sklepu pod zcmí 2 k. (O sv. Havle
kovic, pána V. Mti nejmilejšího, . nadaného, a ponevadz
tolikéž, jen od V,íclava Lukáše z krámuv pod :rotci pl'iste se v tom laskavě zalerizali rúcili a my pro potl'eby
jato za celf rok 8 k. a od Honsa Jirky od sv. Benedikta
bezelstné d6tčeného chrámu božího roku tohoto ncmali
sa dvě Ie\ě 40 gr.)
náklad učiniti sme museli i vcjše pl'i tomto tcrminu
I'řfiem l, králllllv masných v roee jednou o Stl'edosv. Havla činiti máme, protoz vzdy V. ~Mti uclivě šetrností
poslí: Od Jana Arona 8 k., od Majd. Malý 6 k.
žádáme pro fedrmlk téhoz chrámu P. dle náklonnosti V.
Pl'!jem platu z vinic, zahrad a chmelnic jednou v rok
Mti Id'esfanské tu věc tak opatřiti poruciti níeíte, aoy nám
pl'icházející: Od Václava Nekmihkého 2 ,k., V~claYa
pl'edepsaný plat oboji, jak zadržalý 70 k gr. č., tnk
Trubky 2 k., Daniela Ncltera 3 k. 15 gr., Vaclava Srallla
v nově nadání 60 zl. rin. proti ,vykvitovťÍní V. Mti nálc50 gr., KopEI')' 1 k., Zykmullda koCfho 40 gr., Daniele
žitému vypraven a odvcden byl. Cehož V. :lIti svrchovanf
Gamaryta 40 gr., Voldl'iel,a Vodičky 20 gr., Zigm. Kapra
P. D. hojná a nepochybná odměna býti rád. S Um se
54 gr., Václava Rožnovského 16 gr., Katdin)' Silvestro;y
V. Mti ve všem dob,'e a šťastně míti vinš"jeme. Dán
1 k. 4 gr., Martina Palecka I k. 10 gr., Jana Krop'1cc
v Praze v p,ítek po sv. Havle 1. 1606. Starši oUledníci
5 k. Estery Tejllové 2 k. 7 gr., Faltína Kirchmajera 1 k.
zádllší kostela M. B. pl'ed Tcjnem.
50 ~r., Jana Piláta 2 k., paní Radnicki 28 gr., Khzc
220. 1606. RullOp. č. 1645
1. l'říjelll k záChvalskýho 4 k., Jana Holce 1 k .. 30 gr., Jakllba Melcara
duší kostela M. B, před Tejncm a sv. Benedikta v Stal'.
2 k. 40 gr., Jindl'icha KolCavy 4 k .• Jana Bencše 1 k.
M. Pr. y I. P. 1606: Pl'edně pl'ijalo o sv. JiN od Domi2 gr., Votěcha Bartáka ,3 ,k. 50 gr., Jil'íka Kozlíka 1 k.
nika l'ezníha na llOtové sumě 300 k., od Tomáše Houfa,
Z Michle: Od Matěje Reháka, Václal'll Bozka, Jana Duna onen čas kostelníka 25 k. 16 gl'., od p. Václava
chácka 1 k., " I-Tolejšovic od Pavla Kroupy, Pavla I'l'eTrubky po počtu p~' Duchoslava pl'ijato platu viničného
pehla, V"vEnce Nemanick)~ho, Václava Pel'Jlouška, Mi"a 1'. 1605 2 k., na domček ",ídusní mezi domy Adama
kulášc Nováka, Martina Kroupy 13 k. 50 gr.
Strakonickfho a Alexandra Knoblocha závdavku pl'ijato
Suma toho pl'ijrnu "a rok 1606 neini 1513 k 13 gr.
100 Ir. Ten den po učinčném poctu pl'ijato od Jeronyma
4 d. míšo
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Vydání: P1'edně kvartáluv· p, fal'á1'i 200 ko, kaplanovi
12 k, správci školnímu 12 ko 48 gr. a jeho officiallttll
(kantorovi 8 k. 16 gro), varhaníkovi 60 k. a kalkantovi
2 k" varhaníkovi na dříví 6 k" kuchařce na faru dNve
6 k, nyní 8 k,; po otci za slepice a máslo ph sv. yáclavě 9 k, Za horas 2 k, kantorovi 30 gro, po otci Stě
drého večera 2 k., expensí žákovstvu 4 k, poslu, který
chodil do Pelhřimova od Illíle po 6 gro, 56 gro 4 do,
Sámkovi zámečniku od zavěšení Irojích dveří a nové vokenice i jiných pol1'eb v škole opruvení 1 k. 50 gr"
dáno truhláři od děláni dJ školy bakaláři dvojích nových
dveří a vohnice 2 k. 20 gro, za almaru novou pro knihy
bakalá1'ovi 2 k, od dělání lavic nových okolo kamen
v auditorium 1 k,. od vopravení I' latinském kůru stolic,
na které nový svršek dán jest, 3 k., od vopravení dvouch
kateder ve škole 1 ko, za mřížku novou k žlábku, aby sc
tam nelezlo, 16 gro, paní Anně na faru o sv. Vitě na
hrnce dáno 40 gro, chu~ým mendíckulll nemocným, kteří
u SI'. Benedikta leželi, 8 gro, pH počlích utraceno na jídlo
a pití 7 ko 34 gr. 5 d., kotláři od vopravení kolliku na
faru 18 gro za 6 kop votypek v Podskalí na farn koupených (po 24 gr,) 2 ko 24 gr., zámečníku za dva panly
a zámek nový mistru do školy 50 gr., od vymetení t1'ech
komínů 18 gr., za dva klíče nový a opravení zámku do
školy 22 gro, opět za G volypek I' Podskalí koupených
na faru 2 ko 24 gr" dáno na fa1'e, když makovici s vížky
spouštěli, panu otci a jiným pánům farářům tu pHtomným
na víno 1 ko 32 gr. 4 do, od opral'ení a vyzdvihování
dominikalu p. Martinovi snm)'mu ctvrlýmu dáno 2 k., za
ll'i pinty vína, I žejdlík po 20 d, Když pl'ijímán byl
u přitomn05ti dobrých lidí nov)' varhaník 44 gro 2 d"
když jsme projednávali makovici zlatníkům v přítomnosti
zlatotepce, aby jí vyčistili, dáno za 14 žejdlíkll víua
40 gr.
Vydání na potl'eby o pouti den památný Zvěstování
bl. p, Mnrye: na všelijaké potřeby 17 ko 43 gr., paní
farái:ce na koření 2 k., kuchařce na lrizni 1 lL, na víno
do kuchyně 1 k. O pouti den Na nebe vzetí p, l\L na
potl'eby rOzličné 19 k, 42 gr., na' koření 2 k., kuchařce
na lázni 1., na víno do kuchyuě 1 ko
Ndlllad 11(/ 'věžllu: za 67 prken na Malé Straně
koupených 13 k. 17 gr., sa 33 prken na trhu Iwupen)'ch
po 7 gr. 3 k. 51 gro, za 33 prken od ~oskovic syna po
10 gro 6 k. 30 gr., na trhu za 40 prken (2 za ort) 5 Ie,
za 30 prken v Podskalí koupených 4 k 15 gr., .Matějovi
Brzobohatýmu za 3 d1'eva k potřebě též vaky 6 ko, za
vor dříví na lešení v Podskalí 3 ko, Jiříkovi Pěknému,
mistru tesařskému, od též věžky spravení 78 k" p. Tylerovi za sukno k obalení makovice s též věžky Sň1té 6 k"
od sebrání volova s věžky 4 osobám 11 k" 4 pokr)'vač
ským tovaryšlUl1, kteří snímali a spouštěli makol'Íci a kříž
s věžky 11 k, 30 gr., za rozličné vopravky na věži, hoi'ejšfch i dolejších krovích, též od zavěšení vokenic dáno
18 ko 32 gro, kotláři za \J kusů škorně na rod 21 k.
41 gr., kotlál'i za novou hvězdu a měsíc na vížku, která
potom i s Hížem dolll upadla a to se vše polámalo, 1 k,
30 gr., za jinou hvězdu a měsíc 1 ko 30 gr" zámečníku
za nov); kříž 7 k., Illalíři od pozlaco\'ťÍní, na zeleno barvení rodu 7 k., zlatotepci za zlalo k pozlacování 6 k.,
zlnlníkllln od vycištování makovice 5 k" za 2400 sel prezi't
a háku do stal'om, vápcnice 8 k" za 400 háků z !,urkrabské vápenice na lHalé Stro 2 ko 20 gr" Ondl'ejovi
Alelýuovi za 1 hUl železa čalovskéhO. k nastavování kříže
48 gro, za 19 liber železa (libra po 2 kr.) 1 k 6 gr.,
za 2 hole železa 46 gr" za 20 libo zeleza 40 gr" železa
38 lib, a
od zvona1'ů na Nov. Mo 1 lib, po 4 gr.,'
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2 k. 33 gr" za 4 hole železa na Meby vzatého 1 k.
20 gro, za pul svazku železa 40 gro, za 7 holí železa 2 k.
20 gr.
Opět jillé a rozličlléZ'Yddllí: kovál'i od nastavení
8 šínll velkých 1 ko, za 2 knih)' papíru černýho k obalení
škorně 8 gr" za horloff k zašívání malwvice 3 gr., za
300 cvockův k pribíjení břidlicc na vížkách 20 gro, za
300 cvočkl' 20 gr., za kl'idlici 1 k., za žlab na dolejší
krovy 1 k. 30 gr., od 23 for písku 4 ko 30 gro,' od 13
VOZ1I rumu 1 ko 5 gr., za 4 libry ;'oleje k napuštění
rodu 10 gro, ková1'i od pl'edělávání a sval'ování srdce
k malýmu zvonci do vížky 6 gr., tesaN'tm pl'ísežným od
spatření též vížky 2 1<., zámečníku od píra k zámku, jak
se do fary jde, 40 gr., od opravení slolic ll1už~kých dole
I' kostele 24 gr., hrobníkovi a kuchtovi za 2 dni od Idízení a dobl'vání shnilého žlábku před školou na ulici
36 gr., od opravování a vyzdvihování zvonu prostředního
p, Martinovi 2 ko
Vyddl/í /ldlllad" ua far" a školil j jilfé: Formanu
od pl'ivezení dvou vozu písku k dláždění kuch)'ně 24 gr"
do vápenice starom, za 3 dčbery vápna 58 gro 2 cL,
dlažičum, kteN pod loubím před školou dláždili 1 ko,
dvou zedníkum, ktei'Í dlážili kuchyni, vohniště dvoje opravovali 42 gr,. za 2 kozlíky do kuchyně na faru 50 gro,
nový zámek, dva panty nový, od zavěšení nových dveří,
opravování starého zámku k komoře a pl'ibíjení zámečku
k pokoji kaplanovýmu 1 ko 10 gr., pulsantllm od vyme
lení pavučin v chrámu P. 10 gr" opravování kamen na
faře v pokoji lcaplanovým 15 gr., p, Jiříkovi Dačickému
od imprimování kvitancí na platy viniční 20 gr" zámeč
nO,u za tři klíče novl' a opravol'lÍní zámku v školc
40 gro, poslu jednomu, klerej do Slan)'ho o kaplana vyslán byl, 16 gr., truhlál'i za tři stOličky, dveře nový,
l:ímsu šestiloketní do pokoje kaplanovýho 2 k., za rejstl'a
k počlum dáno knihaři 30 gro, od opravování skel na faře
na mazhouse velkém 18 gro, Sámkovi zámečníku za nový
klíč, od odebrání zamku a zase jeho přibíjení v komoře
na faře 15 gr., za 5 kněh papíru. 1 kniha po 6 gr"
30 gro, formanu za tři vozy hlíny 1 ko 12 gr., hliňálwvi
na srstí a plevy do hlíny 20 gr" do vápenice starom o za
1000 cihel pokrývacích a 500 háků 3 k. 40 gro, 8 dCberu
vápna 2 k, 24 gro, jeden žlab do škol)' 2 ko 20 gro,
formanu od 5 vozu písku 1 k., od 8 dč, vápna' 32 gr"
za d1'evo na žlábek, skrze nějž se špína z kuchyně vylévá,
30 gro, za lopatu novou 3 gr. 3 d., mistru lesal'skýmu a
dvoull1 lovaryšům jeho po 15 gr, na den dáno 46 gr"
k napuštění jednoho žlábku na dvě libry voleje dáno
10 gr, 2 d., za kopu latových hřebíku 8 gr., za tisíc
šinclelních Mebíků 40 gr" za malý cvočky 3 gro, za nové
dva žlaby do šl,oly 4 k, 30 gr., hliňákovi na drtiny a
plevy 5 gr" na volej k napouštění h1'ebíkův 2 gr" půl
kopy nárožníků prostředních 8 gr., za voprátky a provazy
k lešení 16 gr" od kněze Petra vzato šil1delu 32 kop,
každou kopu po 9 gr. míš, 4 k, 48 gr., více 44 ko šindele na dláždění koupeno, jedna kopa téz po \J gro 6 ko
36 gr., za 20 prken, dva za 15 gr. 2 ko 30 gro, od při
vezení 10 vozu písku 2 ko, za 1500 hřebíků šindelních
1 ko, mislru tesařskémn od provazu 30 gr" jemu za 4
dni, jeden den po 16 gr., 1 k 4 gr., 4 tovaryšum jeho
(na den po 15 gr.) za 4 dni 4 ko, mistru pokrývačskému
za 4 dni (den po 18 gr.) 1 ko 12 gr" tovaryši za 3 dni
(po 16 gr.) 48 gr" druhému za 2 dni 112 gro, dvou při
dávacům 24 gr., zednickému pHdávači za 4 dni (po 9 gr.)
36 gr., zedníkům dvoum za 4 dni (po 16 gro) 2 k, 8 gl'"
pokrl'vatským tovaryšlttn od zamazovúní děr, aby se od
deštuv škoda nedála, 8 gr" za dvě nůše k nosení smetí
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,
d ,. I prostřednímu zvonu 1 k., za 3 šlwpky po
pas liZ all ,
I 30 . za hrnec
12 gr. za dvě putny k nošení rumu 3? gro, z~, sui~o
7
3 konve po 3 gr, do ško y
gr."
o
'á na' ab' se neotíralo. 2 gro, p. fanín ,~Boznn e ,e
..gdrě' ~ podškol,kýmu kde se žákovstvu nádobí meJe,
~ P, 'I I\er)' měl k Velké noci koupen byli, 1 ko 20 gr., 2mek n
y,
,
, " d níž zákovstvu
za víko k vaničce od opravelll JI, o
, 'v d '
crane {~, ~(
, d'
6 r za zalncck visutý k pomas~ kladou, 5 gro, za tH šyouby nový k pl:ostr: mmu
za nározmky velky Q uno dg" á'd 'ktOtUl IdeU klidili a
.,
I
' u l gr
vou n enl
,
~..,
I' lžic
otci na
ko)! kap anovym
zvonu 2 k., zámečníku za kříž nový a plech ~red, s~,?lo~~
nosili rum, za dva dm 30 ffr., za pOUZl 10
~o
1 k
S
ab)' se do žlabu bláto netáhlo, 40 gr., za d ell)~ z~mel
~.
500 prezu do starom. vápelllce
o
'na věZi jak se chodí na pav Iuc,
v 1 Ic. za ru ly 1zume,
v
,a dl
I 40 gr
dvě votepy slámy do
faru lu gt., zD
40 gr, za 20
aZlce'
oJ
. r. d ' ~ k
, l" 'Ší J' ak sc chodí pod krovy velké, 40 gro, .01 poveIii y ll' ,. áko ,i 40 al' za tcsarskou prácI o m i ,
pros eJ , '
št f nový Jak se do
I n ., I dm,v \ vcná~lb i~tel:é myly v Id'tru latinském stolice
šení pod ~rovy vokenice ~vO Ig~ill)~apap~ru 12 'gr', I;anto48 ar.
vema z ,
vI I 5 gr
d
b.' 20
. , písek k tl-en! svctnlcC v s tO C
0'
far~ chodi, 401
~~I o;s~vu' 11ibl'a mejdla k mytí hlav
a lavICei zed;:~l,;: 5 dní 5 ko 25 gr., od vyvezen,í dvarov I za 1'01 ate .1 o L, zl:te'.rl' o vánocích v koslele troubili,
pOWU!l,rUlll, ,
'.
10
z~ PtOrácvozll rumit 1 k. za štětku k bíleni 8 gr., zenám, G, gr
" podškolskémll štědrého vecera koupena llllscet:a
nacv,I ,I
,
.
6
'd
il
°
m
od
v)'I k,
Vt li ci na vechty
gro, na en nt
,
'
I
'I
.
30
gr
4
pu
kten my y sve I
"
I 28
500 cihel
30 hrobníkovi za 12, var lam COVl za
,~' v
.san , um
0 ,
nesení rumu z podkroví ze ško y v' gr. za
,
'I
1 n Božího narození p,'i shromazdení Itteratm
1 L na c e ·
v • dlíl
16
I
r
,
'I 1 I 40 gr za 28 kop sllldelc 4 ko 12 gr.,
b ."1
kltru do škol)' 4 pinty vína, ze)
'.10 0
, "
pokryvaCl,c (I
3'0,) I'! 30 gr. hliňákovi od lištování
ol 0)110
II""
d sv, Valentin
a za ,tohce do
ko-,
za 30 lal! po
gl.
lL,
I 'IOštO
k
13
gr
tru
I all o
,
v
",. . '
lá"
škole 4 ko lémuz od bi em 10 uv
svetnlCe a kance <-le V .
,
I I
svět
tel~ 30 ·k o, pH porovmlní kantora s varhaníkem o ncl·kt<;re
od v)'mazování komínu ,ap anu a
s'
o,
' 1 I b V",. od pobíjení nádo ) pres
I
I
šl
1
v .. co e
L,
,
dl
I
a
fal'e
nedorozumění
na VlilO
L,
ecvall
2 I ·hy
v
fo 'á , též kladení novy po a ly n,
cel, rok na fal'e podle vrubů a oučtu ,18 g~", za o "U o
meky panu .11 fl,
"',
I lomor žákovstvu
1 k 0 30 g'1'. od vymazov"m vsec I '
.
),
12 gr . ,cxpensí
žákovstvu
za 47 nedelt, leJden p
paptru
'
'
'1 I 40 g~' za bečku soli koupené p. otc! 2 ko 30 g~.
1 k. a přidání 48 1<0 20 gr.
,
v2 sd co mistru
e
'.
pokrývac,kému
za 4 d m. 1 I'o 12 gr
, o. zedlll'1
I V i llllld;"",
o T),Uerovl za
Ndklad Ha sllTmo zailovs
ce
.,
o d ' 1 I 36 gr. od vyvezelll Iumu a
ckému !lustru za 6 111
{,
,.
I'
dl' I 'cll ležel
k 14 loket sukna (loket po 16 gr.)
2 postavy su I,na 11 "
' I
50 '
smetí kteryz OlI mno Ila let v ,sl'o
, e na po oIla
• ° I "h'-,
r
postřlhači
od poslřihovám toho su ma
gI:,
g
,
o
2
I
5
gr
za
200
cvocku
,
pll
I
I
45
3 ,.
jehož bylo 20 VOZIl,
L
"
, ly
o,
(I
I
t
5
gr)
5
k
60 loket plátna na podšívku o ,e l?o
' . o, kreJl-r
, . ení křidlice 12 gro, žákltm na hrnce 6 g"o, na pOP,IuIII é
'í
i š't' 2;:) párll puncoch od Jednoho pálU 4 , .,
' 3 ' 3 d hrnCíři od vopravcní v škole v ,e ,
J
c
mu
oe
I I
~
,
J
.
(
d
'
.
9
gr)
k pntnam - g r . . ,
,
, I II 1 I na
. 3 d
d 16 pál'll kahhot o
palU,
.
vt ' . I
n té); kantorovI a za novy cac l e L ,
o, o.
b'tO
10 gr 1 k 10 gr., za
1 ko 15 gr.
svc nICl ([lIne ,
~
r klntorovi za železo, které
2 ko 24 gr., od sednu ka a tl po
.
'
barvu k barvení kamen 10 g o, ,
Vo I t '
stouhy a haklíky 10 gr,
o
k~upil pod tt'Oubu do kamen, 16 gro, pOln'ýv\a c 1 "er~
Ndklad Ha dNví k fai'c a k škole: Hl VO!'u, •.;~r
I
1
I
12
gr
na
saze
k
rOZl
<LIlI po
na věži vopravova
(,
°l
•
é"
Ol do
37 k o 52 gr "
11,voru I dl'llí,
'
'
é b
4 r na vápno k bílení, t z na su
mo d ano
I
P o 2 k ' 22 gr.
pelat
ary)'
g ":
8 d ' 2 I 8 gr od 'vyme6 ' d'
12 k, 6. gr pluvctlm oc sp ado
VOl' po 1 k"
gr., ano
.
forma~n od flll'y 14 k.,
něho 8 gro 4 v , zcdml~uo za
r nt I<ov~r.i od o~ředělávání
vcní toho drívi 2 ko 86 glo,
I
"
I téllOž dříví
tení v škole trech komlllu 16 ~ " ,
"1' H velk);m
,
3
, , ' 5 gr
náp avacum Ol
V/V "I ovslv.u 20 gr od odmykám almaI <) p
I,nze
za<',
, llič 18 gr
~~ch~,lktl,l:lden~~~i S'~;(~ČŮlll, I~leří na haldu dříví za p~ldr~oltáři kde velebná svátost bývá, a za novy'
v·· t"
, J váleh,
' ItaZYd'emu p o
ortu, dáno 2 °k, 40
za \1';' kome a putnu do škol)' žáklul1 24 gr:, za tn plll
héhog dne
I Igl"v
°
I v "
'tf 'ní 9 k " o
pulsantum
co ec-'
,
I d ,v literáti obojího klu'u o Velké nocI pospolu by
drvoštěpum Ol rczUlll a ti pa
o
I a 10
Vlila, , ) z
..
d
.1
34 gr za 38
'I '
ktel'í lo dHví štípané na faru VOZIlI, 1',
gl.
dle obyčeje starobylého, Jlln arov, no
o I'
nlUlln,'
4r.
'
krovem
eJlls 'ym
Suma
toho
všeho
vydání
vLl
G06
117G
k,
O gl,
d cVlJeruo v,:í pn a na" opravení krovu.nad
' d
24 gr 1 k
49 gI
"
za 4 stryehy vokuJe, Je en za
o,
'
I á
~~ lc. 'a st~'ycllY a věrtel cihel tlučených (strych po 4 do mo
221
16070 RII llOp o čo 1645 f. 22. PnJem '"\"
gr:,) Zl I 42 gr.. od pobíjení žákovslvu do školy
duší ko~tela M, B. Pl'ecl Tejnem a SVo Be,nedlkta v o
24 gr.
L
•
1 f
ť 55 gr z't 4
štrokvasu 5 gro, od vy,'ezení 1 v Ul' sme t
."
~ ik
o Od ) Kašpara Granovského od pohr~u nebol:
,
IV ~né koupené do školy zákovstvu 24 gl., na šp
1607 o o I 11'0 I od Jaroslava Pozauuara za dum zádusm
nllsl' lreve
"dl'l
4 Ir
bratra
Je 10
c,'
11
dl
"ipo
)ul~antllln 9 gr" za 16 židlíki'1 vína, 1 Zl "po
'.'
OdVCl po e Pil'l t 60 k o, Adam Linhart z , Najenperka
l'd;ž jsme ouředníci za dll\eZitou potřebu po.sPdol; ~yl~
Ilí
I
éh)
u
sv
Benel
vdi sl'é na spravem s, p 'u sv'
,
.I , a,I
,
l'
J. faráři k posvícení na huso 44 gl:-' Je n
zel~
pove
'
v,. b d
10 I
Daniel a Pave
kdež
tělo
jeho
odpoelvat,
u
e,
c"
.'
k
Vít
5~ g ., II í
chu a umetení v kuru latlllském 8 gI:,
bratří Pfenderové na pomoc k svo Bel~edllctu l O .:;V. ,
Oll I s~..~ e~'d ;pr~'avení skel v škole bak.láE a kat:toro~l,
Komínek a Juliana m. j, k sv. Benediktu z t é ptlClll),
s, en, Tl
b b'
d 6 k ')3 kolecek ll.
té-' v zádušním domku a am a o
, ~
" v
ab tu těla jich odpočívaly, 10 ~o
'I
1; starÝch koleček a z nových prutu 3 k.
~;'o, z~n~:,:); ' y PN 'CIII odhadNI: Od paní Cabclický ~~ vml~to 50 L,
níku za nový klíč k In'uchtě 1?, gr O! n, ?11' cu, ' , I
od J akuI;a j'l'Ielcara odkaz od Václava S)'I;ka ucmen;' ~O ~o od
. h O l ostele vytíral a zámeelllku Je zdVihat pomaha
Štefana Prejnera apatykáře odkázal:y~h od pollll J'~~'~y
epltap Ja "2' t l·c'·I)' kantorovi do !)okoje koupený 30 gro,
10 gr o, za,
s o I'
,
v'bí' í
m ' k sv Benediklu 60 k" od Alzbety, nebo p, I;I'~
d šk I 18 gr, zámecníku od pn Jen
. J.
" I I'y 100 IL, od Severina Ruduera ua šatk)
za sekeru novou o
oY
,
I' 1 I 30 gr
Nygryna
mauze
12 kusll epitaphií, neb se lidé domlouva \, L ; I j:
ď
vok o 15 k
,
' do kaple panty dva a khc nov) (a
chu j~~í' ~~1 U:~I Adamoa zvoníka orl zvonění velkým z,voncm
za 2 zamky, novy
"fl'
t" d I amen 12 gr.
.. 1 1 za 4 obrtlíky a he lily II o ,
.
'
~ zvoněno paní l'v[alldaleuě švadlí od sVo llhkuláše,
::~ar~tinsl:~u 'kruchtu za 2 heníny k přibíjen~blavic 5 ~~' Io
.
,
ď fát\. 20 gr
pam
1
k,
20
gr., od zvon§ní. Gynglovymu v ~(' š ~. I é liěťátku
,
I I
Idery' z Normberka na pru u sem o Dorotě ]andový 10, Zehvskému. Anne
o, e IC' ,
,
za 2 ItUs)' p ec lU,
,
v'':1 '.In I-tetí u hrobníka
I' b ,I 6 gr třem nemocnym zae Cl' , '
: '.
Za Mikuláše Trnk)' zvonika: pam
p. Pavla z P roscee. J'
l"
'
bitému
~ ~nli
gr ;~'uhláH za truhlu na dvě osoby 1 k, 30 g;.. ,
tabelické z Kolovrat, panu ~'ěmínov~, Sk~.i~lOVI:. Z\ěfátlw
ezevl ' b d o'enlcv před školou pro spád vody 3 k., p, aod zlaté labnti, HoffmanOVI, JanovI Pe I mllm I, I
za z a
o z ,.I VI
Ie 2 I" 30 g'I .. za
soli
ph
SVo
Hal'
rán koupena )ec ,a
V"

gr'
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Jana MusiJa, mládenci od modrého jelena, paní lděnkový,
Lidmile Skodový, paní Rýdlov';, Harantový, Nerhofový
0,1 černý ho koníčka, synu zctě Stěpánovského, Václayovi
Hararovi~

paní

Bi:ekovco\,)r,

mistru Janovi

Vokorynovi,

manželce p. Duchoslava, Fakštetero\'i zedníku, dcel-i Ja[",ba i\lelcara od modrýho jelcna, Dorotě, jehlni'ce, jedny
pokojnici od krávu, synu p. Kašpara z Perštejna, deci'i
Jiříka sldenál'e z Ungeltu, deel'i Mikulge Buzka, dedi
Katei'iny šenkýi'ky u Valšu, manželce Ludvíka Pekelského,
Dorotě Lopatské svíčlliei, zeti Jakuba od modrýho jelena,
synu Jana jehlái'c, dcerce Mikuláše, služebníka páni"v,
mládenci p. Lorence Stárka, sylllt p. PfaUlnhergera, dě
ťátku p. Ducho,lava, Kakš$'vi i'ewíku, l\Iartě Srpový, Barboře Korecký, synu Jana Slachtatskýho, sn'U Bartoloměje
Rejšovskýho l'czníka, paní matái Kundrala Skréty, Pavlovi
Jizbic~ému zalllordovauému, Trejtlárovic synáčku, Václavovi Sramovi, paní Kometkový, dvěma dcením Faltýna
Krejcího, Linhartovi Pergcrovi, s)'nu Jana Pospíšila,
synu Jana u l\Jusila, hokyni pod školou Tejnskou,
paní Millerový, p. Spetlovi, synu Anny Moravovy, dccrám
p. Kořenského
Příjem platu komorního od oui'edníkul' šestipansk)'ch
v St. M. Pl'. ze vsi Záluzí 2 k, 30 gr.
Suma pHjmu r. 1607 1óOO k 2:3 gr. 4 d.
Vydallív l. 1607: p. farál'i kvartáJl,y 200 k., kaplanovi 12 k., mistru školnímu 12 k. 48 gr., kantorovi 8 k.
16 gr., Martinovi varhaníkovi 70 k., kalkantovi 2 k,
kuchařce na fant 8 k., p. otci za horas o Bož. Těle 2 k.,
p. oťci na fant za slepice a máslo H k.
Vydá/lí lIákladll nG llos/ťi, jilm a školil: za nový
dvel'c dubový kc sklepu pod školou 1 k, 30 gr., za druhé
dveře prostý léž kc sklepu pod zCllli, kde žákovstvo maso
chová 40 gr., od opravení pulpilu vclkého a malého, též
ml'íže okolo varhan!"v y kostele 40 gr., 3 ubrusy na faru
3 k. ] 2 gr., za 23 lokty plátna na ru~níky 2 k, 28 gr.,
od šití a obroubení rucníkl, a ubrus1" 12 gr" na barvu
červenou k barvení kamen 6 gr., za putnu vodní 15 gr.,
pulsanlulll od zvonění na preces 4 k., ocl zavěšení dvou
praporci"v v kostele 2 k. 40 gr., za skobu, kde sc dveře
závorou, jdouc k H"ebcnovum, zakládají 12 gr., za řetěz
k druhým vrat1"m proti H,:ebenovllln 8 gr., za klíček nový
k zahrádce 3 gr., za 7 pinet vína v pondělí masopustní
na fant 1 k, 36 gr., expensí žákovstvu do školy 47 k.
40 gr., od opravení 4 noh u khitedlnicc konvá"i :3 k.,
od vymetení td komínu vc škole kominíkovi 21 g1'"
mendíčlcllltl všem na lázni 8 g1'" dlazičllll1 od dlážcní 14
sáhln', sáh po 10 kro 2 k., od opravcní a obno' ení vral
farních truhláři 2 k., p. Jiříkovi od vyzdvihování a obrácení velkého zvonu 8 k.
Náklad na vízku nad kostelem M. ll. r. 1607 ohnovenou: Plechu koupeno od Vlacha v domě u MráZll 61
soudklt po 17 gr. m. činí 102 k., za 13 loket drátu
k ZVOncl1l11 do vížky 10 gr. do Nymburka za ] 4 liber
peregrynu 1'.0 36 k, 7 k. 18 gr. 6 d., za 26 lib. plcveisll
po 10 gr. 4 k, 20 gr., za 16 lib. gl, jtlt po 3 gr. 18 gr.,
44 liber voleje Iněnýho po 8 gr. 5 k. 52 gr., za dra
pytlíky uhlf dáno 6 gr., malíři od tření barev 3 k. 30 gr.,
kotláH za měděnou korutJu a nlalíH od pozlacovánÍ

II

lna~

lování jí 3 k., Tomáši Ccrmákovi od pokrývání 3ll k.,
za dvě libry voleje k poti'ebám pokrývaci 16 gr.
Náldad na krov nad kostelem sv. Benedikta v I. lGOi:
Pi'eclně koupeno 4 dčbery vápna po 18 gr. m. 1 k. 12 gr.,
od míry dáno 2 gr. 2 d., od výnosu 3 gr. 3 cL, formanu
od phvezení 1:J gr., za jeduu furu písku 12 gr., TOlllá~ovic! Illistru pokrývačskému za dva dni 32 gr., t()\'ary~i

jeho 32 gr., přidávači jejich 18 gr., za Vl'Z písku 12 gr.,
za 300 háků, jedno sto po 130 gr., dáno na Mali Straně
1 k. 30 gr., fOrmanu od pl'ivezcní jicll 30 gr., ta 5
dčbcrl' vápna v starolll. vápenici 1 1<, 30 gr., za 1000
hálu', ocltud 4 k, za BOO prczii 1 k., tovaryši pokrývaeskému za pět dní (den po 16 gr, m.) 1 k. 20 1'1'" 1'0mášori mistl'lt 1 k. 20 gr., pi'idávaci 40 gr., za Hi vozy
písku 136 gr., za dl'a I'črtele tlučených cihel 12 gr., 2
vertele vokují 12 g1'" za dva tisíce pre7.l, 6 k 40 gr.,
Tomášovi mistru za () dní 1 k. 36 gr., tovaryši jeho 1 k.
36 gr., druhému tovary"i 1 k. 36 gr., pl'idávaei 48 gr.,
za pět deberu vápna 1 1<. 30 gr. za ti-i vozy písku 36 gr.,
TOlllášovi mistru za 4 dni I k. 4 gr., tovaryši 1 k. 4 gr.,
pl-idávaci 3:3 gr., mistru pokrý\'ačskénlll za pět dní 1 k.
20 gr., tovaryši 1 !C. 20 gr., přidávaci 40 gr., za jednu
furu písku 12 gr., mistru pokrývačskému za 4 dni 1 k.
4 gr., tovaryši jeho I k. 4 gr., pl'idávači 32 gr., poln'Ývaci od pi'ikrývání kavrnicllV u žlábku plcchovýho proti
voknu sklepovému, pončvadž tam zatýkalo, za dva dni
BO gr.
VydaJ/í lIakladl/ /la kostel sv. BC/ledilda: Předně
když sc byla vejchoz odbyla od čtyř mistrl, starších zedníld'lv k SI'. Benediktu, dáno jim za práci I k
Placeno nádenníkum za první tejden: Ludvíkovi,
Pavlovi, Danielovi, l\lelicharovi, Mikulášovi, druhému Mikulášovi za 6 dní kazdélllu po 48 gr., lakléž druhý t)'den,
ti'elí za 4 dni ctyl'cm, čtvrtý ctyl'em za (j dní, panu
Janovi, mistru zednickému dáno za tři tihodny 3 k., pálý
týdcn 4 nádenníkllm za 5 dní, šesti 5 n. za 6 d., sedmý
týden 5 nádcnníkl1l11 za 5 dní, mistru zednickému za 2
neděle 2 k., osmý 5 n. za 6 dní, mistru zcdnickému za
týž t);den 1 lc.,) za zahrádku pl'ikoupenou k SI'. Benediktu
od zetě Jana Celíka 60 k., d,ino při tržcní jí litkupu 1 k"
Pavlovi Hoškovi, který pOll1ahal tditi a k švagru sc pl-imlouvati, e1áno na zpropitné 30 g-r., za 14 dčberu vápna
4 k 12 gr., od výnosu ] 2 gr., od míry 8 gr., formanu
od přivezení 36 gr., za volejnou tunu na vápno 10 gr.,
za vosum voprátek 3 gr. 3 d., bečváři za hole na lisku
k přcsívání písku a za 30 lisek dáno 12 gr. 6 d., za
jednu konel' vl)dní 3 gr., za trakař k vození kamení Janovi Ha'manovi dáno ]!c. Na devátý týden placeno 6
nádenníkull1 za 6 dní po 48 gr., tl'elll přidáyaClllll za th
dni po 24 gr., ti'elll zednickým tovaryšlll11 za 3 dni po
45 gr., lllistru samému 1 k. 30 gr., do Starom. vápenice
za 13'. dčb. vápna 4 k. 3 gr., za 61 prkno (1 po 7 gr.)
7 k. 7 vr., za ti'i prostranky k tažení~písku ze sklepu
10 gr. :3 d., [;olá;'i od opravení rumpálu 12 gr., za (j
voprate!c 3 gr. 3 d., na desátý týden 6 n. za 5 dní po
40 gr., tovaryši zednickému za 5 dní 1 k. 15 gr., druhýmu za tH dni 45 gr., třetímu za 4 cl. 1 k., l1listru 1 k.
30 gr., kováři od zvostl'ení 48 nosatcltV 20 gr., od spracovánÍ sochoru žclezného, od opravení koleček a okování
trakaře 1 k. 37 gr., 16 dčb. vápna 4 k. 48 gr., ti'Cll1
tovaryšlllll 2 k. 45 gr., mistru 1 k. 30 gr. V jedenácti
týden a náden. za 4 dni po 32 gr., za 2 klílly~ zelezný
k rozražení sklepu ó:3 gr., tovaryšum:tesařským; od po.
stavtní H,lny pro marl' 30 gr. V dvanáctý tejden 5 11.
za 4 cl. po 32 gr., 4 tovaryši'll11 zednickým 2 k. 30 gr.,
mistru I k. 30 gr., 5 e1cb. vápna po 20 gr. m., 6 deb.
vápna ,tarom. I k. 48 gr. V třináctý tejden: 7 nác!. za
f, dní po 40 gr., 2 tovaryšllln zel!. za 4 dni 2 k., mistru
1 k: 30 g-r., 12 dčb. vápna slarom. po 8 gr.,'3 dčb. po 12 gr.,
dvoum tnvaryšlllll zcd, za 3 dni) 1 k. 30 gr., mistru 1 !c. 30 po.
\' čtrnáctý tcjden 7 nád. z~ 6 d. po 48 gr., jednol1lu za
4 dni 3:3 gT. a jednomlt za 1 den 9 gr., za hřeby latový
k lešení 8 gr., 4 tovaryšulll zed., kteÍ'í grunt v kostnici
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zakládali zpropitného 30 gr. V patnáctý tejden 9 nád,
za 5 d. ~o 45 gr., dvoum tovaryšum zed. za 4 dni 2 k.,
třetímu za 3 d. 45 gr., mistru 1 k. 30 gr., 6 dčb. vápna
novom. 1 k. 48 gr., p. Janovi Bauchygerovi na Nov. M.
Pl'. za 2 centy železa cáhlovského 14 k., kolečníku od
dovezení téhož zeleza do Platnýřské ulice k zámečníku
8 g1'" 10 dčb, vápna starom, 3 k., za voprátky na lešení
6 gr. V šestnáctý tejden: mistru zednickému 1 k. 30 gr.,
2 tovaryšum zed. za 5 dní 3 k. 45 gr., 7 nádenníkum
za 5 dní po 45 gr., za 4 kusy tesaného kamene ke dveřum kameníkovi 3 k. 45 gr., 11 dčb. vápna starom.3 k
18 gr., za 250 cihel starom. 50 gr., za 4 vozy písku
k obmítání 48 gr. V sedmnáctý týden 6 nád, za 6 dní
po 54 gr., 5 dčb. vápna novom. 1 k. 30 gr., tovaryši zed. za
6 dní 1 k, 30 gr., dvoum za 5 dní 2 k. 30 gr" čtyrem za
4 dni 1 k., mistru 1 k 30 gr., za 33 prkna (2 za 15 gr.
m.), pohodnému od klízení sekretu 5 k, pacholkum jeho
na večeři a svíčky 26 gr. V osmnáctý tejden: 4 nád. za
6 dní po 54 gr., za sochor dřevěný k nosení vody 3 gr.,
dvoum tovaryšum tesařským za tři dni od tesání dříví na
krov nad kostnici 1 k. 30 gr., 20 dčb. vápna starom.
6 k., 500 háku 2 k., 2 fury písku 24 gr. V devatenáctý
týden: 6 nád. za 5 dní po 50 gr., tovaryši tesařskému
za 5 dní 1 k. 40 gr., dvoum za pět dní (den po 18 gr.).
třem za 5 dní 1 k. 30 gr., mistru zednickému 1 k.
30 gr., 10 dčberu vápna staroměstského 3 k., dvě fury
dříví a za převezení dvou dubu do zdi k svatému
Benediktu 30 gr., na laťový hřebíky k kostnici 10 gr.,
za deset nárožník1't 12 gr., 15 dčb. vápna starom. 4 k.
30 gr., 60 hřebu laťových 10 gr., 3 tovaryšům tesařským
za 3 dni 2 k. 15 gr., Jiříkovi mistru za 3 dni 45 gr.,
za železo k stažení kruchty v kostele sv. Benedikta 18 k,
34 gr., od díla zámečníku 9 k, 15 dčb. vápna starom.
4 k. 30 gr. V dvacátý tejden 6 nád. za 6 dní po 1 k.,
Martinovi, Jovaryši zednickému, za 6 dní (po 20 gl)
Pavlovi a Simonovi za 6 dní po 1 k. 30 gr .. JakubOVI
Gencovi 1 k. 30 gr" za 66 latí z Podskalí 4 k. 30 gr"
za tři kopy latových hřebíku 27 gr., za nárožníky 10 gr.,
za dva proslranky 8 gr., za 1 k. hřebu 9 gr, V jedenmecítmý tejden 5 nád, za 4 d. po 40 gr., Jakubovi mistru
1 k. 30 gr., Martinovi, staršímu tovaryši, za 4 dni 1 k.
20 gr., třem za 4 d. po 1 k. 12 gr., třem toyvaryšům
tesal'ským za den od latování kostnice 45 gr., Sebestianovi kameníkovi od vrtánÍ. zdi 4 k., témuž za vokno
k sklípku 3 k, 15 dčb. vápna starom. 4 k, 30 gr., 400
dlažiček 1 k. 20 gr., 1200 háku 4 k. 48 gr., 1500 cihel
sklepových 5 k., 14 dčb. vápna 3 k. 12 gr. V dvamecítmý tejden 6 nád, za 5 dní po 50 gr., mistru Jakubovi
1 k. 30 gr., Martinovi, staršímu tovaryši, za 5 dní 1 k,
40 gr" 1 tovaryši za 5 dní po 16 gr., druhému za 4 dni
po 18 gr" Kry~lofovi Brokovi skalníkovi za 60 štukoví i
od fury ll) k., Sebcstiánovi kameníkovi za práhy a dvéře
nový k sklepu pH kaple 5 k.. od tesání kamene 36 kusu
po 4 gr., 10 dčb, vápna starom. 3 k, 3 kopy latových
hřebu 30 gr., za štětku k bíkní 6 gr. V třímecítmým
tejdnu 6 nád. za 5 dní po 50 gr., Jakubovi mistrn 1 k.
30 gr., Martinovi, staršímu tovaryši za 5 dní 1 k, 40 gr.,
dvoum tovaryšům tesařským za dva dni 32 gr., mistru Jiříkovi 32 gr" 10 dřev na tesanice 2 k" 10 dčb. vápna
3 k, 200 cvočkuv k přibíjení křidlice 12 gr. V čtyryme
cítmý tejden 6 nád. za 6 dní po )/2 k., mistru zednickému
1 k. 30 gr" Martinovi tovaryši za 6 dní po 20 gr., druhému za 6 dní 1 k. 48 a třetímu 1 k. 36 gr., od tesání
78 kusu štuk~ví 5 k, 12 gr., 16 dčb. vápna s(arom. 4 k,
48 gr., 300 dlažiček 1 k. V pětmecítmý tejden 3 nácl.
za 5 dní po 50 gr., mistru Jakubovi 1 k. 30 gr., Marti-
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novi tovaryši za 6 dní 2 k., druhému tovaryši 1 k. 30,
třetímu 1 k, 20 ia 5 dní, 15 dčb. vápna 4 k, 30, za
1000 prezu sto po 20 gr. V šestmecítmý tejden 5 nád.
za 6 dní po 1 k., mistru Jakubovi 1 k, 30 gr., tovaryši
jednomu za 6 dní 1 1<. 48, druhému 1 k. 36 gr., Kryštofovi skalníkol'i za 60 kvádru i s fůrou 16 1<. a za 8
větších herku kus po 24 gr., za 20 latí 1 k., tři tesanice pod kruvek 1 k" deset dčb, vápna novom. 3 k.,
truhlál'i od díla za stolici novou 3 k., tři mříže dřevěný
k kostnici 6 k., dveře duplovaný k kostnici 2 k. 30 gr.,
za lípový dveře ke kaple 1 k. 15 gr., za třetí dveře
k druhému sklepu 1 k" za rámec dubový kvoknu 30 gr.
V dvacátý sedmý tejden 4 nád. za pět dní po 50 gr.,
Jakubovi mistru 1 k, 30 gr., Martinovi tovaryši 1 k 40 gr.,
druhému 1 k, 30
pět dní, kameníku zavdáno na 70
kus!t kamene tesanýho i za práh 5 k., od 10 kusu tesanýho kverchu jiným dílem 3 k., dvoum tovaryMm za den
od kladení námětkuv a spravování krovu 30 gr., samému
mistru 15 gr., 1000 cihel starom. 3 k. 20 gr., 10 dčb.
vápna odtud 3 k., 300 háklt 1 k. 12 gl'. V dvacátý osmý
tejden 4 nád. za 5 dní po 50 g1'" Jakubovi mistru 1 1<,
30 gr., tovaryši staršímu za 5 dní 1 1<. 30 gr., druhém~
1 k. 20 gr., za furu písku na obmítání 12 gr., na kropác
k bílení 8 gr., tři kopy latovýeh hřebíku po 8 gl'.
k podlaze jdouc na kruchtu, tři kopy latových hřebíku
15 gr. V dvacátý devátý tejden 4 nád. za 6 dní po 1 k.,
mislru Jakubovi 1 k. 30 gr., Melicharovi tovaryši za6
dní L k. 48 gr., druhému za 4 d. 1 k. 12 gr., za tři
vozy písku formanu 36 gr., 5 dčb. vápna malostr. 1 k.
40 gr., dvoum tovaryšům tesařským za 5 dní po 15 gr.,
za 8 prken k táflování po 9 gr., za 3 zámky visutý
k kaple a k sklepu 2 k, 34 gr., truhláři za dvoje dveře
ke kruchtě a na krchově pod schody 2 k. 30 gr" za
vokeničku nad sklepem 20 gr., za tři rámy, kudy se na
kruchtu chodí, 1 k. 30 gr" třem od tahání písku za 6
dní po 1 k., třem od téhož za 4 d, po 40 gr., sklenáři
za tři vokna nový na kruchtu 4 k. 14 gr., témuž za nový
volmo do dolejšího sklepu 1 k., 9 dčb. vápna 2 k.
42 gr.
J obštovi zámečníku v Platnýřské ulici placeno: za
mříži, která vážila 74 liber, ke kaple 6 k. 10 gr., od
rámu vokování a pocínování 40 gr, zavěšení dveří duplovaných v kostnici s trojími panty 2 k. 40 gr., od při
bíjení třech mříží k kostnici 1 k., zavěšení dveří k druhému sklepu do věže, za šlaf a dvoje panty 2 k. 20 gr.,
za dveře nový plechem pobitý do kostela jdouc, za panty
a zámek 22 k., od trojích rámu okování a přibíjení prutu
jdouc na kruchtn 2 k" zavěšení vokeničky na kruchtě a
za dvoje panty 30 gr., zavěšení dveH pod schody jdouc
na kruchtu a za dva panty 1 k 20 gr" za 16 háku
k pHtahování oken 32 gr., od pověšení dveH jdouc na
kruchtu a za dva panty 1 k. 20 gr., od vokování truhlice
nový dubový a za zámek nový pro potřeby zádušní 2 k.
20 gr., dva zámky malí visutí, jeden k vokenici a druhý
k dveřum 16 gr.
Skalníkovi za 2 kusy pískového kamene na volma
1 k. 20 gr.
Suma vydání všeho za r. 1607 učiní 1480 k. 28 gr.
3 d. m. (zbylo tedy 19 k. 59 gr. 1 d.),
222. 1607, 3. května. NáM. nápis. Pohi'eb tento jest
urozenejch paní paní Lidmily, Marjany, vlastních sester Novohradských z Kolovrat a budoucích jejich. Leta Páně
MDCVII na den Nalezení sv. IGíže umřela urozená paní
paní Bohumila Čabelická rozená NOI·ohradská z Kolovrat,
kteréžto duši P. B, rač dáti veselé vzkříšení.
64
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223. 1607.
Ospravedlnění kněze Adama Jiskry
Bílského, kaplana u M. B. před Tejnem, proti žalobám
Jiří B. Pontána z Breitenberka v archivu místodržitelském
R.·:109/14.

mladý Goliášce, paní Fukáčkový, Václavovi stoličkáři,
synu řezníka Cyngle, P~trovi Pl'íčskému, manželce Mikuláše Hazuky, manželce Simona Vořechovského .. Cyprianovi
Bílkovi, manželce pana z Vidoule, tovaryši Stefana apotykáře, manželce IGíže Chvalského, manželce jednoho
mistra pivovárského, Janovi truhláři od Nožičků, k Prllvodu p. Smiřického, manželce Jana Humle, synu Šimona
~Ialvazyho, Mikulášovi Cejdlarovi, hospodál'i domu p.
Svihovského, synu Dominika řezníka, synu Jiříka Zygle,
Jakubovi Velvarskému, p. Hložkovi starýmu, Jakubovi Mydláři, kuchal'ce Jana Theodora, manželce JiNka Dacického,
Tymotheusovi Rouckovi, Kateřině Silvestrový, Ilanielovi
Chrudimskému, Pavlovi Fendnarovi, samýmu (?) z domu
od tří duhu, zeti Petra Pešuuna, synu Jana Kavky, dceH
Blažeje Koterovského, manželce Jakuba Kozla, Dorotě
Kasalické, dceři Házový, jednomu pacholálku. Křížovi
Chvalskému, Michalovi Kholovi, bratru Jana Pěti kostela,
synu rychtářevJ. Mli C., p. Míčanovi mladému, Jakub,Ovi
Hradeckýmu, Sebestianovi Vrbovi, Janovi Tejtlovi.
Suma uciní přijmu za r. 1608 724 k. 22 gr. 5 d.
Vydání t. 1608. Předně kvarta\Uv - 324 k 34 gr.
Na rozličné potřeby: Po obnově oul'edníldlY, když jsme
byli všickni na fúe za 4 pint):. vína 1 k. 22 gr., dvě
knihy papíru 12 gr., na pohřeb Stěpána Kulhavýho 30 gr.,
v outerý masopustní byvše na fal'e u p. otce eláno na
dvě pinty vína 41 gr., od opravení skel v škole bakaláři
a kantorovi 40 gr., když sme za potl'ebou Z>ldušní u řez
báře J. Mti C. byli, dáno tam na dvě pinty vína 4L gr.,
za dva ubrusy konpené na faru od Anny I"ukáčkové 2 k.
40 gr., za klíč nový a opravení zámku pl'i dřevnici ve
škole dáno 15 gr. a pH kalkatnře 8 gr., od opravení
měchův a varhanuv dáno jednomu mládenci 4 k, varhaníkovi, že mu nápomocen byl 1 k., za tb prostraňky
k měchum 15 gr., dáno kantorovi na struny před Vzkří
šením Páně 1 k., od šesti trnožův na faru udelaných
30 gr., mestkominíkovi od šesti 'komínův na faře a ve
škole 42 gr., truhlál'i od sklecování prkna a opravení na
oItál' 18 gr., formanu od vyvezení 4 vozů smetí a bláta
z fary, téi pl'ed školou 20 gr., bečváři od stavení a pobíjení strokvasu do školy 16 gr., dlažici od vydláždění
dvorečku podškolskému, aby se voda do latryny netáhla,
54 gr., cedítko plechový na faru 15 gr., jednomu varhaníkovi od štimování varhanuv a letování některých trub
1 k 30 gr.
Nálllad ua meč: Pl'edně dáno na snídaní kameníkovi
4 gr., za pivo 24 gr., na uhlí 2 gr., malíl'j za dílo 12 k.,
zlatotepci za zlato a vycisťování meče 7 k. 54 gr. tovaryšům malíhkým 30 gr., Martinovi Smejdířovi kal~eníku
který meč nahoru dával, 5 k., zámečníkovi za dvě železa:
které skrze ruku do zdi vsazeno jest, 1 k. 20 gr., za 1'0101'0 k zalívání toho meče 1 k. 12 gr., na uhlí 4 gr.,
když týž meč nahoru vundaván býli mel, dáno na faře
za víno mezi pány faráře tu tehdáž pHtomný 48 gr.

224. 1607.
RII/lOjJ. é. 1640 f. 9. L. Hl07
přijat jest počet první outerý po Třech králích od Jana
Kavky a Jakuba Křepelky kostelníkův k záduší sv. Benedikta. Našlo se v tom roce, ze jsou přijali od pohl'bů
a zvonění 97 k. a 46 gr. m. 4 d. a proti tomu vydali
32 k. 59 gr. m.
V sll'edu první po Tl'ech králích
přijat počet od J eronyma Eliáše a Pavla Kubice koslelníkův M. B. Našlo se příjmu 71 k. 43 gr. a 3 d. m. a
proti tomu vydání 65 k. 49 gr. 6. d.
P. purgmistr a rada z jistého a bedlivého uvážení
svého k řízení a spravování důchodiIv osadních záduší za
ouředníky tyto osoby: Pavel Rozmberger, JiH Štěpánek
z Vltavy, Václav Trubka z Rovin, Pavel Had z Proseče
vystavovati a při tom všem osadním poroučeti ráčí, když
by koli pro užitecné a potl'ebné téhož záduší do osady
obsíláni byli, aby jeden každý pod pokutou vyměřenou,
kteráž žádnému proměněna býti nemá, volně nacházeti se
dal, načei od ouředníkův bedlivě pozor dán býti má.
Act. fer. 6. in octava Triull1 regulll 1607.
Shromáždění do vosady M. B. v neděli druhou po
Třech králích kostelníci k témuž roku nařízeni: Pavel
Kubic, Jeronym Eliáš, Jiří Hajmon, Jiří Sort, Jan Mateola,
Jan lIIarkus, JiNk od kocourů, JiHk Staroloubsk);. Kostelníci
k sv. Benediktu: J"n Kavka, Jakub Kl'epelka; zakl'išťani
Vít Nosek a Havel Herynk.
225. 1608.
RII/lOp. Č. 1640 f. 112. 11. Januarii za líředníkx. 11'1. B. voleni: Pavel l\ozmberger,
spol~radní, JiNk Stěpánek z Vltavy, JiHk SOl't, Pavcl
KublC; za kostelníky: Jeronym Eliáš, JiHk Nejdek l'avel
Mrkvička, Pavel ,::,ole, Jan Markus, Jan Kakas, J~n Edlmayer, Jan Kostnar.
K sv. Benediktu kostelníci: Tomáš Kovanda, Blažej
Kotorol'ský. Zákřišťani: Vít Nosek,Havel Herynk.
226. 1608.
Daéick:Jí J. sll'. 220. Pánům Pražanům Starom. lIleč pozlacený vzatý - jest zase navrácen,
obnoven a v to místo, kdd prve byl, jest posta\'en.
227. Hl08. - R1/IIOP; Č. 1645 f 43. PHjem k záduší kostela M. B. pl'ed Tejnem a sv. Benedikta v 1. 16U8:
Rešt 19 k. 59 gr. 1 d., od ouředníků sv. Benedikta 19 k.,
od kostelníků M. B. 19 k. ] 9 gr., od sv. Benedikta odvedli 8 k. 47 gr.

PNjel/l odkaz/Iv.' od nebožky Tisícový k sv. BenedUdu ] O k., Daniela Kapra z Kaprštejna od paní Anny
Pilátky učiněpi 20 k., od paní Anny Pátkové od místa
neboZtíkovi Rehořovi Pátkovi 25 k, od p. Severina Rudnera na šátky chudým žáCi<Í\m odkázaných ] 5 k., od paní
Chlivellské od místa na krchově l'.I, B. ]0 k.
v
PNjel/l od zvol1ěllí:, od zv"nění synu Fultína hejdho, hranu uraz. Janovi Cejkovi, starý Vovsový paní Zuzaně Rabštejnské, synácku služebníka panského' (jest pasírováno), Kryštofovi Dyllel~ovi, jednOm!1 děvčátku pokojníka u Maniasu, zeti paní Savlíckový, Simonovi Mydlári
Hansovi Mislerovi, Dorotě THskový, paní Anně od pll[
zlatýho kola, pokojníci z domu Adama Linharta, synácku
p. Rabštejnskýho, Adamovi Ryhlerovi, synu Jana Musila
Lidmile Sokolový, dceH Petra Macera, paní RadnickÝ
synu, Ludmile Ludvíka od tN moždíl'u manžclce Arollce
Janovi Holcovi, dvěma dcerkám Jana Thcodora 'manželc~
Mi~uláše Maje, panu CI~livenskémn, synn FaItfna KyrchmaJera, dceH Lorence Storka, dceři Melichara Haldiusa,

Náklad ua svršek lIad kazaledll/ici v Tejlli!: Předně
když týž svršek vyzdvihován byl při pHtomnosti pánův
otcův od jiných far dáno za 4 pinly vína ] k. 36 gr.,
tovaryšům Mikuláše řezbáře na pivo b gr., Gabrielovi
malíři byl ten svršek projednán na 85 fl. rejn., ale odtud
dáno mu toliko 53 fl. 30 kr., což na míšemko učiní
45 k. 51 gr. 3 cl., ostatek p. otec z peněz na týž svršek
od lidí darovaných zaplatil. Kameníkovi od dělání díry do
pilíl'e 1 k., zámecníku za 14 heftů železných a 15 šroubů
a za dlouhý železo, jak na něm svršek leží, 2 k. Dáno
na víno, když se p:atilo p. Mikulášovi řezbál'i od díla
toho svršku, 1 k. 23 gr. Sumou 54 k 6 gr.
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Naklad 11a spravmí kostela sv. Beuedilda .' Petrovi
malíři od malování 3 \c, zámečníku za ]4 teftů k volmllm .

48 gr., truhláři za stolice před varhany 4 k. 15 gr., sklenáři od dělání nového skla nad schody 1 k, za železo
na štaf, jak se na kruchtu chodí, 1 k. 20 gr., dlažičum
od 22 sáhuv dláždění 3 k. ] 8 gr., tesaři od votesání tři
dubů na kleště na klenutí hol'ejší 30 gr., pokrývači od
pokrývání za 6 dní 1 k. 30 gr., za 5 dní ] k. 20 gr.,
za 3000 prezll 10 k., za 10 dčb. vápna 3 k., za 3000
háků 12 k., lesaři od opravení hranice u zvonu dolejšího
a pobíjení střechy, kde se máry schovávají, 1 k, za 1/2
libry barvy k obarvení plechu na dveřích 26 gr., sklenáři
za 6 liber drátu do voken 1 k. 12 gr., sklenáři ode všech
skel v hořejším i dolejším klenutí udělaných 22 k.
Suma vydání všeho 717 k. 23 gr. 5 d. m.
228. 1609.
RII/lOjJ. Č. 1645 j. 64.
Příjem
k zádu§í M. B. pl'ed Tejnem též sv. Benedikta od nás
Jiříka ~těp'lnka z Vltavy, Tana Srollbenýho z Doubravína,
Jiříka Sorta, J eronym \ Korandy od J Mti p. purgkmistra
a pánův naříze'ných ouředníkův na r. 1609.
Příjem odkazův a od pohřbuv: V pondělí po neděli
lnvocavit přijato od Jana Babky od pohřbu manželky jeho
30 k., od paní Hozlaurový od pohřbu 10 k., od panny
Marjány, Hrzanky z Harasova od pohrbu nebo paní Jo, hanny Spetlové z Harasova 20 k.
Příjem od zvonění: V pátek po sv. Matěji zvoněno
p. Babkovi, v pondělí po neděli masopustní Janovi Hájkovi krejčímu, v první pátek V postě Marjaně Paumbergerové, v neděli první v po stě Lidmile Humlový, v outerý
po týž neděli synu Alexandra Rozína, v sobotu po týž
neděli hrany p. Kry~tofovi Kaplíři, v neděli druhou
v postě paní Anyžce Sto rkovi, v pátek po týž neděli p.
Ladislavovi z Lobkovic, v neděli třetí v postě jednomu
tovaryši kožešnickému, v pátek po týž neděli jednomu
tovaryši l<rejčovskému, v neděli čtvrtou v pastě paní Kropáčkový, téhpž dne dceři od ttf voslu, v ollterej po týž
neděli paní Skrétový starý na Smerhově, v pátek po týž
neděli Petrovi Pešounovi, v neděli pátou v postě Ludvíkovi šlejfíři, téhož dne synn nebo doktor.!' Adama,
v outerý po týž neděli manželce J el'emiáše Stetera, ve
čtvrtek bratru Petra Nel hofa, téhož dne v manželce Jana
Melcara, v pátek po týž neděli Apoloně Ríhový, v pondělí po neděli Květné synu Jiřího zvoníka, v outerý po
Veliké noci pocholátku paní mincmajstrový, téhož dne
Kateřině Kobišce, I' outerý po neděli Próvodní Zuzaně
Valkounce, den sv. Filipa a Jakuba Anně Maršálkový,
v neděli druhou po Velk~ noci dceři zetě Kašpara Wintera, téhoz dne Alžbetě Savlíčkový, téhol dne p. doktorovi Wilhelmovi, ve čtvrtek po týž neděli Samuelovi Radešínovi, v pátek po týž neděli manželce Jana Musila,
ve čtvrtek po tl'etí neděli velkunoční dceH Wolfa Tkaničkáře, v pátek po týž neděli Andresovi zlatníku, v pátek po čtvrté neděli pastorku Václava Humle, v ned~li
pátou Mateso\'i rOlšOlidovi, na den Vstoupení P. Kr. Simonovi kožešníkn, v stl'edu po sv. Duše Matesovi barvíři,
v pátek po sv. Duše ,::,imonovi zámečníku, den Božího
Těla Václavovi Vodňanskýmu, v neděli první po sv. Trojici Honsovi Rostalerovi, v pondělí po týž neděli deeři
Jana Noska, den sv. Jana Lidmile SlepiCkový, v středu
po sv. Petru a Pavlu Lavinovi špendlikáři, lýž pálek Janovi (vynecháno místo), v stl'edu po třetí neděli po sv.
Trojici AlZbětě Kiliánce, v neděli čtvrtou p. mistru Havlíkovi, ve čtvrtek 'po Rozesl. sv. ap. hrany Alžbětě Hrobčické,
v neděli páté po Trojici Alzbětě Dobl'anské,
v pátek po sv. Maří Magd. synu Jana Hložka, v neděli

507

7. po sv. Trojici dceři Václava Trnbky, téhož dne Petrovi
krumplíři, ve čtvrtek po týž neděli Jakubovi Duhonovi
kováři, v pátek punčochál'ce u černýho koníčka, Jiříku,
synu Jana Kakše a pastorku Pavla Mrkvičky, osmou neděli Volpi'e l'ešetářce na rynku, v pondělí N. krejčímu
podle p. Dvořeckýho, v pátek po deváté neděli p. Vránskýmu, v pondělí po 10. ned. synu p. N. Vodáka, v sobotu
po týž neděli synu Pavla Paly, ve čtvrtek po 11. ned.
Jiříkovi barvíři od Radu, v ned. 12. strejci Adama Linharta, 13. ned. synu Matyáše Jirky a hokynářce pod
školou Tejnskou, v neděli 14. Jeronym•..ovi pokojníku od
Pekárků, den sv. Václal'a mládenci p. Svihovského, dceři
p. Ln"šana, dceH paní Eliášky, v pondělí po 16. ned.
Ruliartovi, v outerej po týž neděli Andresovi Kulíškovi,
v středu Kunšovi od Kobyn,u, Jakubovi sklenáři u sv.
Benedikta, v neděli 18. Vítovi Noskovi, v středu den sv.
Marty paní Marii Holianový, v 19. ned. Jiřímu Svačinovi,
v ned. ~o. po sv. Trojici dceři Jana Gerle, toho dne pochována jest Marjana kordovanice, v outerý synu Jana
Kolácníka, ve čtvrtek Severinovi Rudnerovi, v <ll. ned.
synu Jana Gerle, písah p. z Donína, Jiříkovi Pachovi,
den sv. Michala pochován jest Prokop kožišník, v pondělí
po 22. ned. pochována jest paní N. Pštrosová a dcerka
Cypriana od jednorožcu, 23. ned. pochována dcerka, Jana
Pětikostela, den sv. Ondřeje pochován p. Jeronym Cejka,
v druhou ned. advenlní zvoněno manželce p. Hložka, týž
den pochován v Václav Svícka v Nov. M. Pr., zvoněno
děvecce paní Svihové u sv. Jindhcha, čtvrtou ned. nevěstě
paní Jandový a vnučce p. Baumbergera, v neděli po Vánocích den sv. Jana M(kulášovi Rydlovi, 1610: v n~děli
po Nov. letě Johance Spetlové, den Tří kr. paní Sturmové, v pondělí po Třech kl'. Michalovi krejčímu, v outerý
Floryanovi Matesovi barvíři, v ned. Adorate matce Maruši
pekařce, den sv. Fab. a ,::,eb. Janovi Augustinovi, 3. ned.
Adorate pochována panna vDorota Kapounka, v outerý
zvoněno manželce Gabri~la Spinglera, v středu na sv. Jana
ZlatOlíst. manželce Jana Cernýho.
Suma všeho příjmu za r. 1609 1072 k. 26 gr. 4 d.

Vydállí: Předně dáno dvoum pánům farářům jako
knězi

Petrovi Hubkovi a po jeho smrti knězi Eliášovi
Šudovi kvartálů 200 k, kaplanovi 12 k., manž,elce kněze
Petra a potom též manželce kněze Eliáše Suda 8 k.,
kvartálů správcí školnímu 12 k. 56 gr., kantorovi 8 k.
32 gr., varhaníkovi 70 k., kalkantu 2 k., na expensí žákovstvu 47 k. 20 gr.
Vydání na všelijaké potřeby k kostelu, faře a škole.
V str"edu po neděli Reminiscere byli jsme u p. administratora oznamujíc mu o smrti kněze Petra za 2 pinty
vína 48 gr., od vyvezení 6 VOlŮ smetí z fary 30 gr.,
člvrtek po Oculi byli jSll1,e vysláni k p. administratorovi
za příčinou kněze Eliáše Suoa, aby ho k osadě naší konfirmoval, dáno na 2 pinty vína 48 gr., knězi Jindřichovi,
který tehcláž slovem božím a svátostmi přisluhoval, za
jeho práci 5 1<., pedellovi od obeslání konsistoře ] O gr.,
od vstoupení pedellovi 5 gr., Mikulášovi podškolskýmu
Zeleného čtyrtku 15 gr., od vstoupení pedellovi, když
kněz Eliáš Sud prijel 4 gr., pulsantům a některým sousedlun, kteH faru a kostel hlídali, aby se nic zlého nepři
hodilo, dáno na svíčky, též na zpropitné 40 gr., od štilIlování varhanův k pouti 80 gr., za putnu žákům na masO
15 gr., tesvaři od předělávání vrat a domečku štemtlování
Foti p. Skrétovi 1 k., sklenáři od předělá dní skel
v škole, v velký světnici a v auditorium 2 k., za klíště a
hrabáč železný na faru 12 gr., za 4 lokte plátna rel.ného
28 gr.
64'*
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VI. Rosttl lÝ1tský.

Kaplan chodi! k stravě od ned. Oculi do Cantate,
to jest za 8 neděl, nařízeno po 1 k. na tejden, M. Jan
Dykastus 6 neděl chodil, facit 6 k., kantor 7 nedělí též
po 1 k. tejden, zvoník 8 nedělí na tejden po 24 gr.
facit 3 k. 12 gr., na Velkou noc kněz Jindřich, kterýž
tehdáž posluhoval, byl u voběda, koupena pinta vína za
20 gr., v outerý velik. týž knez opět byl u stolu, vzato
vína 1/2 pinty za 10 gr.
Vydání chudým žákum na šaty: 2 postavy sukna po
11 k. m., za 50 loket plátna po 6 gr. m., od postříhání
fl přinešení téhoz sukna 1 k., krejčímu od šití z téhož
sukna 20 páru punčoch, kabátu a 12 páru galihot 4 k.
30 gr.
Vydání k pouti na den Zvěstování P. M.: na rozličné
potřeby k jídlu též na pití 14 lc. 20 gr., na sklenice
14 gr., pozaunarllm a jiným, kteří pomáhali při pouti 1 k.,
zákovstvu cantati 1 k, kuchařkám na lázni 1 k.
Vydání k pouti na Nebe Vzt. P. M.: na všelijaké
potřeby 18 k. 20 gr., na koření 2 k., na lázni paní farářce 1 k., kuchařkám na lázni 1 k., na hrnce k pouti
30 gr., pozounárům 1 k.
Vydání za příčinou kněze Eliáše Šudy: N ejprvé
v sobotu po Oculi vyjeli jsme do Nymburka k knězi
Eliášovi, utraceno na koně i na stravu 5 k. 20 gr.,
v pondělí po neděli SmTtedlné podruhý vyjeli jsme do
Nymburka, dáno kočímu od mry 3 k., pacholku na sádlo
5 gr., vzato sebou vína 18 žejdlíku po 5 kro V Toušimi
na pokrme ní dáno za voves i za jídlo 36 gr., týž pondělí,
když jsme měli jeti dáno za snídaní u p. radního 36 gr.,
v Nymburce za stravu a za voves 2 k. 34 gr., zase
zpátkem když jsme měli jeti dáno v TOllšimi na pokrmení
24 gr., Sazometnoll neděli, když přijel kněz Eliáš do
Prahy, dáno za kapra 16, za štikn 14, za 10 vajec 4, za
žemličky 2 gr., vzato rejnskýho vína 9 žejdlíku po 7 kro
uciní 56 gr., v Zelenej čtvrtek dáno na ryby 1 k., za
:!4 žejdlíků vína po 3 bílých v přítomnosti p. Kašpara
Wintera, p. pergmistra, p. Jana Duchoslava 2 k. 24 gr.,
v Velký pátek, když kněz Eliáš domů zase jíti měl, byl
u snídaní, ntraceno 30 gr. a jemu dáno 3 k. 56 gr.,
v středu po neděli Pr6vodní pi-ijel zase kněz Eliáš, utruceno 3 k. 38 gr., od vyhledání kněze Eliáše z matriky
p. arcibisknpa dáno sekretáH 2 k. 20 gr., po druhý od
vyhledání u p. arcibiskupa vysvědčení jeho pořádného
knězství, kteréž pod pečeti vydáno bylo, 2 k., v pondělí
po Cantate po třetí zase jeli jsme pro kněze Eliáše 7 k.,
formanu, který jel pro věci kněze Eliáše 5 k., za snídaní
1 k., za víno 1 k., vzato 18 žejdlíku vína po 3 bílých,
žemliček vzato ssebou za 6 gr., v Toušimi za snídaní
42 gr., v Nymburce za voves i na stravu 4 k. 40 gr.,
v Nymburce dáno za víno 1 k. 4 gr., v Toušimi, když
jsme zase zpátkem jeli, za snídaní 1 k. ]4 gr., v Vysocanech za pivo, když jsme ho vítali 50 gr., kotčím p.
z Waldštejna, že jsou vyjeli s vozem proti knězi Eliášovi
do Vysočan, na zpropitné 15 gr., na jídlo i na jiné potřeby utraceno za dl'a dni 2 k. 38 gr., za víno dáno
podle vrubu 18 k. 36 gr., za sud piva též i šrutky 2 k.
8 gr., v pátek po přivezení jeho dáno z lásky na ryby
30 gr., v sobotu též na maso dáno mu 36 gr.
Suma všeho vydání za rok 1609 824 k. 1 gr. a 3
d. m.

229. 1609.
Rulwp. č. 1640 f. 114. O počet
p. Pavla Rozmbergera v outerej Velikonoční hned tím
raněji pO,d pokutou 5 k. gr. č. Ludvík od tří mozdířuv,
Kundrat Skréta, Kašpar Winter, David Floryn, Jan Theodor,
pan pergmistr hor viničních pražských, Jiřík Staroloubský

Vl. Kostel 1Ýtlský.
sklenář. Páni ouředníci nynější vši ok ni mají při tom počtu
bejti.
Též o rejstra urburní tito páni voleni jsou, aby založena byla. VY,stoupení p. faráře budoucího do rady
o kněze Eliáše Sud II z Semanina, o kaplana p. mistra
a kantora, aby od neděle Oculi až do sv. Jiří měli stravu
u předního ouředníka, aby od nich placeno bylo po 1 k.
m. O zvoníka, ten od ty neděle aby mu se dávalo na
stravu za tejden po 12 bílejch. O knihy, které za knězem
Petrem zustávaly nebožtíka kněze Jana Jedličky, aby zase
navráceny byly; o baby v domečkách, aby je páni ouřed
níci spokojili.
Inventář po smrti nebo kněze Petra Hubky, co jest
nám od manželky jeho odvedeno: předně od cínovýho
nádob!: 3 ubrusy, 3 ručníky, 10 mísek prostředních a
malých, 2 umývadla cejnový, měděnice, nálevka, moždíř
s paličkou, míra před mísu (r), slánka cínová, 12 talířů
cejnovejch, 2 kotlíky pro ryby, 2 rožně železné, 6 nožů
s pouzdrem. Vzato z hořejší kaply nádobí osm kusu, ty
sou odvedeny p. administratorovi, dva svícny cejnový,
žejdlík a pul pinty, jest na tom Matka BOží vyryta. Koupen
na faru cedník (r) novej. Mají na faře dva kotly nový a
starý, sekeru novtí.

V pondělf před hromnicemi koupeno pouzdro nožů
novejch na faru, c\áno za ně 1 k. m., pekáč novej,
pouzdro železných lžic. V Bílou sobotu koupeny 4 zámky
k dřevěný kolně ke sklepu, kde pivo, a k kaplanovy komoře jeden. Dvě židly nové za 1 k., nová almara na
mazhaus.
Paměti, kdo co vostává dlužen k zádllší: Počet nebožtíka Korálka a rejstra urburní po paní Hvězdový
kš aftem 100 k., u paní Estery Teytlový 50 k., od paní
Anny Fulc10vý odevzdaných za sebou 100 k. páni ouřed
níci špitálští majíce. Jiřík Kostelík zustává dlužen, co paní
Anna Fllklová odevzdala k záduší sv. Benedikta 50 k. P.
Pavel Rozmberger přijal první peníze za r. 1608 15 k.
m. L. 1609 složeny peníze z gruntll Jil:íka Kostelíka 20
k. m. Po paní Kateřině Kobišový odkázáno 400 k. m.,
zahrady po 10 k. a zahrady za Svinskou branou každej
rok po 100 (r) k. m. vycházeti má. Po Vítovi Noskovi
odkázaných 30 kop má se dáti. P. Jan Musil zustává
dlužen k záduší po nebožce Hlaváčkový. ,O p. Mikuláše
Rykle strany platu z vinice zadržáno, o Sramovní vinici,
co jest nám zaddáno, o Kanc1ířku vinici (ptáti se na ní)
jest též čtvrtce vína, na Volkovic vinici též čtvrce vína.
paní Estera Tejtlová 50, Kašpar Cimermon 10, Martin
Slepička.

230. 1609, 11. ledna. RullOp. č. 1640 J. 113.
Dne 11. Janq.arii za úredníky voleni: JiH Stěpánek
z Vltavy, Jiří Sarla, Jan Sroubený, Jeronym Koranda; za
kostelníky: Pavel Kubic, Jiří Nejdek, Jiří Staroloubský,
Blažej Kotorovský, Jan Kostnar, Jan Posejpaný, 1'omáš
Javornický, Valentín Henger kožišník. Zakřištáni: Simon
Kapalfn, Havel Herynk.
K sv. Benediktu kostelníci: Jan Kavka, Jakub Kře
pelka.
Tamtéž j. 114. Dominica Oculi byli páni osadní
v osadě pospolu jsouce tyto nížepsané věci v uvážení míti
ráčili: Předně o zvonění aby se srovnali s jinejmi faráři,
každou neděli aby se zvonilo velkým zvonem. Druhé
o pana faráře budoucího, totiž O kněze Eliáše v Nymburce,
aby páni ouředníci k němu práci vážili. Stalo se. O pouť,
aby se v mírnosti držela. O p. mistra školního od sv.
Jindřicha, aby s ním na místě posta~eno bylo. Na examen
voleny jsou osoby tyto: Kundrát Skréta, Jan Theodor,
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Vl. Rostel Týnský.

Vl. Koslel Týnský.

David Florýn, Jan Slánskej, Václav Trubka, p. pergmistr.
Snešeno o nescházení se do vosady. O paní vd?~u, ?okud
by měla s synem na faře zustati, snešeno, do pnJetí Jmého
p. faráře.
231. 1610.
Rukop. é. ~639. {. 43. Pan~ fbIeťvika Smiřická dle svého ohlášení, Jestli by J. MtI yo
dovoleno a vykázáno místo k pohřbu v kuru, že. by toh~
oumyslu byla 300 k. m. k záduší M. B. darova~. Ja~oz
pak i když povoleno bylo, k tomu tu sumu ouredníkum
odl'edla.
,.
I
Téhož léta pí. Dorota Kapounová týmz zpusobem, a:~
jí samé vykázáno bylo místo, osadním se zakázala datl
300 k. m.
232. 1610. - Rukop. č. 1640 j.117. 30. Tanu~r!i p.
purgmistr a páni z uvážení sv~ho ráčili jsou voli~~ za
ouředníky voso by tyto: Jiřího Stěpánka z Vltavy, Jlrího
. Šorta, Tomáše Houfa, Václava Vořichol'skýho, za kostelníky: Pavla Kubice, Jiřika Staroloubs~ého, ,V~,c}ava ~ Vlkanova Jana Markusa Ludvíka od td m~lZdlru, Mikuláše
Bučk'a, Jindřicha Řeč'ický,ho, zakřišťany: Simona Ka'palf~la,
Havla Herynka. K sv. Benediktu: Jana Kavku, Mlkulaše
Hrušku.
, o
Páni starší vosadní v plný osadě volení od p~nuv
vosadních v neděli po sv. A1Zbětě 1610: Kašpar vymter
z Polehrad, Jan ~uchoslav, z Dě~ína, Kundrátv , Skrél~
z Závořic Tomáš Slemer z Caslolo,vlc (škrtnut a pnpsáno .
p. Jana Sroubenýho na místě Sl.emera),. Jat; Theod~r
z Ottršdorfu, Václav Trubka z ROVIn, Matláš Jirka. z Devína (škrtnuto a pfipsáno p. Franc Ostrš\ok), DaVid Floryn, Tomáš Houf, Jakub Henne, Pavel Solc, Pavel Had
z Proseče,
L. 1610. 31. dne m. ledna byvši z poručení p. purgmistra a pánu starší ouř~dníci i všic~{\\! osad~í do dom~
farního obesláni nízepsané věCI JSou n.z~ny byly.
Pi'edně učiněno ohlášení od paní Hedviky Smiřické skrz~
vyslaného, že paní ráčí 300 k. m. dávati, a~y po srr.!rtl
k pohřbu těla mrtvého samé toliko pan~ llllst? v kuru
vykázáno bylo. P"voleno k to~~. :'te~l ourednícl a !wslelníci, též sv. Benediktští vystoupili, J1mzto potom oznam~no,
ie podle snešení s p. purgmistrem a pány do rady zádnejch osob volenejch od osady podáno nebylo. Na tO~l~
snešeno a zllsláno s p. purgmistrem a pány promlUVIl!
skrze vstoupení a to volení jich, aby do rady zase podáno
bylo. Item snešeno, aby zatim peníze od paní K~pollnky
300 k. m. spečetěny a zašity vyčteny, byly. !éz o t?lt;
zmínka uciněna o peníze za pány ouredníky spltálskyml
zůstávající, předně 100 ,k. m. od pa~í Fllldový odevzdanfch
a' více 2000 aby od mch zvyupommány byly a z ,!1váze~í
většího počtu pánuv osa~~íc!1 ne p.ánum oU!'edníku~ Špl~
tálským, ale jiným lidem J1stym pro li dostat~cnému zJlš~elll
se zapůjčily. Item st~'any věz? u sv. Hene~~kta k opatren~
volení páni ouřednícl p. DaVid ~l.oryn a JmL. Toho od
loženu. Strany koledy p. adnl1mstratora, pn snešení a
shledání má jeden každý toližto koledu do vosady ~ebou
přinésti. Darována truhlička krumplovaná pro I~ostle o~
nějaké vdo~y z vosady sv. Kl-íže a to~u tovaryšI, klereJ
..
tu truhličku krumploval, povoleno dáli 2 k. gr.
Item prken dvě kopě pod krov na kostel koupiti
povoleno.
L. 1610 v pátek po Obrácení sv. Pavla na víru Její
M. uroz. paní Hedvika Smiřická z Hazmbur.k~, a na ~,~a
lách znamenaje nestálost života tohoto pOl11íJeJlcí!~o l:a~lla
jest toho skrze uroz. p. Gregora z Hernsfelzu pn pamcl:
starších ouřednících, aby od nich místo k pol!řbu v témz
chrámě - vykázáno bylo, žádostivě vyhledávali. Iobravše

nadepsaní ollředníci v témž chrámu,. místo jedno, v k~r~
za mHži železnou proti velkému oltán,. na ~terémzto mIste
kámen mi'amorový starý nalomený, Jemuzto do dvouch
set let jest, leží, ten ven vyvržen bude~. kdežto tě.lo, I~rtvé
vejš dotčené Její Mti po smrti .odpocmutí, své Jmltl má;
- Naproti tomu ráčila jest Její M. pam na dokázá11l
vděčnosti k témuž záduší 300 k. m. z lásky se zaká·
zati aby ihned po smrti - odvedeno bylo.
, L. 1610 4. Julii v osadě. snešení takové bylo:, S,u~li
kací p. Pavla Rozmbergera do rady lodaná prectena
~ rešt a stolice udělané ,skrze něho 53 k. I? za ně,
kteréž v počtu vypusti!., Zádá ~.áplaty dopoll1o~ení; 7 k.
varhaníkovi více do poctu polozl!. Kondr z lnámu v Iw" I - učiní 12 k. m Lidé I)oplalníci,
aby
k zápisům
CIC I
,
• j r '
svým se při/.návali, mají obesláni' bejtl, na}, e- I se; ze
p. Rozmberger více ndli v registřích "a příJcm ,polozeno
má přijal. Odložili mu do sv. Havla. Dokud poctu z ?~
kazu paní Kobišky lak i z dříví, prke.n .l~ t?I11U k 'povnl~~,
též vypujcování ncudělá a kameníka I J1nych nespokoJI,
tehdy se mu odpověd dáti nemuže. Stolice aby sobě vybrali i jiný.
Dne 2. Julii v pátek p. hrabě Šlik a p. admi~i,strator
pod titulem J. M. I,urfiršta Saskýho, ab,Y v po~deh a :~
člvrtek v Tejně skrze kněží německy Jeho kaz~no beJtl
1Ohlo za tou pl'íčinou z poručení osada obcslana. Sne~ellí vŠech aby se omluva .uctivá ucinil~. Pro budo;1Cí zlé
a nebezpečenství jazyku ceského tak 1 všeho mesta se
tomu povoliti llemiHc, což v radě skrze p. \,~uch~:~lava .předncšeno bejti má!, pon~v~.dž, to za pa~el1 naslch prve
nikda nebejvalo. MaJI dosli J1nych kostell1v.
~Fol. 119. Strany vod kazu paní Kobiš~vý ~1~ se to
při p. FlUwejnovi vyhledál'ati a jeho dobry zda·,1 pa~lU
purgmistru pl'ednésti a s tím n,epro~lív.~ti. P. Jan~ }I~SII~
obsílati podle Markyty Hlaváckovy" J1l1ak ~ro~,eJol ske
zápisu dluhu do 30 k. m., p.' Zapskyho ~.adrza~'ho ~l~tn
od 9!.0 rocně 2 k. m., kteréž p. Skála pn .dskach p,nJ,al,
ale k záduší ncní odvedcno. Při p. p~rgmlstru a paIllc!~
vyhledávati strany Rabštejl1skél~o o l~cty p,. K,,~·á.lka. Pr~
p. rektorovi strany k~l;tora sluze?neJšlho; h·.uhl.I:I. ud~latl
k schování věcí, kterez v kaple JSou, téz I rcglslr,a .1 ty
věci zanechati v hořejším sklípku a I'šccko prohltdnoutl,
pořádný všech věcí inventál-.
, .
.
fol. 120. Snešení v plný osadě v ncdelt po sv. LI?hartu 1. 1610. Co se dotýče p. Pad a Ro~;nber!,era, ~e
se toho všeho zllstavuje ph přcdešlý p1'1mlul'e pánuv
osadních. S p. Jiříkem Košetickým promlu~iti strany komorního platu z Dubče jemu od dědlCUV p. Adam~
Skály odvedených, který jest týž někdy P; }.dam, k su~~
přijímal, mno o·li jich .za nim zllstává.
lez 'zprav,u V,Zll1
od ouředníkuv předešlJ'ch, zdali sou "'~y k sobe lecl~
platIl od p. Skály co přijímali a od koltka let s.e pL,lI
aneb neplatí. Co sc dotejce o propuStění p. adm.llllStrntora pánům osadním sv. Havla, aby
p. a~lm'l!~sl~'al~r
tým? pp. osadním vždyckny ti·ctí nedeh d~'uhe .. ve}lk.c knzání slovem božím sám osobně vykonál'atl a JlIlyml sv.á:
tostmi cirkevními posluhovati 111ohl, ž? se k }.o~nu povohU
nemlde, aby tento chrám P~ně ,1.leJhlavne!~I, ,zdyckny
třct( neděli zal'řený a prázdny by tl mě!.
Hz také pro
nedostatek a sešlOst vělm p. administra'or,\. ,Co, >c dotejče J. Mti p. Adama st. z vValštejna, aby Se)lStl oso~y
voldi a k J. Mti práci vázi1i a J. lv:ti. za~~zál11 ku ~~mctl
pl-ivésti, aby loto záduší v svý pametl mltl a :ak ~leJ~k~~
památku na časy budoucí k tomu chlldém~ zad~lšl UCHlltl
rácil. Co se dotejče jistoty svědcící osad~lIl~ te o usady
a vedle nich osadním sv. Havla, kterouz Jest na sebe
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nčkdy p. Ludvík Korálek učinil, kteráž zustává za osadními sv. Havla, aby se k nim došlo o zapujčenÍ též
jistoty, aby se táž jistota pl'i úřadě purkrabským zregislrovati dáti mohla. A potom k držitelu statku téhož pana
Ludvíka aby hledÍno bylo.
233. 1610.
Ruko}. Č. 1645 J. 73. Příjem
Ir záduší kpótela J\L B. Pl'cd Tejnep1, též sv. Benedikta
od Jiříka Stěpánka z Vltavy, Jil'íka Sorla, Tomáše Houfa,
Jana Vořichovskýho, od nařízených ouředníkuv na 1'.1610.
Vybráno od kostelníkuv M. B. v tom rOce peticí 64 Je.
m., od kostelníkuv sv. Bcnedikta 116 k.
Pl-fjem odkázaných pcněz a od míst k pohřbení těl
mrlvých: pl'ijato po Ul'. paní Dorotě Kapounce 300 k.,
po paní N. Smil'ický 300 k., od Václava Hubky na pa,
mátku otce jeho y50 k., po Vítovi Noskovi }el'ci 30 k.,
od J. Mti p. hr. Slika 20 k., od iHikuláše Svorcpergera
na potřeby chudých žáčkuv 14 k.

v neděli 4. adv. manželce Symeona Humburka, na sv.
Štěp. jedné pekařce od sv. Vondřeje. 1611 v ncd. po
Třech králích Václavovi Nekmířskýmu.
Suma všeho příjmu za r. 1610: 1753 k. 23 gr.
6 d. m.
Vydání: ,Na všelijaké potřeby k faře a škole: od
vyvezcní na Stědrý večer 6 vozu smetí všudy okolo koslela i z fary 30 gr., od 1idělání novýho fulixonu do varhanu 2 k., od štimování varhanu a předělání tremulenta
3 k" za korporal, kterej jedna vdova darovala, jen aby
jí vynahrazeno bylo, co jest od díla dala, 2 k., tesaři od
spuštění a zase vytažení dominikalu, nebo se vokolo hřídle
škoda dělala, tesaři od zboření domečku proti Bartákovum,
pulsanlum od vytažení pacholete jednoho k krucifixu a
lémuž pacholeli od vytl'en! 30 gr., za novou pánev kamennou na kl'en na faru 1 k., Za 6 vozi'l pí,ku na dláždění a zed, kdc tcn domček vobořený byl, 1 k. 12 gr.,
Jiříkovi tesaři za nový vrata pod školou 6 k., dvoum tesařum od spravování všech válenic na věži, udělání novýho příslřešku proti Sluncovum, aby nezatýkalo a schody
nehnily, od zabíjeni všech dymníldív, aby skrze ně se
lézti nemohlo, od vsazení 21 nových korbelU v škole a
na faře 1 k. 18 gr.
Suma všeho vydání v r. 1610.': 1580 k. 42 gl'.
6 d. m.

Příjem od zvonění: Ve čtvrtek po neděli DevÍln'k
pochována dcera Thadiáše v Jilský osadě, v tu neděli pochován Adam Skála, ve čtvrtek po sv. Valentinu zvoněno
Faltínovi barvíři, v neděli Janovi Prunarovi, v pondělí po
Invocavit pochována panna z Tetova, v outerý po Oculi
poch. Jiří HoIian, v středu zvoněno sklenáři Dvorsk)$mu,
ve čtvrtek dcerce Adama Linharta, v pátek po Zv. P. M.
zvoněno synu Mikuláše Pštrosa, v ned. Květnou mauželce
rychtál'e městskýho, Martinovi Košalovi řezníku, ve čtvrtek po
234. 1611.
Rullop. Č. 1645 j. 87. Příjem záVelké noci panu Trojanovi z Malé Str., v pondělí po ned.
duší I,wstela M. B. před Tejnelll. též sv. Bencdikta od JiPr61'odnÍ synu Pavla Štiky a Katel'ině Sturmový, ve čtvrtek
hka Stěpápka z Vltavy, Jiříka Sorta, Mikuláše Kubice a
p. Přechovi z Hodějova a synu ValentÍna Kirchmajera,
Jindřicha Rečickýho za 1'. 1611.
druhou neděli po Pr6vodnÍ paní Hedvice Smiřické, dcerce
,
Příjem od míst k pohřben! těl mrtvých: od p. Jana
Jana Edlmajera řezníka, Jil'í1wvi pekaři a paní Dorotě
Cachovskýho 10 k., od pohřbu Jana Trmala 10 k., od
Kapounce, v neděli třetí po Velké noci Marky tě Crhové,
Hedvíky Robmhápové od místa 10 k., po Adamovi Chliv pritek po Nal. sv. H. paní K01'lloce (?), v pondělí po
venským od místa 10 k
Cantate hlany k zlatý skále, v outerý dccři p. Frozína,
Pl'fjcm od zvonění: V středu po sv. Ant. zvoněno
vc čtvrtek jedné kožišníci z Michalský vosady, v pátou
dítěti kuchaře od železných dveří z vosudy sv. Michala
neděli po Velké noci paní z Roupova, v outerý svatodušní
v středu po Obr. sv. Pavla chuvě od Floryánky bradířky,
jednomu mládenci z mincc, ve stl'edu hospodyni z domu
ned. Devítník Michalovi Pešonovi, v pondělf Faltínovi
p. z Hodějova, v pátek jedné paní Čejkové, V neděli po
kožešníku, v pondělí po ned. lCejchavičné panně Řešetá
sv. Trojici synu p. mincmajstra, v outerý synu Ludvíka
řovic z vO,sady sv. Mikuláše, v pátek paní Stefkový z 1'0slejfíl'e, v neděli po sv. Tr\,ljici synu od če1'llýho konícka,
sady sv. Stěpána Vel., v outerý po ned. Družcbné paní
v outerý manželce Pavla Ccrnovftského, praeceptora od
Slixtů, na sv. Jana Kl'. manželce Mikuláše, řezbáře J. Mli Dehnický z vosady Betlemské, ve čtvrtek po ncd. Smrtedlné Tanovi Cachovskýmu, v středu po ned. Květné MarC., dcn sv. Petra a Pavla Jindl'ichovi Slepičkovi řezníku
kytě MiIlerový a Janovi Trmalovi, v pondělí Velikon.
a mládenci kupeckýmu od l\1elanlrychů, ve člvrtek PaAnně Kosnerová, v slředu po neděli Misericordias manvl od Hájkovi, na den mistra Jana z Husincc manželce
želce kněze Jana Korvína, ve čtvrtek Hendrychovi Ku.
Jiříka od tří mys'ivců, v pondělí po Roz. sv. ap. dceři
tovcovi, v outerý po sv. Marlm paní Skálový na Malé
jednoho šmejdíre z osaay sv. Havla, v outerý Jil'íkovi
SIr., ve čtvrtek dceři p. Jana Skrély, den sv. Fil. a Jak.
Nejcdlýmu, v ncd. po sv. Anně Bartolomějovi apatykáři,
manželce Jiříka Hejmona, v středu Adamovi Chlivenskýmu,
stolickál'ce u Matky Boží, na den Na nebe vzetí P. M.
v čtvrtek}lroz. p. Bernhartovi Hochnartovi, v pátek paní
Martinovi Košatol'i a synu řezníka Malyaziho, v~ čtvrtek
Marky tě Ríčansl,é, v sobotu .Mikulášovi Meřiloukoyi a Jamanželce Theofila apatykářc, v pátek Simonovi Svachovi,
novi Kochovi od zlatýho kříže, v ned. Prosebnou Sebestiv slředu po sv. Bartoloměji Jakubovi Rozumovi z Mikuánovi Gottfrydovi, v pondělí Martě Klementový, v outerý
lášké osady, v neděli synu Prokopa kožišníka, v neděli
Jeronymovi Korandovi, v střcdu před BoŽÍm vstoup. na nebe
13. po sv. Trojici Dorotě od prstenu, v pálek po Nal'.
Janovi Famirovi, v neděli po B. V. manželce Matesa FederP. ~r. Jiříkovi svíčníkovi a ,sestře Houfa řezníka, v ponmaéhera a Janovi Menšíkovi, v pondělí dceři Zacharyáše
děli po 14. ncd. Ludmile Cehlikový řeznici, den sv. Lidkupce u sv. Jiljí a Anně, dceH Jil'fka vážnýho, a manželce
mily Kalcl'ině, švagrový Jana Duchoslava, v pátek Janovi
Daniele Novobydžovskýho též Janovi Drabantovi k sv.
Goliášovi, v ned. po SI'. Matouši Michalovi Horoměřickýmu,
Linha, tu, v ctvrtek Marii Cejdlárový, v sobolu před sv.
Ila den sv. Václava Janovi MalýmI! ševci, v neděli 16.
Duchem manželce p. Ludvíka šlejfíře od lří moždířu,
mládenci z domu Kutovcovic, v ned . .18. Petrovi Písev outerý svatodušní Pavlovi Setelovi k sv. Petru, Adamovi
ck)$mu, v neděli před Všemi sv. Tomáši Slemerovi, v pátek
Koníčkovi Cernýmu k sv. Jiljí a manželce Jana Zahrádky,
[<ryštofovi Rydlovi, v pond. po sv. Linharlu synu Jindřicha
ve ctvrtek Durotě Brázdový a Gabrielovi Mazánkovi, den
Recickýho a paní Kaleřině sekretářce, v ned. den Obět.
sv. Trojice zeti Petra Nerhofa a manželce Jana Lounskýho,
p, M. manželce N. Hru~ky krejčího, den Moudrosti boží
v pond. po sv. Trojici Janovi Uršpergerovi a Anyžce Kumanželce J. Mti p. hr. SJika, v pátek synu Tomáše Grofa,
chařový k M. B. nad louži, v outerý sládkovi od Jana
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Duchoslava v středu jednomu mládenci kupeckým u I;'
Tobiáše In;ihaře na Boží Tělo sklenáH z domu od VIlímklt v sobotuJ~novi Trojqnovi od Peruckých, v ncd. I)l'V,~í
po T~'ojici manželce Tiříka uzdal'e k, M. B., I~ad 10uZl,
v' pondělí příteli p. Bettengle, v out~ry po ,tret} ned. J~
kubovi Branickýmu, na sv. Jana Kr. Anne
ednar~vy,
v pondělí po sv. Jaml Alexandrovi HoloubkOVI a sYI~,ácku
Jana 1\Iusila, v outerý Anně Světlí;<ov! od sv .. H~~tala,
den sv. Petra a Pavla Anně Nekmírske ,od sv. Jllldn.cha,
sobotu Lidmile zeleznici na Mostku, ve cl;,rtek po Ill!s\r~l
Husovi knihařce u železných dveří a synácku Jakuba CIstýho z domu Kapounovic u sv. Jakuba, den sv. Markéty
I olát ku Jana Beka řezníka, ve ctvrtck Václavov~
pac I
J' "k . H
I
Srpouškovi, v pondělí po Rozesl.. ~p. ,I~'I OVl
~lll ~v~
I
t v á lU v outery' MikuláŠOVI rezbán k sv. iYhkulašl
< sv. "epd ,
J'I"
't t I
a pacholátku Zaeharyáše Hcn,treicha ~ SI'. I Jl, ve c ,~r ~ <
Uhru jednomu z domu na Smerhove, den sv. Mán l\I.
Václavovi knihaři z Křenového domu .~ . matccy Kryštofa
1\,fajera 'pekaře, v neděli 8. po. sv. TrOJICI ,manzelce Jana
Kropáče, den sv. Jakuba Jan.oVl Prac~lenskymu, v SObOlU
Kryštofovi Kořenskýmu, v<,'J.áku. zabitému, ,v ne~. 9. p?
sv. Trojici doktorovi Vendehnovl, v pondě~!, s~stle Ferchnanda pozaunara, pak manželce Wolfa tkatllckáre k ~l.~.
.. na louži den Proměnění P. Kr. paní H"fmanee n" Llblll,
'v pondělí paní paušrejbrový na lVIalé Straně, v patek .~~
sv, Vavřinci paní Bartákový, v ne~., 11. po s~. TroJI~1
lanželce Adama Jeronyma, v pondeh po ned. 12. p. Gel·
lš1t Ol'fOVl,.
. J l\'lti C . prokurátorovi,
v pátek 'Ipo sv.
. ,
d Bartolod
měji Jakubovi kováN, pokoJIuku z Plánskyl? on:u, e~l
sv. Jiljl dcel'i Jana Vovcicky, v ned. 14. H~~vlce PICh~ovr,
v pondělí po ned. 16. pacholátku šenkyre,.od Manasu,
v outeri Hansturkovi na Malou Str., v ncdelI lG., Bohuslav'ovi Pražákovi, pokojníku z Králového dvoru, ve ctvrtek
o sv. Matouši Marjaně Cyrynce od sv. Hašt~la, v pátel~
Václava ;:,lachtatského, den sv. Cypna,na
Noskovi od sv. Mikuláše, v ned, 18. Vá~lavov.l, šellky~1
aní Prunarky v středu po sv. Frant. Jlríkovl F?lkovl,
p, J;ndHeha z Kunovic u Novej brány, ve
děvčátku p. Václava Plánskýho" den sv. Havla J~n?vI
Buršovi od sv. Jiljí, don sv. Lukáše pacholátku !,O,kOJ~lk~
v domě Václava písaře, v ochtáb sv. Havla Anne Zluhcky
d
S~těpána "e clvrlek dcerce Adama Jeronysa od sv.
o sv.
' Jana ZJaJ,'
'tlšl
H
I den <"
sv. Simo a Judy manzelce
od
y I " oga
av a,
v
d ,,, P
F
I
zvonal'u od sv. Slěp. Vel., v sobolu cen ,\.e IOre ;U1~g e
rotšrtllda.
provaZUl'I(a l \' ncd .22
. manželce Kr)'štofa Serba
v.
v pondělí synu šenkýře od Peruckých a deen Pavla Trc!<y
Š
'd"
d v JilJ'í den Všech Sv. dcerce Jana Kropáce,
• meJ ne o s.,
,
ě I'bě'
\711
v středu paní S,turll1ovi a pann A z te z
<anova,
sestře p. Favla Stiky, v pátek dcerce Kašpara vodáka od
sv. Petra, v ned. 23. Ondřejovi, š,v~gru p. yá?la;a l~umJanoVI VeelllloVl
pana, volld
ppo
. sv
. Linhartu Imezl
,
.
dod
' Václava v outerý jednomu záku z školy Jllské,
cn
Martina' Jozcf.>vi Kadel'ávkovi od S".
v sobolu manželce Voldl'ieha Vozy a synu Lorence Stork~,
och tab sv. Martina Jiříkovi Dcšallskýmu, n~ sv. Kat~r.
d . e Jana Musila v sobotu paní Myslíkovy od sv. Jlll~~llc
obotu p~ sv. Ondl'. dceh Víta Rohlíka z šlachlIe la, v s
"
F d l E l št
taty v středu po sv. Mikuláši manze,ce ry ryc HI c. an~
od ~L B. na louži, v pondělí po 3. ned. a.dv. J ak~lboVJ
Longovi kožišníku od sv. Mikuhiše a Ta~ovI BczoVl? .od
v Martina v outerý po 4. ned. adv. Jcdny polcoJtllcc
u Mi'chala Zultera od sv.
v ystl'edu den
sv. Tomáše Ferd. "Adamovi Longovl z. kraje Zatec~ého a
I r t "e' pokoJ'nici IIod farou sv. Mikuláše, ve ctvrtek
"a enn ,
.. ,
J\'" I I
po Mlád. barYÍ,'i z rychty, v pátek pokoJIl1cl U nIC la a
Zuttera.

!'

~nucce

Jano,;~

~ospodál'i

ctvrtel~

V

:~,:

Mlkuláše,~

d

~;eři

M~kuláše,.
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Suma všeho pl'lJmu 1092 k. 52 gr. 6 d. m.
V dání v roce 1611: P01n-)$vači od přelezení krovu
Y
d
v, "
nad školou
40 gr.,
za '
I'e mnze
lla maz IJaus 4 1L:, za"
dvě mříže velki a tl'et~ menší na faru 5,
od udel~I:~
nových dveří, !cudy se Jde z koslela na vez 1 k. - ,)
dáno celkem 673 lL 1 gr. m.)
_
'7
'.'
235. 1611,6. cervence. AI/kop. c. 1639 j.12. (\ Pll'
čině dovolení jednoho sklípku v kostele.) Uroz. ~ sluvut·
ným pp. st&rším a ouředníld'lIn i vší oS;ldě zá;lušI ',wslela
M. B. před Tejnem, pánum a .yl'átclum mym ;Z~'C.ky
zvláště rnilJ'll1. Sluzbll SVll YzI~aZU~l~ urc:z, ,a ,slovu~nl Pr(l~l a
"tclé mně vžd)'ckny zvlášte ml.1, Zustava pánllm \, cerpIU
.
1ety pre
" d ne' pro '
t a
stvé paměti jaké sem před tHma
ce~
I'
boz"! a' potom pro budoucí mou památku beneficlllm
s avu
",
0b"'1
k záduší tomuto M. B. před Tejnem na Jls1y zP,~so , ueml
a za zdra'vého života odevzdal. Ano také ponevadz tO!lO
'slu sem když sme P. B. podle dobrolfbezné vul,;
oum)svaté z tohoto
,
" . él
d lí k ,.sve
bídného a p I actlv
'~ ou ,o y
své
věčné slávě povolati rácí, aby tu v té lil Z,chrame bOZlll1
tělo má tolikéž i manželky mé milé, poloze no ~yl.o, odpocívalo i epitaphiulll postaviti a kámen polozltl dal.
I jsouce pak nyní, n~ pro nějakou pejchu a nádhel'll,os\~
ale pro jako už takouz pamálku toho oun~yslu.' tu v t;IllZ
'tě kdcž kámen muj v kostele polozen Jcst, skl'pck
mis ,
,
I v
b ;,i 'l
nevelký, kdež dotčená těla .na~e ~rtva p~ oZena ,,), '
dpocívali mají, dáti sklenoutI, cehoz nechtlce ?e~ JIslcho
a povolení
a .;u
pl'e.dJít.l, . vedle
toho pánuy vclice a pl'átelsky záclaJlC, ze pám ploll lomu
nebudou, nýbrž aby sobě podle phlcžitosti, kdyz se potl'ebami zachystám, takový sklípek v témž kostele" a ~ lo.m
místě, kdož prve můj kámen ldí, sklenouti a lldelatl d~l~
mohl. Nebo pl-ed pány nctajím, že mimo l~ dO,hrodllll
předešlé ještě více k lém~ž záduší, k bud~ucI :'ěcllé I:~
mátce své též na jistý zpusob, kde to kazdorocně ob: <1:
cováno biti jmá, kšaftem uci~ili ncpom~~u. TakZe . P'\'~I
mně a manželce mé z ceho dekova~i ma]l a budo;r J;,}ítr.
S tím Zllstávajíce starou měrou pánuv všech ,volny p.n~el,
milosli bOlí sebe sám i vás všecky p.orucena emlln.
Datum v Praze ve čtvrtek YO památce mistra Jana z Husince I. 1611. J. Funk.
"
236. 1611. Fal. 121 L. 16~~,. 18. Januaru
purgllli,tr a páni z uvážení s~'ého vohh JSou na l.~,;ltO
za
tyto: Jil'ího
Vltavy,
Sorta, Pavla Kubice, Jindhcha ml. ReclCkyh~; kost;I11I.cl:
Jil-ík Staro'úbský, Jerolim Eliáš, Blažej K?tlnov,sky (SI,C):
Mikuláš Bučck Tomaš Javornický, Jan Vodnansky, Luch IIoz"díl'u'
OLI t'.'
II m
, Mates Fišer. Ph sv. Benediktu: Jan AKavka,
Jakub IUepelka za1d'išťáni: Simon I\apalm, Jan sman,
< M· jestát k;ále VlaJislava kostelníkum novim stran~
vybrán;
zádušních z vinic a
páni l:ostelníc;
mají to v spis U\:~sti i ~výn~ . zdáním, Jak by tl plalove
k vYllpomínállí pncházetI meh.,
"
'..,
Pan Pavel Rosenbe,l'ger s p. BIll<em,pred,stoup:1 sIlan)
. I e1606-8
poc'I u J
l o . Ze zapomenul pn poctu naklad"Iza
stolice nový do kostela udělaný do 60 k. ,m. od ne 10
vynaloženy, 7 Je. zu~t~1 'na počtu ~,yt.udy ze, ?y se mu
mělo dodati a navrátltl 53 k. m. PlÍcma, plOC mu ~cn
rešt dán bejti nellli'lže: první pl-fcina nevy[fzen~y p~etu
z stavení odkazu Kobišky, 3 k. m. pana Nelnmrske!;o~
nájem krámu v osobám nejistým po 4 k. ~1., prken a dnvI
sousedum pobrání Mandelině Krurnlovsky krov, nes~oko
jení kameníka. ra'n Holec vedle ohláše11~ ~e se". ~vol.ll. na
ty stolice 10 k. dáti, aby se v tom ohl~sll, .p~IJal-h !:~t
je. Kdyz se to spraví, .tehd! od loho neJsou Jej Sp?kO~ltl:
Ujištění p. RabšteJnskyho na 200 k. m. má to mglOs
sováno a přijímáno bejti. Ujištění a odevzdání 200 k. od

;L,

~ědolllí

~~k

pá~i'IV ucini~i

ouředníky

\~ěc

Step~n~:1 ~

y

pl;tův

,

grunt~v

JII'~h.o
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VI. Kostel Týnský.

paní Mandaleny Hvězdový, má se dobrá vuole vyhledávati
u p. Haldiusa aneb p. Rabštejnskýho.

Vl. Kostel Týnský.

Příjem od zvonění: V outerý po Nov. letě p. Holianovi,
v středu manželce Václava Kocha od sv. Jindřicha, v ned.
první po Třech králích dcerce Viktorina pekaře na Pe.
kelci, v outerý po ned. druhé synáčku p. Václava od
s[unců, ve čtvrtek po sv v Ant. p. Kryštofovi Vratislavovi,
v outerý po sv. Fab. a Seb. p. z Proseče a pacholátku
od voslů od sv. Michala, den Obrác. sv. Pavla děvčátku
Jana barvíl'e od sv. Michala, den sv. Brigidy dcerce m.
Davida, kazatele německého, den Hromnic dcerce Jana
Kvasničky kováře, v sobotu děvčátku od voslů od sv.
Micha'a, v outerý po sv. Dorotě jednomu primá nuze
školy naší, ve čtvrtek Kateřině Hrdlíkový, v pond. po 6.
Kobiška k sv. Havlovi 400 k. a Tejnu 400 k. odned. po Třech králích Micha[ovi od hroznu, v pátek po
kázala, p. Zygl má sobě 10 odevzdáno, aby pole z toho
sv. Valentinu synáčku cís. rychtáře od sv. Martina, v so.
bylo koupeno; pole se nahodilo za Židovou pecí.
botu mistru Bacháčkovi, rektoru universitatis, v outerý
po ned. Devítník pekal'i Třídomskému od sv. Hašta[a,
O stavení pokoje pro sjití záduší v slředu v 20. hov středu po sv. Matěji Václavovi Dek[ivovi od sv. Jiljí a
dinu osoby k opatření a rozvá7.ení toho stavení voleni:
dcerce p. Benjamina Fruwayna, v středu po ned. 1. postní
Kašpar Wiuter, Theodor, Florjn, Jan Duchoslav, Mathiáš
Jirkovský, Skréta, páni ouředníci.
Markétě Hoškový, v pátek synáčku zlatníka u jednorozce,
v pond. po neděli Smrtedlné synáčku Jana Ledčanského
}fal. 122. L. P. 1612 v neděli po Hromnicích byli
a Adamovi Wolfovi u bílého Adama u sv. Jiljí, v outerý
líředníci a kostelníci obnoveni: Jiřík Stěpánek, Jiřík Sort,
po ned. Květné synu ,Anny Noskový, ve čtvrtek po sv.
Mates Fišer, Blažek Kotoulovskej. Kostelníci: Pavel Kubic,
Jiří m. Zacharyášovi Styrskému, v outcrý po ned. Pr6Jiřík Staroloubský, Mikuláš Bucek, Tomáš Javornický, Jan
vodní manželce Václava Rezka řezníka, v pondělí po ned.
Vitický , Václav l{ataj , Jan Metcar, Vádav Slunskej.
Misericordias Tomášovi Menšvencovi od sv. Hašta[a,
K sv. Benediktu J<ostdníci : Jakub Křervelka, Tomáš
v outerý po Nalez. sv. ki'íže ouředníku p. Mičana, v pátek
Kovanda. ZaHišťáni: Simon Kapa1ín, Pavel Sulc.
Václavovi Ochauzarovi, v outerý po Jubilate synáčku Jana
Téhož dne přednešeno psaní p. Martina Fmbejna,
Musi[a, v středu Tomášovi štainšn\ljderovi od černý růže,
v ktcrémž žádá, aby mu sc místo k pohřbu při kostele
v ned. Prosebnou Ferdinandovi Stajnegerovi od sv. Misv. Benedikta vykázalo. Jest k lomu povoleno. Též před
chala, v středu p. prymasovi Malostranskýmu, v pátek po
nešena suplikací p. Symeona Podolského, níž žádá, aby
ned. Exaudi synáčlm Barto[oměje, pJkojníka z domu Kře
se mu m,fsto k pohřbu při kostelc SI'. Benedikta vykázalo.
novic, a Matoušovi Helmovskému od sv. Jindřicha, v pond.
J cst I, tomu povoleno. Též přečtěna sup[ikací Pavla
po Sesl. Ducha sv. Václavovi Zbytkovi k sv. Peh'u,
Rozmberkera, žádá vynahrúcní, co' jest na stolice nový,
v outerý matce Víta Dentulína od SI'. Jindl'icha, ve čtvrtek
které, pod kruchtou ph faře postavené jsou. Snešení se
Dorotě Radnický od sv. Michala, v pond. po sv. Trojici
stalo, když artykule pl'ed rokem jemu vystavené vypraví,
Matějovi l'echancovi od M. B. na louži, 1. ned. po sv.
tehda že se jemu zaplatiti má.
Trojici zlatnici podle masných krámů všedních, v outerý
p. hejtmanu Nov. M. Pr., ned. 2. po sv. Troj. Jiříkovi
V neděli druhou po Veliké noci paní Dorota KrolíSkokovi od Horoměřických, v středu po 3. ned. Adamovi
kova od hroznu majíce vstoupení pl'ed pány vo<adní ozná,
Ranhofskýmu od sv. Michala, v outerý po 4. ned. dcerce
mila, ze jest se na tom ustavila, pokudž by prini vosadní
~Iatyáše Obrance, v pátek po Rozesl. ap. manželce Kašpara
k tomu povolili, aby díl chrámu sv. Benedikta, tak jakž
Rešetáře od SI'. Mikuláše, v pond. po [). ned. p. Měsíč'wvi,
z jedné strany paní Kateřina z Bytyšky přcstavěti dala,
v outerý po 6. ned. mnnz. Jana Trojana Vodicky, v 7. ned.
aby z druhé strany týmž způsobem týž chrám rozšíl'en
Janovi Křížovi od sv. Havla, v pond. po 8. ned. Janovi
byl, zc by na vystavení téhož dílu šest set k. gr. m.
Horskýmu od sv. Mikuláše, v pátek po 9. ned. p. Kryodvésti chtěla. Dána jí odpověd, ze by rádi k žádosti
štofovi z mince, v sobotu po sv. Bartolom. dcerce Martina
její pobožné pOI'oHli, ale že někdejší páni jak domácí tak
Fruwejna, v pátek po 10. ned. dcerce Jana Gerle, v 11.
i z jiných osad pro pohřby jich k tomu povoliti nechti.
ned. Symeonovi Humburkovi od Betlema, v pond. po sv.
Proti tomu voznámila, poněvadž prvnějšího mínění svého
Jiljí dcerce Matouše Vodháje, ve čtvrtek po 12. ned.
nziti ncmohla, že dobrodiní toho od chrámu toho odníti
Pavlovi Dupákovi od sv. Martina, v 13. ned. dcerce Jana
nemíní, ale pro chudé žáky nemocné a některé chudé
zlatotepce od sv. Linharta, v pond. po sv. Lidmi[e Katepoctivé vdovy a pro rozšíření krchova na skoupení domu
i'-ině Pal'ezový, v středu pastorku Adama Tcsáka a synáčku
někdy 1'Iimlovského 600 k. m. vysázeti se uvolila a ZáZikmunda Celeslína, v outerý po 14. ned. dcerce p. N.
dala, aby jí bylo místo k pohl'bu při témž chrámě vykáKnoblocha od sv. Jindl'icha a Anně cukrářce od sv. Linzáno. Jest k tomu všemu přistoupeno, dum ten aby se
harta, v pondělí po 15. ned. paní Voračický od sv. Vojskoupil a místo k pohřbu, kde se jí líbiti bude, aby se
jí z toho dobrodiní poděkováno.
těcha, v sob. po sv. Frant. Adamovi Cyrylovi a N, apatykál'i od sv. Havla, v outerý po t6. ned.,syoáčku doktora
237. 1612.
Rl/kop. Č. 1645 f. 110. Příjem
Hoe, v středu po sv. Diviši Adamovi Sturmovi od· sv.
k záduší kpste[a M. B. pl'cd Tejnetp, též sv. Benedikta
Martina, v sobotu p. Danie[ovi Hrochovi, v sob. po sv.
od JiNka Stěpánka z Vltavy, Jii'fka Sorta, I\'latesa Fišera
Lukáši Tobiášovi knihaři od sv. Mikuláše, v pond. po
a Blažeje Kotulovského ouředníkův za rok 1612.
19. ped. synu Jil'!ka Škréty ze Šmerhova, ve čtvrtek po
Příjem od míst k pohřbení těl mrtvých: V pondělí
SI'. Simo a Judu Simonovi, pokojníku od havířů, v pond.
před SI'. Havlem vP. Jan st. Voračický od místa v kostele
po 20. ned. vnuku Sedlákovic od sv. Jiljí, v pátek po sv.
100 k., od paní Cabelický 17 k., od Kašpara Touzimského
Linhartu Janovi llabincovi, šenkýři od sv. Mikuláše, 1'21.
a Jana Pece od místa na krchově, kdd jim vykázáno
ned. synáčku Václava Magerle od sv. Jindřicha, v ned. 21.
u nové zdi, 10 lL
dceři Kateřiny od Pátků od sv. Havla, v outerý po 23.
Varhaník o platu prilepšení, o pokoj k bydlcní. Snešení: Do týhodne jednou slouží, pokoje není před rukama,
prvé se p1-i1epšovalo i 10 k. na dříví a k tomu má 60 k.
sJuzby, nemůžc se v'c přidávati mimo předdlý způsob.
Ze se nenadál takové odpovědi. Na artykul první, ze paní
Kobiška sama každého téhodne dělníkům platila - 30 k.
ji založil pro dokonání stavcní, pan Zykl mu je oplatil,
bez počtu že to přijal. Strany 5. artykuli, že proti pl'ijalým
a schváleným počtům to jest, odpovědi nemůže v rychlosti
dáti. Zádá vejpis jich.

TÍl. Kostel Týnskji.
ned s náčku Matouše Jandy, den sv. Ondřeje Anně A[t. Y
é d sv . j\'II'ltUláše
manovo,
,. , v ned. 1. adv. manzelce
"'k a synu
J
) Kašpara Hostounskýho, I' 2. ned. adv. s)'nac \1 p. ~na
lŠ'vika v pondělí dcerce Jana štajnšnajdera od ,~I;ty'110
kapra: I' 4. ned. adv. Adamov}. Ujkovi, den SI'. Stepana
pokojnici od šmukýře podle raJe.
Suma všeho pl'íjmu 1421 k. :25 gr. 4 d. m.
V d ' , , occ 1612: V ned. po Devítníku p. rektor
y am daroval
, r
'" kvazanyc
'
' I\ '1 také
universitatis
osadním několik k111ze
lá VO J'enz slovou rnappa, darováno mu zase 2 k., p.
excmp r u v , .
" " ' 1 ' t vání P
( Jh flaštalskýmu za dedikovam kmz <y o zves o,
..
;~'" (k pouti) dáno 2 k., v škole od udělání novich [a~lc,
n~b se byly v Bílou sobotu obol'ily, koup~no na I~e 5
tesnnic a 6 prken, dáno la to 2 le, z~ vupno ~,bI1ení
mazhausu 6 gr., I' přítomnosti 111. Cam~ana, p. I eto:ra
držán byl exarnen v škole, dáno za 3 pmty vína 3~ád1.;
koupena sklená lampa do kostela za 6 gr" I~a \z, os
naší dala paní Dorota Hroznov~ nový v:ata protI Skrél~~
vům uděldi, při smlouvání dano z~ :1~1O 1 k:, v po
o SI'. Lukáši šli jsme na kap[u horeJšl a. !'mh1' .ldeI.
Ptam JSou,
.
dolu j'slne J' e .snésti i také
dah,
. vypráŠIli aVI scfstl
v
t
kterýchz se našlo kusů 215. Ty JSou zase pe m.e na II
kap[u vyneseny, utraceno ,ph ;0.111, z~ víno a ;l1VO 1 l'~
, 16 gr., za vápno k bílem hOlejŠI k.lp[e 6 ~ ';,za v I
kneh apíru na hlavní registra 1 k., od vazam ,;e? I
. t er
P knl'lla'rl' 1 k ., malíři od malování
I' kaple hOlejší
regls
"
25 I
I k. 50 gr, od udělání nové kancela.re s n[m~ro,u
L,
od čtverých dvel'í do nového sta~ení Je~[ny kazdy po 3 I~"
v,,,
7rámuv novych po 1~l k. 40
za 111ľlZl
s t"OSll 0\1 10 k 'I za
•
t rgr.,~
za 7 vokenic po I k. 20 gr., za lavice do novy 10 s al cm
8 I
a stUl rozkládací 7 k., za truhlu novou do kap[c 5 k.,
. tb:le
dvě nový po 2 k. 3J gr., za 10 žid[icek 1'0 20 gr.,
a
za 3 "dl [)040 gr. za novou postel do školy 1 k. 15 gr.,
za
Zl e
,
I 40 gr . , za
od vopravení
starýho
stolu z I,ap Ie1"
' sto[ecet
' I l)re
v rl I(U,stel 24 gr 0' do světnice udtlány
, .~4 vokna
. I
prohlídadch kolccek, jichž je,t 768, pocítaJ1c Jel no
o 10 d. učiní 18 k. 17 gr. 1 d, na rnazhause v 3 vokna
;
velkých, jichž jest 636 9 k. fl gr., do
auditorium a komor hořejších pod ~ro,I:, ~o kap}e
~II
na fal'e o ravi[ a udělal okna nova, JIChz k?lece
)) o
440 k., ci-,č pocítajíc po 7 d., náklad na CIhly, vápno,
.,
jiné potl'eby k stavení novému 445 k. 51 gr.
~~~ľada na dělníky, ktel'í u SI'. Bencdikta, písek nahoru
áll ' 37 lVe ctvrtek po Veliké noci zacal nustr Jakub
t.[VII I
C
t' s čeládkou
toho noviho stavem, u k os t e [ a. VVso ,botu
e a I po těch svátcích placeno dVl
O t 'rem p o trech
e III' l
nHn
dnech 3 k, nádenníkl\ln dvourn 1 k. ?O gr. (a ta,klo '27
neděl, naposledy I' sobotu po sv. VoršI1e), sumou 248 le,
mistru Jakubovi zedníku 21 k.
.
Pl'íjmll jcst 1423 k. 15 gr. 3 d.,· protI tornu vydání
170ó k. 15 gr. 3 d.
,
238. 1612,10. říj. Palllátky arch. c: /Ilístop. J. str. 102.
Leta 1612 měsícc října dne 10. tot? eplt~pl\lum a tent,? ~~a
proti hrobovi sklep nákladem urozeneho, .a statecn, 10
l' ,(fl'e
an" Jana VKarla Voračického z PablmlC, J. M. C!S~
o
) , a Pk:1
rove
ra Ol'e' C e o ké tířed[níka při dskách, zemsk);ch
•
I I kraI v'tví Českého jemu a dědicům budoucnn Je 10 c~ poI~'bsu téhož rodil pán!!v z Paběl1ic obojího. pohlav! Je~t
I' 'zdvizen II udělán: Anna z Polanky, haba Jeho po ,otCI.
z Nem)'šle,
po otci.
H'aprababa po otci. Anna z Zďáru, mat.le ~e 10,
y le z U
I[ evlC
. b a tla pu 'hlatel-i . Markéta z Kemzmku, prababa
po
t v,
mateh Manda[ena z Osecan, praprababa po ma el"l.
,
1612 10. května. Rl/kop. č. 2114 j. 69.
záduší 'kostela lve B.
Tejnem a sv. Bene--

,é

koleček

skoIY'é~~

k

l',i~rkéta

Úřed~rc~'

pra"ab~

i

)o.h~nk~~ [Hrad~u:

před

5f3

dikta koupili k témui záduší dům s zahrá,dkou ;,e?le domu
Doroty Štamburnový a ve zdech zádušlllch lez~cI ,od J~~a
Pauce za 500 k. č. Zavdali 300 k. gr., kterychz;o JIm
lásk)' k ruce ZÚdUŠI daroDorota H faznov.á 'z kVreshnské
,.
. ~
vala, tak aby v tom domě chudí z<i.ci a chudé P?cllve
vdovy ktel'íž by tak od P. B. JRk~u o nemocI na;
vštíve:,i byli, opatření své jměli a -',uk tý~ du~ nemá 11ylll
i na budoucí věčné časy od ,ádušI odclzovan a OdplOdáván býti.
240
1612.
Rl/kop. c. 1639 f 109. Nový, sta:
vení me;'i chrámem M. B. a sko[ou vystaveno, ku potr~be
d 'I 10 nčho, k uvažování a opatrovaní osadl11ch
pp. osa I11C I, l
,
". b [
t
se ,tato
věcí na budoucí casy se schazlvatl
ue ou, o ~
~"F~
Pod tím slal'ením pl'i zemi jest ve:,''); ,klep suchy, ktJerv
ponejprve pronajat Jakubovi Serafmovl 1. 1613, 8. u II
do roka z sumy 20 k. nI.
".
241. 1613.
Rl/flOp. c. 1645 .( 141. l'n~em
k zúduší kostela M. B. pl'ed Tejnem, téz SI'. B~nedlkta
d ' ·,,'1 Štěpánka z Vit ll")' Pavla I-lada z Prosece, Jmo J I1len,
',..
'[",o
'. dníkllv
dřicha Rccického a Luddka orl tn moze Iru OUI e
na rok 1613:
EI""
PHjem od míst k pohřbení tel mrtvých: od p. <, Jase
Behcma po nebozce paní jeho EO 1:., od ~'~~rl1l1a S:epicky odkazu p!? Jil1?l-ic!lO~i.'. bratru jeho, pnJato 30 ",
od dítětc paní Cabehcky pnJato 5 k.
'v
Pl'íjem od zl'onění: Ve čtvrtek po No~., lete, ~vonen~
')'na'e\l'u Jana Gedmaura l'ezníka, u vig-. s\,. Tn kra[luvJAnn~
o
,
,
v d
3 [na
'TIC I P ',novl
šmukýřcc z I'osady Ji[ské, I' stre u po
~ohod[nému z I'osady Haštalské, v ochtáb 3 kr., e r~v,1
hospodriři od jednorožcl', I' pondělf po 1. n,cd. p~) 3
Václavovi Borkovi z osady Have[ské, I' 'pále, po ~', ~Iec~
manželce Martina Vo[ovatýho z osady JI[ské, ' O~el\ P'I
3 ned. Janovi Kostnerovi z ungelta, v ned.
eVI 1l1.~
Anně Drabance od sv. Linharta, den SI'. Doroty Lul,r~:1I
'"
, I' SO).
I po S\.
,Valentinu dccrce p. KUl1chata
Zadovske,
S "
Škréty I' pátek po masop. ned. bratru LO~'ence ta~T ,~,
v pon:l po Reminiscere Dauie,lovi Prazákovl od sv. ~t
těcha, ~, outerý Janovi Frydrychov~ I:0ngovi. stavu rytIrI 'love ctvrtek Adamovi Rou,ovl Strak011lckému, ~ed.
s ,e I ,
d O l " TomáŠOVI N
Ocu[i matce Vúclava Lva, v pon . yo
cu I . ' .
' .
zámečníku z osady Linhartské, ve clvrtck j\IarJ:n~ z:h~~d. ,. . I [lcJ'e Andě[sky' ned. Laetare Anne )e,~V, lce
' . _l'IZ IlIC
. ,C)'I1JU,
'
'ctvrtek
.mel
Dl z I écotříd)' I' outerý lvfat)'á!iovl
,e
zMatějovi
ou IHe[movskýmn
,
' P e t I,'a ". I' pátek
z osa d y SI'.
" š 'man'
d'
želce Mikuláše Kubice, na BílO~1 sob: '~Ianze[cc, lOt ml a
'I" love I' pond. Vehkonocmv' pacho[atku
QtI sv. IlI lcuns I
v b~1
1Jana
UJ'ky řezníka, v outerý manzelce jVIat~Je Hre I ca oc sv.
T ",blcové
, I ' L'H I nl1'1 e. I,-I,
z domu
Adama
K'J"
ned Provol'l\
.
od sv. Miku[áše a
Kr.opácovI ':
{
vc ctvrtek manzelce po Mart1l10VI ::,lachovl, \ paova,
'I
J"'k' Závět), od SI'. Hada, "sHedll p'J SI'.
tek
man
ze ce 111 d ~,
J'I"
ctl'rtek po
IT ','," Ado[fovi Mysl)'chovi z osady sv. I JI, ve
"IIZI
..
..
["
.
cd Cantate
sv. Filipu a Jak. lnatch Ben]amnUl ~ľuwclna, n . r
\:'
v
pacholátku Ann)' Melcarový, ned. Prosebno;, l,ate1111~
he'tmauce z Dvoru králova, I' pátek Pvo B~v~' vst~~pel,
J, I 'I
) CeJ'llara od SI'. Havla a senkyn z I) cht),
s I uze )1l! (U I·
(
"k
"-.:
domu
'.tvrtek [JO uctl. Exaudi s~n~ll Kasjtura 01lV~le z
,e
C
l'd'l
Št
"rové
z
Kolovrat
Hodějovských a s)'nl! ,I lilI Y . any"",
. H šl I.'
v outerj~ po S\'. Trojici Anně h aprovy \. od sv.
a. ad,
d B . ' Tel-! Václavovi Arouovi a dcen Jakul~~. kupce
oz.
, v onteri po 2. ne d . po s'I' . TrOJICI synu
naen Kamenci
'
: ní z Sebu;ína čtvrtek po SI'. Vítu uHlnzelce dokt~~:a. '1'0'a dcei'i
ned. po sv.
n'lčku Jana Kuk[y od Sv. Miku[aše, den SI'. J~~~ K~ ..
ktorovi Huberovi od sv. Jindřicha a dcerce Jmka sevce,
65
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Janol'~
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I

~;~še
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~ ~ondělí po 5. ned .. dcerce Pavla Trčky od sv. Jiljí,
c~~ltek po Janu z Huslllce Janovi Altmanovi od sv. Jindr~cha,. v pond. po 6. ned. dceři Václava Šenka ocl sv.
M?1<uláše, v outer); po 8. ned. dCel'i Kašpara Lukšana,
~~r.:dn po ~v. Jakubll Tomášovi Hofmanovi knihaH od sv.
Jilj}, v pá~ek po sv. Martě dceH V,"cIava Slállskiho mlynáre, v slI'edu po 9. ned. paní l'vlandaleně od zlaté slámy'
v p4tek po ,ProlI~. Kr. P. manzelce Jana Vrby řezníka:
10. ned. mladencl a švagnt Anny z mince v pond
sv . VaV'lllOl
ľ' pas t or Icu IIi'alesa KOl'andy v outeri
, .
pastorlpo
Jukuba Křepelky mlynál'e, v outer);' 110 II ned
. <~
Koř ni'
v
I
.
. I·alll
e s ty, ve c t vrte < po Nantb. P. M, manzelce Matouše
"VI<llo po k'
Mazánka
fl
1 a synu Kundrata kožešníka od N OZIC
Ojn m, v ~. ned. Matesovi Korandovi v pond. po s'
~art., synácku. o,d jednol:ožcu, V v 0outer/ po 13 ned. SYI:I;
Erha;t~ pokoJn~ka ?cl jednorozcu, v stl:edu po sv. Jiljí
hrabell Brunšvajnskymu, v 14. necl. paní Borkovi a synu
p. ~(oša~~ckél~o,\v středu po Nar. P. M. Kundrátovi ŠkrétOVI ~ Ju'íkovl ~ortovi, v 15. necl. synáčku Václava od
~Iuncu, v outery po sv. Lidmile Matějovi Salalickimu
rezníku, v pátek Petrovi Jozefovi od sv. Petra v sob. po
16. necl. manžtl~e J~na v~'lěřínského a Janovi 'Bunzonovi,
v 17. ncd. Jarohmovl Pndskimu od sv. Benedikta v líteri
po sv. Jeronym~ ,dc:ři paní Košatecki, v středu' synáčku
Anny od zlaté mríze, ctvrtekJanovi písaři MěHnskému od sv.
Havla, ~en sv. Frant. pokojnici od jednorožcu, v 18. ned.
sy~~ V~clava od sluncu, v outeri synáčku Anny od zlat'
mnze, ctvrtek po sv. Diviši manželce Dominika řezník~
a p~stor~~ni Jakuba Křepelky, v 19. ned. synu Anny od
zlate, Inríze, v outeri dceři po Janovi Kakamerdovi
v stredu
,,'v
Hsynu
I 'Anny Noskovy' od zlaty' muze,
v pa't e k po'
sv. ,av e Anne~. manželce Václava od sluncl', v 20. ned.
ml\nzelc: p. Vonkovského a pHtelkyni p. Václava Trubky
a hokYIll od zlaté husy, v outeri po sv Havle b' l'
Mates K
d'
.
la IU
,
. a oran y, ve ctvrtek po sv. Voršile Vítovi Dentuhnovl, v sobo~u dvěma. synum po Jiříkovi Šortovi, v pond.
po 21. ned. synu M~tJáše !,i.rkovského, v líteri po sv. Si.
~tlonu a JU(!.~ PavlOVI barvm, pokojníku od Slemeru ve
ctvr.tek dcel'!. LOrence Odháje, v 22. ned. mistru PI~oko
pOl'I z kollejc Velki a synu a dceři Jana Vo "'I
v out·'
ery po Vš ec II S v. synu Bartoloměje Rejsera VCIC')',
od SI'
Haštala a prymasovi z Nov. M. Pr v pát k
L' .
hartu d ,.. J
V""
",
e po sv. lil·
,
~el'! ana
ovclcky a Pavlovi Sindelovi, v 23. ned.
MateSOVI
v outery' po sv . lI"al'tl'n'
,
'I zlatníku,
v 'o
h
e synu A nny o d
cernyc 1 kr~zu, v,.. eátek synu Doroty Čapouškovi, v 24.
~.ed. Janov\. VovclCkovi a Jiříkol'i řezbáH z domu Katel'!I1Y mandlfrky, v stfeclu po sv. AlZbětě Janovi Tl'ískovi
od Sv. Haštala, ve ctvrtek dceH po Jano . \' ... , I .
v
b t
"'ít Ik .
Vl
OVCIC {OVl,
SO o u pr e ym Václava Trubky, v 25. ned. manželce
pana J~na Hrocl~a a Janovi Hrochovi m1., synu po Samu:lovl HrochovI, v středu po sv. Kateřině dceři Ondřeje
~!;~íkaJ'il'í~:d~tr~n; adv. dcel'i paní Sixtovi a otci .man·
y.
p I~ <a, v 2. ned. adv. synu po Damelovi
~erákovl, v outery p. Adamovi doktorovi Zalužanskému
~ osady sv. Ha.v~a, v stl'edu manželce Martina Winglera
upee od sv., JIljí,. v. 3. 1i~.d. adv. stari Kyliánce od sv.
Havla, den 1I1oudlOstl dcen Matěje Solce v át I d "
Ja~uba
Millera od sv. Havla v 4 ned 'adv Pd: e~. cer~
St'
d"
,
'
.
.
. cell panl
~x ovy a cen ItQnváre z domu p. z Hodějova, den Mláp
~!atek s):nBu ,? .p. Ho1ianovi od beránka, den sv. Silvestra
.vagrovy l azeje Vokurky'.'
.

Suma všeho pHjmu 574 k. 18 gr. 2 d.
Vydání: Vyvczeno ti fltr smetí z rynku kler)' u šl'oly
byly I .15 gr ., na o.cJ
1 . d'rel'eny
.. ' k mazáni zámkuv
'
. ,
v novim
stavení 2 ~r., musice od hraní na jitřní v Veliký pátek

VI. Kosttl TýHSký.

Vl. Jtostet týnsleý.
1 ~., za kopu skřidlic 1 k., zedníkovi od
zdl okolo krchova 30 gr. - .
Suma všeho vydání 903 k, 36 gr,
242. 1613, 13. ledna. Rllkop. č.
161,3 v neděli pn'ní po Tl'ech králích,

obvrhnutí vápnem

5 d.
1639 f 1. L P
13. Januarii, ~ne:

še~1 se stalo v přítomnosti p. Jana Duchoslava Kodovskyho z Děví.na, toho času oul'ad purgkmistrski držícího,
p. Kašpara Wmtera z Polehrad, p. Václava Lva z Levingrun
a Ba;echt~.' France Ostrštoka z Ostrštoku Tomáše Houfa
r~dmch ~ jmich starších osadních záduší l;ostela bl. P. M:
pre~ Tejnem: !ehdáz v velkim poctu i za jinimi potře
~anll shromázdených, aby tato kniha hlavní zádušní zalozena byla, do níž by všelijaké paměti toho jaké od starodávna až posavad témuž záduší nadání, odk~zy a dobrodiní
od osob slavu pansk~ho',~!tíl~kého a městského na opravu
c~lrámu, vychovávám Imezl a zákovstva na šaty a knížky i
u<~ení ch~dich žáčkuy buď na penězí~h neb i jinak uči
neuy sou I n~poto,m od k~hokoliv d.arováno a odkazováno
b~de, to porádne a po tJtulích vejslovně na věčnou pamet těch dobrodincllV vepsáno bylo. A neméně i t
která .~í~ta k p.ohřbum a sklepum při kostele nebo v k~:
s:ele Jlstym. rO,dmáom a osobám s povolením pánův osadmcho a na Jal,! zpusob vykázány jsou. Nad to vejš co
v
platuv a d~uhuv k dotcenému záduší náležitich jest jakž
dále, z reglstrum následujícího knihy této se ukáže.' Stalo
se }eta ,a. dne svrchupsaného, kteréhožto času byli sou
oured.lmc.l, na~~psaného záduší od p. purgmistra a pánllY
volem: Jn'ík Stepáne~ z V!ta~l' J. !VIt~ C. vážni v Unge1tě,
Pavvel,!lad z Pr?~ece, Jmdnch Recicki, Ludvík od tří
1Il0zdíru; kostelmCl: Pavel Kubic JiHk Staroloubsky' J'in k
Křepelka, sklenái'.
'
a
24~., 1613, ~'. července. Rl/kop. č. 1639 f. 109.
V pondeh po nedeh Exaudi stal se pronájem sklepu suchyho. od --: záduší - M. B. před Tejnem - a to Jkubovl Seratmovi a bratNm jeho do roku - z kteréhož~
sklepu - ,P 1al'l'
v
I I m,á kaz'd orocně
20 k. m. - s vejmiulní
aby Serafin těma dveřmi, kteréž jsou na ulici jdouc~
z Starom. rynku k Ungeltu, do téhož sklepu vcházel a
vyc,házel, se pokojně choval, a druhé dvei'e mají beJ'ti
zavrené - ,
Tří 2.44; 161? Rl/llOp. č. 1640 I 123. V ochtab
kláluv pálit .~osad~í byli pospolu ponejprv v v nově
~yslave~ém pokOJi. Ouredníci, nařízeni tito,: JiHk Stěpánek
z ~1t~V), Pavel Had z Prosece, Jindřich Rečicki Ludvík
šl~jfÍl', od t~í moždíi'Uv. Kostelníci k 1\1. B.: Pave'l Kubic
Mlkulaš. Bucek, Jan Melear, Václav Slánskej, Jiřík Staro:
loub~kej, Jan ~~rkus, Kryštof Majer z Pekelce, Václav
R.ataj. I~ostellltcl k sv. Benediktu: Jan Kavka Mates
Fišer, Mikuláš Hruška, zakřišťané: Pavel Šolc' Tomáš
Kovanda.
'
'
Toho
dne přednesena za
"dos t souse dOUl' pn
,.. kostele sv
B
.
e,ne?~kta o ..vydlážení ulice, kterou se chodí k krchovu:
Jest, z~do,st ,llch d~na v spi~u pánum radním, aby ji na
pln~ Ia~ve ple~nesh a za ne se přimluvili, aby jim od
P~.nuv uredníkuv šestipanskich k vydlážení té ulice pomoc
ucměna byla.
Item.,př~dnesena žádost p. administratora, že ho lidé
pom~o~vajl, ,ze by nedával stravy náležité kaplanum a
?f~Olalum, ze na kvartál ten jinačejší dávati nemuže, že
Jej n~. san.t0u stravu vynaloží. Na tom se páni snesli, ze
mu. pnd,a}l ~ro nedostatky nemohou, aby ho páni ouřed.
~líCI . pozadah, aby na tom přestal; v časích budoucích
j~~thze by lepší duch od mimo nynější z požehnání božíh~
pllpad~, ze mu také ňákou pomoc učiniti chtějí.
. ' Predneseno nadání na čas)' budoucí 3 k. míšo každolocně od Ul'. p. Jana Voračického z Paběnic, jakž při

dskách zaznamenáno jest. Pi'ednesen zápis koupení domu
pro chudé žáky od Tiříka Pauce. Tiž požádal, aby stolice
v kostele k tomu domu, kterejž pánum vosadním prodal,
náležející manželce jeho, zapsána byla. Jest povoleno.
Přeneseno, že jest potřebí zvon velkej opatřiti. Před
neseno, že Tiřík Sygl v odkazu od paní Kateřiny
z Bytyšky od sebe odvésti ,nechce. Sneseno, aby ho 1'0beslali. Přednesena žádost Rehoře Karše hrnčíře, aby mu
sklep pod školou pronajat byl. Že toho učiniti nemohou,
než jestliže by předešlej držitel toho sklepu ze světa sešel,
tehdy že žádosti své užíti moci bude.
aby k kazateli německému,
Naposledy sneseno kterej u sv. Benedikta slovem božím v německém jazyku
posluhuje, aby svejm posluchačlllll voznámil snešení pánuv
vusadních, že jim toho z lásky křesťanské ul, do sv. Jiří
přejí, aby jim až do toho času slovem božím posluhováno
bylo, dáleji aby se jiným místem vopatřili. Stalo se
v neděli v ochtab Tří králuv 1. 161B.
Fol. 125. Ve čtvrtek po neděli Judica ráčili se snésti,
aby se nepodávala suplikací J. Mti C. o povolení přislu
hování bratřím při kostele sv. Benedikta mimo předešlé
snešení a zápověd, aby tam více se nescházeli mimo čas
sv. Jiří. Aby se hned po vyjití toho času kostel zavřel.
V ned. třetí po sv. Trojici byli vosadní pospolu
v příčíně uroz. p. Jaroslava Bořity z Martinic strany platu
komorního ze vsi z Kralovic. Sneseno, že takovi plat
nemá od téhož záduší prodán bejti. Item předneseno
strany zvonuy, poněvadž potřeba jest, aby hyly opatřeny,
jest tomu povoleno, Item pl'edneseno strany dolejšího
sklepu, aby mohl bejti pronajat. Jest sneseno, aby žádnému cizozemci ani Vlachu nebyl pronajat, toliko sousedu
a Čechovi.
245. 1613.
Tomtéž f. 131. Soupis domu
osady M. B. před Tejnem: u jednorožcu, Jaroslav Hrobčicki, Václav Trubka z ~ovin, Daniel Henrych z Frankenšteina, Jan Kavka z Rícan, Kateřina Sixtová, Marta
bradiřka, Krystťna Havránková" Václav z Vlkanova, Kašpar
Winter z Polehrad, Bohumila Cahelická z Kolovrat, Barbora z Bubna, Dorota Ratychová Z Peremtu, Jiří Hai,delius, Jiří Bryknar, Bohuslav z Michalovic Theobald Svi~ovski, Jiří Funk z Olivet]l, Bernart Elsnic, Jaroslav
Spetle, N. Lukavecký, Jan Melcar, Petr u zlaté mříže,
v minci, dum p. V,?řechovského u Hrochu, N. Kunata
z Kunic, Martin Sncjch zámečník, Jan Hložek švec,
Hanuš Hruška v Plav nim dvoře, Bouchval Berka 2 domy,
Jakub Křepelka u Maňasu, Jan Tychler krejčí, Mikuláš
Boček, Kašpar Albrecht Toužimski, Václav Lev z Levengruntl, u kamzíku Adama Linhal:ta, Markéta z Donínka
stará, N. z Donína ml., Lidmila Slemerova, David Floryn
z Lambštejna, u hřeben!'! krejčová na Mali Straně, u Pikhartu, Anna Pichlpergerová, Felix Had z Proseče u zvonu,
Hodějovští, Jin~řich Pichlperger v kaple, Janovski, Jakub
doktor Lavin, Simona Vořechovského dum, u Perutskejch,
sirotek Roučkovski, Dusíková .vdova, Jiří Suchrmochr zámečnfk, Kateřina Freilichová barvířka u Klimenta, Markéta Ostrqvcová u zlaté husy, Jan Pětikostel, Dorota Bílková, Jiří Haušilt u zlati labuti, Simeona Sušického d!'!m
u krávu, David Had z Proseče, Tobiáš Cimrmon u Komedku, Jan Karraus, Jiří Korbel, Adam Tesacius, Anna
Kuklová, Ludvík šlejfíř, Alžběta Fišerová, Jakub Ranoch
vedle paní Libocké (?), Jan Bamperger, vdova Spuklerova
J ednuška,JiH,Horčice z Prostého, Simon Kapalin J an Stříbrski
u tří kříž!'!, Zikmund Celestfn, Kryštof Bednář, Jan Viticki u zlati kotvy, MatěL Telecki, JiV Hejmon řezník,
Jiří Hlóžek švec, Annl\ Zerotínka z Stampachu, Adam
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Linhart, Martin Frubajn, šlachtata, Alžběta Fišerová, Vá·
clav Vořechovski, Dorota Papoušková, Kryštof i\Iajer, pekař, sir,otci Mrkvičkovi, Anna Košatecká, Pavél ,.Solc,
Matěj Solc, sirotci Cyrylky, Dominik Nejmon, Simon
Malvazy, Tomáš Houf, Jakub Henne u Pecku, Matiáš
Jirko\ski, Pavel Kubic, Jan Edhnajer řezník, Jan Sroubencj, Beneš Libštejnski z Kolovrat, Valentin Vecler, sirotci Ochallzarovic, Jiří Nejdek, Kateřina Skřinecká, Jan
Duchoslav z Děvína, Frydrych Libovicki, Matouš Janda,
Jan Juno, Vratislav Zlati pozaunář, Eva Knoblochová,
Tomáš Javornicki, Salomena Zbytková, Anna Vlínská,
vdova Skrétova, Felix Had ~ I'r03eče, Franc Ostrštok
z O stfeldll , BOllslav Gerle, Simon Sušicki, Václav Bechyně, Adam Tiburski malíř, Jan Kavka švec, lvlarjana
Herzanka, Jan i\Iusil, u bílého vlka, Havel Herxnk, Jiří
Staroloťlbski, sirotci Jana Kostnera, Jindřich Řečicki,
~nna Velvarská, Anna Svobopova, Kateřina Vlachova, Jiří
Stěpánek z Vltavy, Anna Sviková z Popovic, starších
krejčí dum, Ladislav Hazlauer, Adam Herzan, Mikuláš
Diviš z Doubravína, Václav Slánski, Valentin Vecler, Jiří
Slovski, hrabata z Lukštejna, Mičanovskélto dum, bratří
Kapounové, Jaroslav Smiřický v Templi, Simon Zoubek,
Matiáš Jirkovský, Jan Ujka, Jan,ml. Gerle, Alžběta Aronka,
vdova Ovčíčková, spáleniště, Simon Prsten, Anna Košatecká, Vít Rohlík, Dominik Hejmon, Jan Markus, Jan
Kakeš, Mikuláš Hruška, BenjamilJ Fruwein, Jal,) House,
dum zádušní, Jan Drkole, Dorota Stambourová, Sebestian
Theobald, Jana Chlldomelky ,dva domy, Enk! Ellklhart,
Jan Jiří, Kryštof Wilteštorf, Rehůř Fugl, Anna Kadeřáv
ková, Jakub Kl:epelka, Jan Turek, Václav Rataj, vdova
Přícká, Jan Hasman, Jan Pauc, Kapounovi dum, Blažej
Koberovski, Ladislav Sekerka, Tomáš Kovanda, Králu
dvur. Suma všech domu 179.
246. 1614.
Rl/hop. č. 1645 f. 145. Příjem
k záduší kostela M. B. před Tejnem a sv. Benedikta od
Jindřicha ml. Řečického, Jana Melcara, Jiříka (nečitelné),
Jakuba Křepelky úředníkuv na rok 1614.
Příjem z odkazuv od míst pohřebních: od p. Adama
ml. z Walštejna po první manželce své 50 k., po paní
Anně Strašický u zlatého Jwhouta 50, od paní Voršily
Škrétovi po p. Voldřichovi Rabštejnskim odkázanich 200 k.,
po p. Rainhartovi z Kolovrat od místa 10 k.
Příjem cid zvonění: Ledna 3. Janovi Hložkovi š~vci,
7. pulsantovimu bratru, 10. manželce p. Jana Ledčan
ského od sv. Jindřicha, 13. hejtmanu vojanskému Felzingerovi od sv. Mikuláše, 23. manželce p. Janovského od
sv. Mikuláše. Února 4. manželce p. Adama st. Myslíka(?)
od sv. Martina, 8. sestře Doroty Bílkovi, 16. mateři p.
Albrechta Smolíka od sv. JindHcha, 25. Danielovi Neterovi ocl sv. Michala, Března 16. uroz. paní z Vejštence (?)
z vosady sv. Mikuláše na vMenš. M. 1'1'., 29. sklenářovi
od sv. Havla. Dubna 4. Simonovi Poseltovi od sv. Ilaštala a Salomeně Kamarýtovi od sv. Havla, 8. paní Dorotě Šetelovi od sv. Haštala, lB. hrobníkovi zdejšímu,
14. manželce mistra Flaverína, 2B. dceři paní Kadeřáv
kový od sv. Mikuláše, 25. Syllll Jana Martina od sv. Tiljí
a uroz. p. Václavovi Miřickému od sv. Mikuláše Menš.
M., Máje B. pokojníku v domě p. Syxta, 10. manželce
p. Vojtěcha z Ptoseče, Hí. manželce J'omáše Groffa, 20:
dcerce pokojníka v domě p. - , 26. Stefanovi hapatykářI
od sv. Michala, 30. p. a lministratorovi, 31. synáčkovi p.
zlatotepce ód sv. Mikul~Še. Června). dceři p. N. od sv.
Jiljí, 8. Janovi Budínskému od' sv. Stěpána 111., 10. ~an
želce p. Daniele u sviňu a synu p, Benjamina FrUWellla.'
16. p. Vondřejovi železníku pod mostkem z vosady sv.
Havla, .24. Kotolol'skériIu, prokuratorovi této osady, 29.

'"
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dcerce p. Pavla Štiky a dcerce Šimona Malvazyho. Čer
vence 7. ,.synu p. Ludvíka od tf{ moždíHí, ll. synáekovi
p. Pavla SlIky, 15. Vlachu kameníkovi 17. synu zvouíko,
22 b ov·
, (
V~I11U,
" ~,:vI.n od sv. Havla, 26. zeti paní Slachtacký.
SlJma 5. dltetl Jednoho pokojníka n krávu 9. dcerce Jana
Kapra od sv. Valentina, 10. dcerce Jana VodiJanského od
sv Havla, 11. .uroz. p. z Roupova, hejtmanu Stal'. liL Pr.,
a syn:! strušncJderol');mU od sv. Haštala, 12. synu p. duletora Luka od sv. Mikuláše 13. s)·un Jana Kakše 19
d ,.. \Tá I
'v
,.
ce~1
< C ava
Slanského, 19. synu Simona Prstena 20.
pam porotě Písecký od sv. Jindřicha. 24. dět.1tku jednoho
pokoJníka. u p\ Syxla, 25. dcerce p. Jakubu z IUenovic
domu, 3!. p. Sl\:phanovi od sv. Jindl'icha. ZáN 4. jedny
zem~uce od sv. Stěpána V., 7. dcerce Jana Kakše, 12.
man~elce p. Zacharyáše od sv. Michala, 14. kuchal:i od
kráv.u, ,~6. synu zámeeníkovýmu, 18. paní BcchyiJové od
sv.JlIldr!C~la. ~:.tobris 4. děveátku, které se zabilo, 17. Zikmundo~l s~nkyl'l u Peruckých, 27. paní Nygrynce, 28. p.
SyxtoVl.. Listopadu 25. Japovi Bambergerovi .. Prosince 8.
paní ~alIll:artový od sv. StěpáIJa, 14. paní r'~ešetál'ce od
sv; ~,ku~áse, 18. p. Jakubovi Rešetál'i, 28. děvčátku kolácm!,~vymu ?d sv. Jindl'icha, 28. zvouíkovi zdejšímu
ktery Jest zabit, když jest šel s knězem Matějem domll:
Suma všeho pl'fjmu 1291 k. 17 gr. 5 d. m.
, Vydání: Na p. admiuistratora v nemoci i pochol'ávám: Dáno dvoum, kteří sou jej hlídali za 7 nocí a 7
dn~,po ],0 gr. a ,ta.k druhý a tl'etí tejden. V neděli po
~~zlm !ele, k?yz Jcst pochovávání bylo, prve lleZ jsou
J,eJv
v,Ynesh" t.ak jakž, jsem zpraven byl od p. Jii'íka
'áznyh?, ze kdyz Jest lenez Petr uml'cl, že pánllll1 dáváno
bylo VlIlO, proto ph tum pochovávání utraceno jest 5 k.
2~ gr. Vyd~ní n~ kněze Ja~la, toho cusu kaplana: V pondelí p? B~z.lIn Tele, když JSou páni starší deili v novým
slavem b.eJtl, z porueení p. purkmislra d,\no na víno 2 k.
3~ gr., "Item voleny byly osoby k p. administratorovi
nllstodrzlCímu na faru k SI'. Haštalu strany kněze Jana
aby lu mohl zustati do sv. Havla, utraceno u n,dlO 2
20. gr. Item kdy~ sme ,!",ěze Jana na faru dovedli, jemu
správu [odevzdah] I' pntolllnosti některých pánův starších
osadních" učiněn jest jim uběd 4 k. 30 gr. Paní administrá~orova ~lavrátila. ~ase, kvartálu ~O k., pl'idáno jest
k, nun knězI JanovI Ješte 5 k. Za máslo jemu 2 k., za
vert.e~ krup.~ .hrachu, 2 k;,. ~Tyd:iní ,na kněze Jifíka Dykasta. }\:d) z JSou pam raclh naJprvc k nčmu jíti za pN.
C1l10U pn~luhování, utraceno jest u něho 2 k., když jsou
zase k nemu pro odpověd šli, bude-Ii pl'isluhovati kdy
to na s;be v~al',,~l~'ace,n~ u něho 2 k. 30 gr. Kd;'ž jsou
potomne pám racJlI panum starSíIll relací činiti, voleno
~~st bll o 10, osob, aby s ním bylo předce jednáno, aby
Jun pnpo~.ědel, p~nem farářem od [tcrminu] sv. Jih býti,.
utra.ceno]est u neho 2 k. 30 gr. Krlyz jsou potom ráeili
pán! pro. dobrou odpověd jíti, koupeno jest tr; svazky
p~ácku, ~ co z.a víno jest dáno 2 k. 20 gr. Vydání pánu!n, ~terí .?yh do Touškova k shlídnulí p. fm'á!'c voleni.
Da?o Jest ]lm. ~a cestu na outratu 30 k., item když sme
bY~1 u p .. admllllstralora, aby na žádosl naši sem citoval
kn~ze EI~á~e.z, Bezna, utraceno 40 gr., na práci jeho
kneze Eháse, ze sem do Prahy přijel a kázání ueinil
4 kopy.

Pflll
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Jiná v~dánÍ: za t~'i dni zedníku, že jest v kaple dinkOI'al, obn;llal a vybíhl, 'prve neZ jsou počali malol'Hti.
45, gr., dano od voken malování v kaplc lllaW'i 2 k:
Dano za provaz do koslela na němz lucerna veliká visí
~tertž .dd!, 60 l~ket, loket za ~ gr. - Náklad,na pokr/
,álll klOVU, ve škole II nad ve]stupkem proti S!<rétOI'ŮIll

Vl. Kostel TYHsky.

V 1 .. 1r.~stel. Tyftsk)í.

21 k. Náklad na pokrývání nad klenutím jako se na faru
jde, 9 k.
'
Suma všeho vyd,\ní 1024 k. 17 gr. 5'/2 d.
247. 1614, 1. ,června. Gecou. B. Ulliv. Pra,l{.
v zťlllskelll arch. Praz. f. 81. 1'rimo Junii d. Elias Ssudus
a Sema~ina, administrator consistorii Pragensis sub utraque
29. MaJ. mortuus in tra horam 15. et 16. - senex,
praesenlla dd. defensorum et aliornm multorum utriusque
sexus honorifice in templo b. M. V. ante Laelam curialll
'
cui ecclesiae praefuit per quinquennium, sepultus est.

soby vyslány byly, pro jakou p['(činu při tomto koslele
zustati nemínil. Odpověd: Poněvadž jest již na něj osl p.
administratora konfirmací zašla a on od J. Mti p. hl'. Slika
vokací na sebe přijal, že to jináee bejli nellll že, nýbrž
se na tom zustavuje, co sobě páni vosadní V konsistol'i
zjednají, že jeho dobrá vůle, do sv. Jiří lu zllstávati bude.
Pan administrator za odpověd dal, že tu jinačeji býti nemuže, . poněvadž sou páni vosadní toliko do sv. Havla
žádali, abY,dáleji zustati lu mohl, že jesl již konfirmací
p. hraběti Slikovi na něj sešla a konfirmací na konfirmací nemají jíti.
Sobina žádost na ,pány M'edníky vlozila, aby mohla
v té chalúpce naproti Sin'etovům své obydlí míti, že chce
po její smrti všeckno zanechati. Odpověď jí dána, že
z toho domečku se do roka od Macháčka 3 k. bere, ale
poněvadž se ona se vším chce k lOlllU chrámu odevzdati,
že se jí povolení dává a, on aby se ihned jí pohnul,
jest mu poručeno.
Sedmou neděli po sv. Trojici byla osada pospolu za
příčinou kněze Jiříka Dikasta, kterak jest pl'ipověděl a
zakázal se, že chce na se vzíti a ti'etí neděli a svátek pH
kostele M. B. pred Tejnem posluhovati až do sv. Havla,
Osada jest se snesla, aby ihůed za eRsu s ním mluvíno
bylo, aby od easu sv. JiH I, 1615 za p. farál'e ph kostele zustával. Dal za odpověd, ze rád pl'i tomto záduší
cIlCe slovem božím pHsluhovati, ale vOl'lláU'l na sebe bráti
nechce, nýhrž kaplana, který" by v vornátě sloužil, míti
chce. Snešení takové jest, aby se ještě k knězi Jil'íkovi
Dikastovi došlo a jemu oznámilo na konec, že páni se
na tom snášejí, jestli chce to k sobě pl-ijíti, aby V vornátě
sloužil, aby se v tom ohlásil; jestli by pak nechtěl toho
pi'ijiti, teda aby o jiného jednáno bylo.
Vít Rohlík žádal, by jemu povoleno bylo, aby Illohl
na zdi, kterúž jest na krchově u sv. Benedikta, stavěti a
dvě volma lla krchov dáti. Dovoleno.
Skrze psanou odpověd kněz JiHk Dikast oznámil, že
by té svobody, kleráž jest od pánuv stavuv zauechána,
nemohl užíti, tak že lo. k sobě pl-ijíti nemllže. Item před
nešíno, poněvadž slyšeti jest o ňákým knězi Janovi v Touškově, mají-Ii tam páni práci váZili, aby pohlídli, jak se
v kostele spravuje. Jest tomu povoleuo, aby tam páni jeli.
V 21. ned. po sv. Trojici byla osada pospolu. Předn/;
ráčili páni pl'ednúšeti, že jest kněz Dikast pHpověděl, po
sv. Jih, když se psáti bude leta 1615, pl'i M. B. před
Tejnem p. farM'em bejti - a konfirmací na něj jest pře
čtena, it. druhá na kněze Matěje Jandu jakožto kaplatla
staršího, aby do sv. JiH zllstával. ll. přednešení pana
mistra a p. kollegu školního, aby jim dáno jednomu každému po 20 gr. na tejden, poněvadž na fal'e k stravě
choditi I)emohou, pro ublížení, která se děla otl kněze
Jana slran)' stravy. Povoleno. Item na faře ahy bylo na
mazhauze ty lepenice vyl'r7eny a na půl cihly zeď jiná i
komory staveny, pokoj zaduí, kdez by p. otec pro studování měl, obnoven jest. Tomu povoleno.
250a. 1615. - Dačick)í str. B16. A. 1615 o masopustě
uroz. p. Adam z Waldštejna umřel a v kostele Týnském
pohl'ben.
251. 1615,
Ruko}. Č. 1640 I 142. V neděli
druhou po Třech králích zvoleni isou za líředníky: Jindřich ml. ŘečiCký, Mikuláš Buček, Jiřík Starohíbský, Petr
Melnický, jimž se za inspektora p. Jan Duchoslav z Dě
vína vystavuje. Kostelníci k M. B.: Pavel Kubic, Tomáš
Javornickaj, Václav Slánský, Jan Pauc, Jan Juno, Jan Mudroň, Tomáš. Grof". Daniel Drkola. Kostelníci k sv. Benediktu: Jan Kavka, Jakub Křepelka, Blažej l';:olulovskej.
Zá!l:ři~táp.i; Pav!!l Valc,) an Flas\l1~q,

Íl;

. :!48. 1614.
7a/lltéž f 172. Páni starší ouřední,cI ~. osada M. B. žádali, aby Klimentskýho pana bakaTa1J/též
láre Jl1U za rektora (universita) dodati ráčili. 24 J. 31. M. Daniel Lednicensis, rector scolae Letae curiae
accusavit M. Joh. Zitkonikem, quod ipsi quattuor disci~
pulos Chrudam abduxerit.
249. 16]4, 15. listopadu. Rukop. č. 2020 f. 258.
1'aní Anna Foglová, měštka Star. M. Pr., koupila pole
I~?,run~vs~,.é vedle pole paní Anny Kuklové z jedné a p.
Jmka ReclCkýho z strany druhé od Mikuláše Choda a
Doroty l~~n~elův, měšťanův Nov. Iv!. Pr., za 200 k. m.
TaJJ/~ez .f. 384. P. Jindl'ich ml, Recický a p. Jiří Staroloul~sk)' ,---: od pánuv starších i osady záduší kostela P.
M. pre,d reJnem se pl:iznali, jakož jest paní Anna
Fo~~ova - p~le Korunovské - koupila - kteréžto pole
za zlvobytu sveho
dala - záduší nadepsaného koslela.
Act. 18. !:>ept. 1620.
250. 1614.
Rukop. č. 1640 f. 138. V ned.
po Tl-ech králích voleni jsou za lířednťky: za inspektora
Xan"pu?hoslav Kodovský z Děvína a to ponejprv. Jindřich
ReclCky m1.,. Jan Welcer, Jiří Nejdek, Jakub [Gepelka.
K sv. B~nedlk~.~: Jan K~wka, Tomáš Kovanda, ,Blažej Kotoulovsky, zaknšfány: Simon Kapalfn 1'avel Stolc. Kostelníci k. M. B.: Jiří Staroloubský, Úilmláš Buček, Václav Rata], Jan Markus, Václav Slánskej Kryštof Majer
pekař, Jan. MudroiJ, Jan Pauc.
'
Ten etvrtek, P? ne,~ěli třetf postní p. regent spolu
s p. Jan.em HorkeJm zadost prednesli uroz. p. Adama
~ WalšteJna - strany místa pohl'ebního paní manželky
]e!I,o, aby mohla h~ položena. bejti, kdeZ p. votec její
leZl v kostele v TeJne. Byla Jim odpověd dána, ze jest
ť. bratr paní Walštejnky, prvé než se dal sklípek dělat
nák); plat komomí slíbil k tomu záduší nadali toho z~
se .nestalo. Oznámili, že jest tak, ale že jsou za' to m(slo
dah 200. k. m. Matiáši Jirkovi, toho času oul'edníku i ocl
neho kVltan?í. mají, ale že, kdy se iJáký plat komomÍ
nahodí koupIlI, toho oumyslu pán ráčí bejti ještě k tomu
záduší odevzdati.
'
, . Fol. 140. V pond. po 1. ned. po sv. Trojici by!.i
p:',lll vos~dn(. v n?vým stavení pospolu za příčinou p. farare, l;aJde-h Imeze Jana, anebo jiného na místo vzíti.
Sneselll takový, aby kněz Jan do sv. Havla pl-i tomto
chrámu P. zaslával a jemu kvartál jako jinému se odevzdával. Voleny byly osoby lm p. administratorovi místodržícímu knězi Jil'ímu Tesákovi na faru k SI'. Haštalu. .
, pn~. 'pon?ělníh~ ihned k panu místodržícímu páni
pmCI váZlh a Jeho zádali, aby tomu své pOI'olení dal,
aby kněz Jan do sv. Havla za kazatele zuslával. Dal za
odpověď, ze co na něm záleží že rád se k tomu přičiní
však aby sme sc dali ve čtvl't~k do konsistoře najíti td
že jistou odpovědí spraveni budeme. Stalo se tak, že 'jsou
nám ho konfirmovali ten čtvrtek do sv. Havla a odtud
ihned jest uveden do fary.
.
V oed. pálou po sv. Trojici byli ·osada obeslán~ za
pl'(činou p. fal'ái'e. Snešení talwvÝlaby k knězi Janovi VQ.

5J.7
Přednášíno bylo V příčině krámu anebo sklepu pod
novejm stavením, aby tento Vlach, klercj jej předešle
v držení jest, poněvadž měšťanem není ani usedlý, takového sklepu prázden byl,
.
Fol 145. Důstojnému a" ctihodnému knězi Jil'íkovi
Dikastovi, zádu"í kostela sv. Stěpána Velikého V Nov. M.
Pr., panu otci nám po pánu Bohu milému: Službu svou
vzkazujeme, diistojný a ctihodný kněze JiříkU Dikaste,
pane otče náš laskavě a dobrotivě příznivý, zdraví i jiného
všeho dobrýho prejeme V. Mti věmě rádi. Není niř.ádné
pochybnosli, neZ ze V. Mli v dobré paměti zůstává, kterak
teď nechívno neděl pominulý'~h prostředkem smrti časné
z tohoto svěla kuěz Eliáš Sud z Semanína, p. administrator a p. fará,' náš, vykročil, pročež jest nám na to
pozor dáti, abychom zase na místo jeho dobrého, poctivébo, pobožného apl:íkludného správce duchovního dostati mohli. I tajiti V. M. nemůzeme, že z jedné mysli,
jednosvorného snešení a mezi sebou namluvení sobě smp.
za budoucího pána faráře do záduší našeho M. B. p~ed
Tejnem V. Mti osobu oblíbili a volili. Poněvadž pak to
pH sobě z~áme, ze týž chrám Páně nejpřednější v tomlo
království Ceském jest, na to aby také dobrým správcem
dosazen byl, sme na místo postavili, aby páni radní a
páni starší s úl'edníky k tomu nařízení o to s V. Mtf
dále jednali, jim sme celou moc dali a ponIčili, aby šte
se k tomu sklonili a naším budoucím p. farál'em býti ráčili. Při tom žádajíce, abyšte lOillo naší žádostí pobožnou
nepohrdli, .nýbrž ji 'k sobě oblíbiti a k sobě laskavě při
jali. My na jiném nejsme, neZli jak sme se k jin);m pánum faráHun chovali, k V. Mti týmž způsobem, jak na
osobu V. Mti záleží, 'e chovati a všelikterak v budoucím
dobrém p"átelství příčinu dávati, lakže s námi spolu se
všemi dobře spokojený býti ráčíte. A to, že tak a ne
jináeeji naši vyslaní s V. Mtí jednati budou a V. M. že
to k sobě pl'ijíti chtíti ráčíte, věříme. S lím se V. Mli
poručena ein(mc a odpovedi laskavé skrze vyslané naše
očekávati budeme. Datum v plné osadě M B. pl'ed Tejnem.
Starší osadní t\ředníci M. B. pred Tejnem. (Bez datum.)
2MJ. 1617.
Rltlwp. Č. 1640
146. V ne<!ěli
Illasopustní - úl:ednÍci lito jsou nai-ízeni: Jindl'ich Reeický, JiH Nejdek, Václav Vořichovský, Petl' Melnický.
Xostelníci k NI. B.: Pavel Kubic, Jan Pauc, Martin Outrata,
Jan MudroiJ, Tomáš Graff, Daniel Drkola, Martin Mejdlo
(škrtnuto a připsán Petr Melnický) Jan Kavka ,.nl. Kostelníci k sv. Benediktu: Jan Kavka, Mikuláš Hruška,. Blažej
Kotolovskej. Páni starší osadní: Václav Lev, Zikmund
Celestíll, Franc z Ostršloku, Tomáš Hauf (škrlnuto a ph
psán Vratislav), lvlatiáš Jirka, Václav II'Iagrle, Tlleodor
Sixt, David FlorYIl, Pavel Falc, Jakub Henne, Mikuláš
Bucek, Jan Melcar. Zakřištáni: Pavel Falc, Jan' Hasman.
Pl'ednesena suplikací Martina Mejdla, žádá místa
k pohľbu při kostele M. B. Aby oznámil, kde by chtěl
ležeti po smrli. Přednesena suplikací p. Jana Kavky, ab)'
mu dovoleno prolomiti dvel'e z domu jeho, k studnici,
kterúž na .krchově SI'. Benedikta jest. Václav Cerný žádá,
ab)' byl pl'ijat za hrobníka k obojímu záduší. Jest přijat.
253. 1617,28. dubna. Rl/kop. č. 1640 f 147. Uroz.
astat. rl' tíh p. Hrobčickému z Hrobčice, p. příteli na.šemu zvláště milému. Službu etc. Tak jakž o tom dobrou
vědomost jmíti ráčf[e, že jsou dobré paměti někdy p.
Voldřich a p. Adam, bratři vlastní z Zap, obzvláštní' náchylností k chudým záduším, téz pro rozmnožení cti a
chvály P. B. všemohoucího jist);m zápisem pri dskách
zemských učiněným k kostelu blabosl. 1'. M. předTejnem
v Star. M. Pl'. platu staiého a věčného kazdorocně jednu
kopu ~r .. č. !<vyMvání jdlO -".,- zapsali
Vedle kt~·
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V1. Kostel Týnský.

t'éhožto zapsání majíce takový plat k témuž záduší vycházeti' a placen býti, toho se však neděje, nýbrž toliko po
46 gr. m. a to jii od 161et slozeného se nachází. Kteréhožto
platu tak zouplnll nevycházejícího nemohouce my na skrácení
chudého záduší našeho přijíti a tak tudy dobrého mínění těch
dobrodincuv - rušiti, pročež V. Mti toho psaní ciníme a za
10 přátelsky žádáme - že nedcíte té vule býti, aby takovým dobrým a chvalitebným oumyslem odkázaný a zapsaný plat k nějakému stencení a zmenšení přijiti měl,
nébrž
tu láslm k chudému zádušÍ našemu pro odplatu
což tak --- nedodalého platu za lěch
boží prokážete 16 let se dostane - to že jakožto porucník nad statkem
Dubecským - složiti - ráčíte. Datum v Stal'. M.
Pl'. v pátek po sv,. Jiří 1. 1617. Starší úředníci. (Když
odpověd nepřišla, dožádán byl Hrobčický listem druhým.)
254. 1617.
Rl/kop. Č. 1640 f. 148. V 10.
ned. po sv. Trojici páui starší v novém stavení pospolu
býti ráčili za pl'ičinou p. Jiříka Zikle, prymasa Nov. J'd.
Pr., strany odkázaných 400 k. m., kteréz jest paní Kaleřina KobišoVá na opravu chrámu sv. Benedikta odkázala
že již sedm let takovou sumu za sebou má a z ní ani
ouroka neplatí. Přednešeno, kterak jsou páni od Václava
Samce pole za Koňskou branou koupili za 425 k. m.,aby tú zaplatil.
255. 1618.
Rllkop. Č. 1640 j: 148. V n,ed.
Smrtedlnou úředníci jsou tito voleni: Jindřich ml. Rečický, Bouslav st. Gerle z Děvína, Jiří Nejdek, Ludvík
od tří moždíř6. Páni starší osadní: Franc z Ostrštoku,
Václav Lev z Levengrunu, Zikmund Celestín, Vratislav
z Frankštejna, Matiáš Jirkovský z Děvína, Pavel Falc,
Václav J'\'Iagrle, Theodor Sixt, David Floryn, Jakub Henne
Mikuláš Bucek, Jan Melcer.
'
Páni kostelníci: Pavel Kubic, Petr Melnický, Jan
Pauc, Jan Mudroň, Martin Oulrata, Daniel Drkola, Tomáš
Graff, Jan Kavka ml.
Kostelníci k sv. Benediktu: Jan Chlldomelka, Mikuláš
Hruška, Blažej Kotolovský. Zakřištáni: Pavel Falc, Jan
Hasman.
Přednášeny tyto věci v plné osadě byly: Aby páni starší
vosadní z prostředku vyslali na věž jednu i druhou a jakej
nedostatek jest, že dobrých schodu není, tak že by budouoně ne malá než velká škoda státi se mohla, krov na
velkém kostele a věžích aby se přelézti dal. H. u sv.
Benedikta. na té věži že oba dva zvony mohou tam zavě
šeny býti, že jest ta hranice do té věže dělána a také že
ta věž je snese. Tři vory dříví smrkového že dosti bude.
~56. 1618, 30. března, Rt/kop. č. 1640 f. 150.
Slov. a vzáctné poctivosti pánum starším úředníkum _ i
vší osadě kostela M. B. před Tejnem. P. purgmistr a
páni radní z pilného a bedlivého spolu s J. Mti C. rychtár-em p. Janem Albrechtem z Trniče - povážení ráčí
na tento přítomný rok 1618 za úředníky a správce záduší
kostela M. B. nad duchody k témuž záduší přináldej!cími
voliti a nařizovati osoby zejmena tyto: Jindřicha Reči
ckého, Bouslava Gerla z Děvínu, Jiříka Nejdeka a Ludvíka od tří moždířův a při tom dostatečně poroučeti, aby
po vy hlášení týchž nadepsaných úředníkuv ve dvou nedělích nejdéle předešlí ouředníci na pominulý rok 1617
vol~ní v přítomnosti p. purkmislra a pánuv volených _
i jiných osob z té osady z příjmu a vydání počet náležitý vykonati hleděli. Od toho pak času za nižádnou a
nejmenší přícinou nynější i budoucí úředníci spolu s jinými též osadě bydlejícími více a dále bez vule, vědomí
a povolení J. Mti C. p. rychtáře do osady scházeti a
spolu se shromažďovati nemají, nýbd. kdyby toho potřeba
ukazovala, že by pro kterou koliI' příčinu úředníci osadu

ze
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svolati a se sjíti chtěli, mají to napřed každého easu J.
Mti C. p. rychtál:i, jaká toho příčina jest a co traktírovati nebo jednati chtějí, oznámiti a jeho, aby se tak
k tomu najfli dal, se dožádati. V kteréžto pl:íčině týž p.
rychtář vedle J. Mti C. milostivé instrukcí jemu a k úřadu
jeho vydané dále ráčí věděti, podle povinnosti své jak se
chovati. A jestli že by loho od p. rychtál:e pH úřednících
a té osadě vyhledáváno bylo, aby jemu, jaká a od koho
též na jaký způsob k témuž záduší nadání mají a kterak
se to opatruje, ukázali, tehdy mají a povinni budou beze
vší odporností takových nadání in originali, jako také i
všecky knihy a registra zádušní ukázati a což by tak potřeboval, vejpisy hodnověrný toho jemu vydati, tak aby
všemu tomu, což v sobě táž J. Mti C. milostivá instrukcí
v příčině věcí zádušních obsahuje a zavírá, skutkem a za
dosti se státi mohlo a stalo.
A poněvadž i na tom ne málo, ale mpoho záleží,
aby v obci této jakozto přední v království Ceském nctoliko mezi měštany a obyvately jejími a lak v správě a
regimentu politickém, ale také i mezi pány faráři, osobami
a lidmi duchovními v této obci při záduších a osadách
pod správou a ochranou p. purgmistra a pánuv jakožto
od J. Mti C. slavné a svaté paměti cís. Rudolfa jistým
majestátem ve dsky zemské vloženým a od nynějšího
J. Mti C. krále a pána nás všech nejmilostivějšího vedle
jiných vzáctných obci této nadaných privilegií in meliori
všelijaký pokoj,
forma nařízených pánuv kollatoruv láska, dobré srozumění zaahováno bylo, mnohým pak mezi
týmiž pány faráCi kyselostem, nedorozuměním, jedni proti
druhým se postavováním (jako se již to nejednou díti
počalo) přítrž státi mohl, pročež p. purgmistr a páni
z téhož bedlivého uvážení svého ráčí i toho při tířednících
a vší té osadě záduší kostela M. B. před Tejnem nal'izovati, jestli že by kdy p. farář té osady buď sám od osoby
své od nich odpuštění bral aneb kterému od pánův osadních odpuštění dáno bylo a zase jiný na to místo dosazen
býti měl, tehdy pro uvarování takovejch roz tržností, nevolí, které by příčinou kněžstva v obci této vždy více
povstati budoucně chtělo, též líředníci a osadní mají to
vše, proč a z kterých příčin p. farář jich odpuštění bere
aneb proc by se témuž p. faráři od úředníku v a osadních
odpuštění dávalo a kterého zase na místo jeho pl-ijíti a
dosaditi chtěli, p. purgmistru a pánum casně v známost
uvésti dáti a což by dále v té příčině činiti a jak se zachovali měli z uvážení p. purgmistra II pánuv dalšího vyměření ocekávati. Ac!. in consilio fer. 6. post Laetare
1618.
257. 1619.
RullOp. Č. 1640 ;: 151. ,V ned.
první v postě obnoveni jsou úředníci: Jindřich Rečický,
Mikuláš Buček, Pavel Kubic, Jiřík Stamloubský. Kostelníci: Jan Mudroň, Jan Pauc, Martin Outrata, Daniel
Drkola, Pavel Chudomelka, Jan Kavka, Tomáš Gmff,
Daniel Pihon. K sv. Benediktu: Jan Chudo~elka, Blažej
Kotel'ovský, Gregor Fugl. Zal<řištáni: Pavel Solc, Mikuláš
Hruška.
Přednešeno psaní p. ]iříkaDykasta, p. faráře našeho,
pokládá sobě v něm stížnost, s kterou jest se potkal,
též skrze psaní jemu učiněné od pánuv ouředníkuv záduší
kostela sv. Havla. Ráčili se páni osadní snésti, aby p.
otec náš s[(žnost sv'ou v té příčině mírnější v krátkejch
slovích podal, podle té páni ouředníci s přímluvou za p.
.ot.ce, aby p. administrator v té příčině nálezitě ochráněn
byl.
Daniel Pihon požádal pánu osadních skrze spis, aby
mu krám ten, kterého jest nájmem nebožtík Jan Aron
v sumě 8 k. m. a jednoho kamene sv{ček velkých k zpí-
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vání v advent pánům literáttun požíval, pronajat byl. Jest
povoleno.
Snesení se stalo p. mistrn školníku, aby se odpuštění
dalo a aby se neprodleně o jiného správce "kolního p'lni
ouředníci starali.
Item předneseno, ,:e krám zádušní pod kotci leZící
již rok není najatej, tudy že záduší chudému duch od se
zmenšuje. Bejval před lety najímán na 4 k. a potomně
na fl k. Snesení se stalo, aby byl zase pronajat na jakou
koti sumu.
258. 1620.
Rl/kop. Č. 1640 f. 153. V neděli
v och tab Hromnic páni starší i všichni vosadní byli pospolu za pi'íčinou obnovení ouředníkuv, kostelníkuv, zakřišťánu k jednomu i k dl'uhémll záduší.
Od p. purkmistra a pánuv jsou nařízeni: Jindřich
Recický, Mikuláš Buček, Pavel K~bic, Jil:ík Starolúubský.
Kostelníci k M. B.: Jan Mudron, Martlll Outrata, Jan
Kavka (připsáno Pavel Chudomelka), Mikuláš Nosek,. Jan
Pauc Jan Drkota, Nikodym Smetana. K S\'. Benediktu:
Jan blUdomelka" Gregor Fugl, Blažej Koterov,ký. Zakřištáni: Pavel Solc, Mikuláš Hruška.
Přednesena suplikací p. administratora, stěžuje sobě,
že u malýho pokoje v noci one,s minulé voheň vyšel .zaRálením břevna světnicného. Zádá, aby se to opatřilo.
Čtena toho dne suplikací p. mistra školního, stěžuje sobě,
Jc žákovstvu obědy nestrojí, aby nějaký řád v tom nařízen byl. Snesení se stalo, aby páni starší to před sebe
vzali jak by to napraveno bylo.
V neděli druhou po Veliké noci byla celá osada
obeslána pod pokutou. Přednesena byla stížnost p. mi~tra,
kterak velikej neřád pH tomlo záduší strany oběduv Jest,
takze easem do týhodne sotva jednou obědvají pro tu
přícinu, ze každý peníze žlÍkovstvu odvozuje. Na tom se
snésti - a naříditi ráčili, aby jeden každý po pol-ádku,
kdy na něj přijde, oběd podle možnosti své jim přistrojil
a žádných peněz aby se jim víceji, poněvadž, když peníze
žákovstvo dostane, to propijí a malí hladem mříti musejí,
nedávalo, v páte!. a v sobotu obědu strojiti není, a pro tož
k zaprošování těch obědův jsou volen)' dvě osoby, aby
kaželi tejden toliko pět oběduv jim zákovslvu objednali
a zaprosili. J( do by pak obědtl nechtěl strojiti, ten pokuty má 2 k. složiti.

Item druhý: Poněvadž jest paní Antla Fuglov'á 'té
dobrý vule pole ňáký, kteréž za Svinskou branou podle
Anny Holcový leZl, k' tomuto záduší na potřeby a zákOvstvo nemocné odevzdati, z kteréhož se platí po 16 k.,
aby k ní osoby volené šly. Ten pondělí po druhé neděli
pe Veliké noci - paní Anna Fuglová zápisem takové pole
jest postoupila.
259. 1620.
Rl/kop. Č. 1639 j: 305. lnventál'
věcí kostelních a zádušních kostela M. B. před Tejnem:
Vomdly: VOlnát červenej karmazinový, damaškový ~er
vený, zlatohlavový červený, r.latohlavový aksamItem cerveným protkávaný (podšívka ty kyty zlaté barvy), zlatohla:
vový červený (podšívka z zelené tykyty), dva damaškovy
bílý s květy -zlatými, aksamítový černý se dvouma krumplovanými erby, aksamítový černý s bílým křížem, aksamítový cerný (na něm jest na křízi sv. Petr krumplovaný,
zlato hlavový protkávaný aksamitem fialové barvy, z planého aksamítu hřebíčkové barvy, prostý z zelené tykyty.
J(aPě: Zelená damašková s puklou stříbrnou pozlacenou!
damašková červená s puklou stříbrnou por.lacenou, dvě
hedbávné proměnné barvy červené a bílé (podšívka
z 1lI0drýho plátna), stará atlasová potrhaná proměnné
barvy (podšívka z černého plátna), proměnné barvy ?1Odrým plátnem podšitá, zlato hlavovými květy vy tkaná ce~
vený proměnný barvy. Dialmafyky: dvě cervený damaš~
kový na každý dvě pukly s thpci stHbrný pozlacený, dve
bílý damaškový též s puklami dvěma stříbrnými pozlacenými, dvě aksamítový fialový barvy, dvě černý. Pan" /la
vcliliJí oltál': Jedna bílá damašková i s pallickou malou,
damašková červená s štychy bílými damaškovými i s palličkou malou, zelená damašková i s palličkou malou, žíhaná hedbávná bez palličky. Pfikrytí 1/11 kazaledlllici:
hedbávný proměnné barvy a pallicka k němu s che~~ubí
nem zlatem vytkávaným, aksamítový černý bez pallIcky,
atlasový modrý a pal1ička aksamítová hřeblekové barvy,
černý plátěullÝ postní s malou palličkou. Na i,i.nýcl.l oltářích krom velikého jest pal! 9 a v kaple )Ich Jest 7,
krom postních, které se nepočítají. - Na oltářích sviclIl(
lilOsazných se dvouma malými pro sloupky jest 22, na
český kruchtě svícnu cínových jest 23, na latinský kruchtě
svÍcntl cínových jest 13, na pl:edním reště svícnu mosaz·
ných jest 12 a cínových 11, na druhým reště cínových
10, na oltářích svícnů cínových 8.
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*1. 1405, 17. listopadu. Rukop. č. 2101 .t: 63.
Johanoe5 de Wylburg prothollotarius, Rudolfus de Mulhuusen et Hanussius Leonis de Duba emerUQt JlI. s. census
ergu Albertum Camerer pro XXX S. super vinea Henrici
de Tyrnovia institpris. Ac!. fer. JlI. ante Elisabeth.
*2. 1408, 14. července. Tam/di f. 157. i\Iarsso
Schl"lun eXSQlvit III s. cen~us eri:"R Albertum C~merarii

pro XXX s. super vinea ipsius Marssouis. Ac!. ~~bbato
post Margarethe.
'*3. 1418, 11. června. Rl/kop. i}. 993 f. 123. Nos
magister civiulll, consllles et scabini Maioris Civitatis Pra·
gensis vigore presencium notum facimus publice et testamur, quod "ltentis di1igenterque pensatis beneficiis plul'Ítnis et promocionibus variis nobilis domini Heinrici de
Laz"n, capitanei vVratislaviensis, que et quas ipse nobis et
conununitati nostre erg a serenissimum principem et do·
minum dominum vVenceslaum, Romanorumet Boemie regem, dominulIl no.trum ,lFaciollum, duqum in lllU1tUlIl
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arduis dictam civitatem nostram tangentibus oslendit et
exhibuit poteritque, prout valet nobis et civitati nostre
sicu~ non ~mbigimus, !mpe~de~e diligencius in futurum, pre:
sertJ~l qma duas malestatls htteras absque omni pecuniali
preclO nobis tradidit et liberaliter assignavit, quarum una
nos cives et incole diclc civ i tatis noslrc magnifice liberlamur, ut nulla spiritualis per,ol1a audeat aliquem ex nobis
consulibus, civibus et incolis nostris ad quemcumque iudiccm spiritualem extra limite, regni Boemie nec extra
~uros civitatis nostre citare, evocare, aut in ius trahere
\ll qliacu~;Iue causa, sit criminalis,
civilis vel mix ta, sed
quod qmhbel caUsam suam coram iudice in eo iure in
quo quilibet,residet" proponal et ibidem eandem prose~ua
tur effecluahler deCldendam. Alter .. vero littera nobis munifice indnlgetur, qnod quí1ibet nostrum censuS annuos el
perpetuos de domibus seu bonis noslris in civitate vel
e~t~'a civitatem consislentibus, de quibus tamen CUlil
C1Vllate nostra patitur et onera consveta snfferre din.oscilur, singulis personis tam spiritualibus, quam seculanbus persolvendo eosdem census, data pro qualibet sexag~na census. decem sexag. parate pecnnie, exolvere et redimere pOsslt et valeat, dum et quocies cuilibet videbilur
oportunum, prout in litteris maiestatis des uper confectis
plenius continetur.
Volentes igitur huic singulari promotori civitatis nostre
pro tot et tantis beneficiis nobis et civitati nostre exhibitis recompensa debita et condigna vicissitudinarie respondere, sano et deliberato anilllo et maturo inter nos
desuper consilio habito, ipsi domino Henrico concedimus
et largimur, utdomus sua, quam nunc in habitat cum
omnibus suis pertinenciis, sita in circulo civitatis 'nostre
prope domnm Erhardi vVicztum quondam vocate ad falces
ex una et don;um Petri de Nova domu instiloris parte ex
allera ab omlllbns collcctis, steuris, lo-ungis, excubiis et
aliis contribuci01;ibns seu gravaminibns, ad 'luas sen ad
que om~es conCl.ves nostri stmt astricli, lamdiu dumlaxal,
d?nec Ipse domlllus Hendcus in tenula d possessione
el\lsdem domus. exliterit, sit libel a, solnta penitus et
exempta. Pronl1ttentes pro nobis, successoribus n"ostris
han~ nostre volUl;tatis el concessionis paginam per omnia
et s1l1gula modo Jam expres'o rata grata et firma inviolabiliter ob~~rvare. Acta. sunt hec in' nostro pleno et I'igoroso conslho anno ab I11carnacione domini MOCCCCXVlllo
sabbato, qne fuit undecima dies mensis Junii.
*'4. ~421, 21. června. Rllkop. č. 2099 ;: 119. Tomassco SSllhavy de lvlinori Civitale Pl'. de universis bonis
ad municionem Okorz pel'tinenlibus X s. censns annui et
p~~petui et ?CY s. retentas publicavit. Ac!, sabb. post s.
Viti. - Przlblco de Camenic7. de bonis - Okorz - in
quibus 1:0Ys. apothecarius se proscripsit, XX s. gr. census
- pubhcavlt. Act. eod. die.
Rulwp. č_ 2099 f 410. DomllS
. *5 . . 1435. reltcte ohm Johannis Ludvici.
1. 1442, 5. listopadu. Rl/kop. i:. 992 t: 213.
Jakož jest nesnáz a l'Uoznice byla mezi Bořivoje~ z Lochovic a Dorotú,. vdovtí někdy dobré paměti Janl,a, Lojspva. syna, a nyme manželktí jeho, z jedné a 1l'Iikulášem
~erhn~cven~ z .strany ?ruhé o dyacet k. gr. platu, kterýchz
Jes: tyz ,S~r1I11~ klÍpll u Ofky, dcery nebozky Pratforštový,
z tech ctyrmecletma kop platu, jakol: táž Ofka má kniehal;li l~lěsc~ýl\li zaps~no ~a vin!ciech již jmenovaného
LOJsy I s uroky zadrzané, Jakož lSÚ témuž Serlinkovi na
těch dvanácte k~pách až dosavad zaddány, i opatrní Materna z Dhlhé tnedy a Bernart od 5al1lpsona, ublmané
_ ,<ypovědenie uciniU , aby - Bořivoj a Dorota manželé
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_ dali 1Iikulášovi Šerlinkovi za těch jistých dvanácte k.
platn i za úroky - zadržené sto a dvaceti kop gr
Act. fer. II. post 005S.
2. 1447, 14. línora. RlIlwp. Č. 90;: 143. Dorothea,
conl horalis Borziwoji de Lochowicz, resignavit duas domos
~uas, q narum una sita est ad plateam Czaltneri eundo
mter d?l1loS Olil~l relicte Hrbkonis et Wenceslai pellificis
ab antlquls falClb~s part.e ex altera, alia vel'O episcopi
~uthomysslensls cltcta, slta prope valvam Zderasiensem
mter. do.mos J?hannis Podjislebsky et Simonis I\'Iud1')' BOl'zlwoJ, manto suO. Act. die b. Valentini.
3. 1452, 19. lÍnora. Rulwp. c. 90 f. 216. Dorothea, re~icta Johannis, nati Ludovici apothecarii dicti
Loysa, et lam conthoralis BorzilVoji iunioris de Lochowicz
Elsska, conthoralis Nicolai ~licli Berka, et virgo Ursula;
nate prefate Dorothee - reslgnaverunt omnia iura eorum
- post Johannem - patrem - Borziwojio prefalo. Act.
sabbato ante Kathedram Petri_
4. 1455, 12. července. Rukop.· č. 2141 t: 414.
Slovtltný Boi'ivoj mladší z Lochovic obeslav star~ radu
kteráž za nebožce Pešíka na lÍřadě konšelském seděla'
do plné .rady i prosil jest jich, aby sč pamatovati ráčili'
kterak sě jest "'! jich lÍřadu vzdánie stalo jemu od pani~
Kateř11lY, panie Cenkový manželky a jeho pastorkyně etc,
ktel'fZlo upro·ivŠe sobě polaz všichni jednostajně - seznali
sú, že za jicl! seděnie na úřadě konšelském přišli k nim
do r,ady p. Ceněk z Klinštejna se paní Katel:inlÍ manžellc:~ sV;í, Bořivoj .7. Lochovic mladší se paní DorotlÍ,
manzelku v svú, s Uršulú a Elškú, dcerami jejími, tu najprvé p. Ceněk k zádosti panie Katel'iny manželky své
propustil jest tlÍž manželku svtí z zápisu' jimž jemu kni:
hami I~lěstskimi vzdala a zapsala byla ~ prá~a svá po otCI svém - potom paní Kateřioa výšpsaná se
paní Dorotú, matku SVlí, i s sestrami vzdala jest - táž
práva svá - Bořivojovi, otčimu svému. Act. sabbato ante
IVlargarethe.
,. 5. 1460.
RullOp. Č. 2119 f. K. 8. Ve jméno
bozle amen. Já Dorota z Okol'e, llořivojova manželka
vyznávám etc. že ackoli v neduhu a nemoci ležím dostl
tě~l~é, však P. B. děkujíc rozumu dobrého i paměti poží~aJ1c, nechtěcí ráda toho sč dopustiti, bych snad viece
,1stíc nemocí obtiežena paměti pro těžkost neduhu pozbudlíc
;le!llOhla věcí svých. tak zřéditi a zpósobiti, jakž bych ráda,
Jezto ~y skrze to I mezi přátely mými, aČ by mě I' této
nemocI Buo.h I~e~choval" svárové a nelibosti snad mohly
nemalé vZlllknutl, protoz - že jakož muži svému Bohvojovi věno své na Okol-i dskami zapsala, detem a dcerám
svým I?a tom jmenovavši, což mi sě zdálo, a podle toho
sobě Jsem také dvě stě k. gr. pozuostavila, ježto dsky
všecko to šíře vykazují a svěda, těch dvú slu kop i jioich
věcí nížepEaných učinila sem i mocí tohoto kšaftu činím mistra Jana z Rokycan a Jana z Radice maršalka i
měš:ěnína Star. 11. Pr" pravé a mocné poruč'níky (nedokonceno).
6. 1462, 3. IÍnora. Desky zem. větší č. 84. fal. B.
22. Bořivoj z Lochovic mocný obrance a poručník sirotk~ov někdy Frydrycha z Donína, pHznal se před lířed
lllky p,ražský~;i, . že ,iest dlužel! ~vě stě clvadceti kop gr.
Ješkovl a Bonvolovl, synuom receného Frydrycha z Donína. V kterémžto dluhu ihned kit pravému právu dědi
ckému postoupil jill1práva svého dědického, kteréžkoli
má k dědicství: v Okoři hradu, dvoru poplužniemu, dvoruov kmetcích s platem, i jiných vesnic a dvoruov kmetcích k Okoři hradu pl'islušejících, s dědinami lukami
lesy, potoky, rybníky, .i se vší zvolí, což k tom~ přísluší;
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s plným panstvím kromě platuov holých věčných a věnných,
kteréž na svrchu psaném dědicstd má, kterého platy a
věno sobě a svým dědicuOlll pozustavuje, toho práva svého
dědického, ktersž tn má tak a v témž plném právě, jakž
jemu dsky od Cenka z Klinštejna svědčí. S takovtí vymienkou, jestli že by svrchu psaní bratl'í zemřeli pred lcty
jich, tehdy prnvo tohoto zápisu naň na Bol:ivoje a na
jeho dědice plným právem zase připadnúti má. Stalo se
leta 1462 v středu den sv. Blažeje. (V bílých větších zápisných A XX.)
7. 1466, 12. července. RlIllOp. č. 2105 f. 242.
Genel'osus miles d. Borziwoj de Lochowicz et de Okorz
_ re~ignavit - domum suam prope valvatn Zderasiensem,
que si ta est inter domos Jacobi Lusci ad flaveum cervum
ex una et Johannis braseatoris ad nigrum Ul'sum - comloco liberlacionis domus
11lunitati Mai. Urb. Prag. eius secunde ex opposito olim Cunssonis apotece situale,
ad ipsius dumtaxat tempora, proul liltera civÍlatis clesuper
confecta I e,tatur. - Acl. sabb. antc Margarete.
8. 1470, 3. Hjna. Desky zem. uétší č. 84 B. 22.
Bořivoj z Lochovic a z Okol-c přiznal se před líl:eduíky
pražskými, l,e jest dlužen še-l tisíc kop. gr. tomu dítěli,
které z Zdena z Kliniitejna, . manželka jeho, míti bude a
jiným dětem, kteréž s svrchupsamí Zdenú polomně míti
·,bu<le, pakli Itl' ony dčti zemi-cly před lety spral'edl);mi,
lehdy a prvé nic, ]eškovi a Bol'il'ojovi, bratřím pnrkhrabí
z DonÍna, synuom někdy Frydrycha odtudž, vnukuom
svrchudotceného Bohvoje II jich dědicuom. Zaplaliti má
po smrti své a prvé nic, kdy), by bez nich býti ncchtčli.
Pakli by nezaplatil, tchdy oni s jedním komorníkem pražským buchí se moci uvázati v dědictví jeho: v Okoř !Irad,
v dvuor poplužní s poplužím a I' krčmu s platem, v Cečo
vicích obojích, v Přelice v dvory kmetcí s platem a
v lesy l:eeené Chrbiny, v Kněževsi v tvrz, dvuor poplužní,
v dvory kmelcí s splatem; v Nellačovicích v dvuor poplužní, I' dvory kmotcí s platem což tu má, Všeradicích
v tvrz, v dvuor pOl'luzní, I' dvory kmetcí a krčmu
s platem, v Trnm'é I' dvuor poplužnÍ. I' ves, v dvory
l<1ndcí s platem; v Bykoši v dvory l(\netcí s platem což
tu má, y Lochovicích v dvory poplužní a I' dvory kmetcí
s platem CGZ tu llIá;

v Vinařicích [sic], y dvuor klllťlcí

na kterém), sedí Jan Huba, kterýž platí III k. gr. plalu
,1'o:"ního; v SvinaHch v dvory kmotcí 8 platem, to vše
což tu má; v Dráhlovicích a v Lodni v dvory kmetcí
s platelI1 CO?, lh má; v Korni v tVI~1 dvuor poplužní, ves,
dvory kmetcí s platem; v Lilni v dvory I(\netcí s platem
což tu má; v Nesvacilech dvory l<metcí s platem což tu
má; v Tl'ebani ves cehí, dvory kmetcí s platem kromě
rybáře; v Holonozech mlýn s platem Ila kterém), scdí
Kalous a dvuor kmetcí s platem; I' Tisovci dvuor poplul_ní a s štěpnicí, ves pustJÍ, dvory kmetcí s platem;
v Dolanl<ách obojích v dvory kmetd s platem což tu
má; v lměňanech tvrz, dl'ltr poplužní, dvory kmetcí s platem což tu má, v Otmiciech polovici dvoru poplužního,
dl'ory kmetcí s platem a deset kop. gr. platu ročního
h lého věcného, kterýž má na dědIctví v Pl-ibenicích na
dvoHch kmetcích s platem, a dvě kopě gr. platu, kterýž
má na dědictl'í v SKorotině na dvoru poplužním, na dvoHch kmetcích s platem; i v jiné dědiny a platy jeho
všecky, kteréž má neb jmíli bude s podacími kostelními v Lochol'icích a Všeradicích, což tu má a neb jinde
kdcžbykoli měl, s takovými výminkami dolepsanými:
jestližeby Oll Bořivoj uJnl'el, tehdy osvícená Johanna,
z boZi milosti 'králol':1 Ceská "c s Zdemí z Klinštejua,
manželkú svrchupsaného BoHvoje, mají býtí mocné obrance
a porulonice sirotkuol' sl'l'chupsaného Bořivoje, dědiny a
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zboží týchž sirotkuov mají spravovati a vlásti až do let
jich dospělých, A kdyžby oni sirotci let spravedlivých
došli a žádali by jich, aby tento zápis z desk propustili
aneb ve dsky vlozily aneb postoupily, ze po napomenutí
týchž sirotkuov oni lento zápis z desk propustiti aneb do
desk vložiti mají bez otpornosti. A také s takovou viminko\l, jestliže hy on BoI-ivoj prvé umř'el, a ona Zdena,
manželka jeho, jej pI'ehyla, ),e v svrchupsaném porl\čen
slvím [sic] a v správě svrchupsaného dědictví s svrchudotčenlÍ paní královú býti má, dokudzby stavu svého
vdovského ne7.měn la; ale kdyhy stav svuoj změnila, tehdy
nad věno její první má jí přidali a posttípiti dědiny y Kně
zevsi na ktcrýchz prvé veuo lllá, na tvrzi, na dvoru poplužním s poplnz,m, na vsi, na dvoHch kmetcích s platem,
s dědinami, lukami, i se vší "c, s panstvím ku pravému
právu dědickému k jmění, drZe ní, prodání, zastavení, zapsání a učinění 1. nich, cor. by se jí líbilo, jako z vlastních dědických. A také s takovou v);minkou, jestližeby sirotci Bořivoje a Frydrycha z Uunína umreli před lety
spravedlivými, tehdy právo svrchupsaného dědictvie a zboží
všccko na svrchupsané na osl'ÍcenlÍ Johannu, královlÍ
Českú "0 a na Zd nn z Klinštejna, man),elku svrchndotceného Bo!'iv .je, plným právem pl'ipadmíti mají ku pravému právu dědickému s plným panstvím. V kteréžto dě
dictví a zboží s ko IIorníkem prazským hudlí se moci uvázati a je drzeli, pr"dnti, zastaviti, zapsati a uciniti z nich,
což by se jim líbilo jako z vlastních dědických; a umřela-li
by která z nich, ze díl mrtvé na zíVli př'ipadnúti má. A
také on Bořivoj tuto sohě moc poznostavuje, že bude
moci za zdravého zivola \leb na smrledlné posteli dáti a
odká7.ati osobě neh osobnm kterýmkoli do sumy, pokudžby
se jemu zdálo a líbIlo, však kd)'žby takové odkázání
tlpevnil listem pod peloelí svJÍ a jiných dní neb lH doI,rých urozených aneb rytířských lidí pečeťmi na svědomí,
ze svrchu psaní věřitelé takové jeho odk,íZlíní vyplniti mají
a moci bu.11Í podle jeho odkázanÍ. Pakli by nevyplnili,
tehdy ten aneb ti k011luzbykoli tak skrze něho bylo odkázáno, s jedním komorníkem pražským bude neb budú
moci bráti na svrchupsanénl dědictví a zbozí, dokudžby
sumy skrze něho Bol'ivoje odkázané nedal i se všemi náklady. Stalo se lcta BoZího 1470 v stl-cdu pl'ed SI'. Františkem.
>!.
1502, 21. listopadu. Rl/kop. č. 1128 I f. 39.
V té při mezi Katel:iulÍ, vdovlÍ po nebozcí Hronovi,
z jedné a me. i Prol<Oi,cm Pikarlem z strany druhé, kdež
oua Katel'ina skrze ur~. p. Jindl'icha z I-li-adce, najv.
komorníka královstvie Cesl,ého, vinila jest jej Prokopa
z pobránie statku jejieho, že jest sobě kázal list na dvě
stč k. gr. m. obnoviti k ruce Sl'é, kteréž jest byl nebožtíkovi Hronovi na Tábol-e dlužen, ptající se tudiež těch
sto zl., kterýchž jemu nebo Hron p6jčil, kteréž on u sebe
má, jakií je spral'cdlností drží, .. by pověděl. l'roti lomu
Prokop pravil jest: coz se pobrá ie statku a listu
obnol'ovánie dotýce, ze lomu odpien\, žádaje pruovodu a
dopoviedaje to, ze jest toho listu nikdy neměl, aniž ještě
má, nez c\) se ~ta zl. uh. dotýce, ze se k tomu zná, že
jest jemtl jich Hron p6jčil, ale že jemu jesl je odpustil. Tu p. purgmistr - páni - vypovídají: Najprvé
což se těch sta zl. dotýčc, poněvad7. každý Clověk podle
všelikterého prál'a, kterýž čeho jest mocen p6jčiti, mocen
jcst také i odpuslili a poněvadl. nebo Hron, jsa mocen
statku svého jako měštčnín pražský svobodný, jemu Pikartovi těch sto zl. sám jest pójcil a on Prokop Pikart
to jest svědomím pokázal, kterémuž ona, by tak nebylo,
neodepřela jest, že jest jemu je za své živnosti odpustil,
z té příčiny 011 Pikart jí Hronol'é - těmi slo zl. povinen
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není. A což se pak listu dotýče, poněvadž ona KateHna
toho jest podle práva neprovedla, ab)' jej měl anebo s"bě
k své ruce jej obnoviti kázal, tu také on Pikart tiem nic
vinen nenie. Act. die Present. M. in templum.
9. 1510, 5. srpna. Rllkop. č. 2108
64. Havel
(Slec Cukrman) z Chomutovic koupil sobě, Apoloně z Zeravic, manželce své
duom l'iÍnuov Donínských ležící
na ryn1<u vedle domu Reh"l'e zlalníka a Johann)', vdov)'
někd)' staré maršálkové od Ul'. p. Jana purkrabí z Donína za ~75 k. gr. pl'. Act. die lvfaric Ni, is.
.10.. 1510, 5. srpna. RlIllop. č. 2108 f. 64. Já Jan
pnrkrable z Donína a na Vokoh vyznavám tiemto listem
obecně přede všemi jakoz Ul'. p. Jan z Wajtmille a na
Mosckém hradě prodal jest duom muoj v Stal'. M. Pro
leŽÍcí na rynku s volí mlí Havlovi, mčštěnínu pražskému,
za pnol šesta sta k. m., za kterýžto duom 7.avdal jest padesáte kop a pH tomto easll má dáti sto kop gr. č.
I nemoha pH tom osobú svú pHtomen býti, porucil sem
a dal a tiemto listem mým porúciem a dávám plnú moc
k vyzdvižení a ku phjetí lěch slo kop gr. C. na místě
mém témuz uroZ. p. Janovi z Wajlmile etc. la', jako bych
sám pH tom byl, z těch penez pHjatých a vyzdvizených
kvitovati a týž duom muoj témuž Havlovi a dědicóm jeho
I' knihy téhol
města Pražského vložiti a vepsati pudle
řádu a práva lehoz města. Toho na svědomie já svrchupsaný Jan purkrabie 7. Donfna pečeť sVlí vlastuí dal sem
přitisklllíli k tomuto listll dobrovolně.
Dán na Vokoři
v pondělí na den M. B. SněZné I. P. lólO,
11. 1512, 20. čcrvcncc. Tallltcž f. 101. Procopius
Pikart emit pro Johaunc, lilio suo, domum dictam Donin,kých inter domos Grc gorii aurifabri et Johanne, relicte
olim J ohannis a!itiqui marssalci, a Gallo Ssleccz z ChOlllUtovic et Appolena de Zcrovic, conthorali cius, pro lIP/li
C S. gr. pr. Act. fer. 111. allte l\Iagdalene. Procopius
P!kart koupil jest Janovi, synu sl'émll, a clědicóm jeho
dlel domu v svých mezech a hranicech lozdielni, s ,ldep)'
sp~d:,ími, svrchními, s krámcm, s komorami, to všecko
C?' Jest b>:lo od domu velikého, kle!')' sloul Donín'l}cých,
nekd)' odclzcno a k domll u srpuov, kterého~, nyní Rehoř
zlatník v ddeni jest, pl'ipojeno, od té\,ož Rehol'e za C
kop gr. pl'. - s túto villlienklí, ze on Rehol' toho krámu
v l,teréIUŽ uynie dělá, má uZívati az do smrti. Ar.t:
ead. die.
12. 1535, I. č"rvence. Rllko}. č. 1130 /. 83. Vedle
toho odporu, kterýž jest ueinil Zygmun,l, 'yn nebožtíka
p. Jana Pikarta kšaftu téhož neboztíka otce svého, žádaje
a prose, aby toho kšaflu - páni tvrditi - neráčili a že
on Zygmllnd, ac jest vzdycky ve všem poddán býval otci
~vému, jím se ve VŠem spravuje a vůli jeho plně, k tomu
~ z ro.zka:~ a vuo!e jeho manzelku jest pojal a rád by
Ještě I vuh této otce svého milého v kšaftu dosti učinil,
ale poněvadž jest mu se s ním veliké ublížení na spravedlivosti jeho, kteníž 'e k statku tOIllU jmíti praví, stalo,
protož IUU místa dáti nemůže a to nejvíce z pHčin těch
ze on - otec jeho cině Hafl "ic jest dědičného;
jistého neukázal, jdto to za právo jest, že každý otec
synu svéml\ obzvláštně něco z statku svého dáti a uděliti
má, aby se tím dokázalo, že jest pravý dědic jeho. Ale
tuto jest pH Haftu tomto to "pol'l'žcno, ncb on nebožtík
společníka jest učinil JiHka, bratra svého, v tom ve všem
statku s Zygmundem, synem svým, ježto on Jil'ílc statek
svuoj má a pl'i ,vém statku i Zivnost vede. A poněl'~dž
jemu Z)'gmundovi za živnosti jeho nic vydáno není ani
také od otce jeho cO ukázáno, ph čem by svou ži'vnost
obmejšleti měl, že mu se vidí a zdá, ze jest ho Jil'íka,
bratra svého, on nebožtík na ublížení spravedlivosti jeho
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společníkem

a nápadníkem učinil. K tornu také že on nebožtík
když jest paní Uršilu Zygnll\ndovi za manželku bral, přá
telnom jejím jest to při pověděl, že ji do t Jho statku
jakozto hospodyni prijímá a ji také jakožto svú dcerku
jmilú opatřiti chce a on Zykmund i také manželka jeho
o takovém opad'ení ještě nic nevedl a v ld;aflu tom o tom
zmínky Zádné není, jeHo .I,rúvo psané o kšaftích, kterak
rušeny bývají, jest: kdyb)' otec syna aneb dcerku maje
jim nic z stateeku svého neuJěJil a neodkázal, že lakoví
kšaftol'é se ruší a moci své jmíti nemají. A poněvadž tím
podvolením tak jcst, jl do slatku svého pl'ijal a ona tak
podle přirčení jeho opatřena není, z té pHeiny také ze
tomll kšaflu že místa nedává se. Dále také ze on neb
když jest již ona paaí Uršila vnesena do statku jeho byla'
dal se jest slyšeti, ze ten Hafl a poHzení své předešlé
zrušiti a zkaziti chce a toho jest pro smrt kl-apOlí a nenadálú vykonati - nemohl. A pOl1ěvadz všeliký a každé
také ten Haft,
podvolení aneb svolení právo láme,
kterýž měl zkažen býti, nem" k stvrzení svému pNjíti.
Též i nápad)' že jest mu v tom kšaftu Zygrnundovi nemálo ale velmi na spravedlivosti jdlO také nblíženo a to
z příčiny té, že on nebo s)'n)' Jiříka, bratra svého, v tom
statku nápadník)' jest ueinil, ježto on Jiřík statek svuoj
má a on Z)'gmund pravým nápadníkem býti nikoli nemůže
poněvadž se mu v tom od 'ynuov Ji1'fkových překázk~
stala. A pro tož z příčin)' té tomu Haflu také ,e povoliti
nemůže. Nad to nade všecko že se je,t stalo veliké odcizení statku toho a to tudy, když jest on nebo porucníkuom na každý rok po sudu vína do jich smrti vydávati
rozkázal a kdyby neuroda pl'išl" něklerý rok a P. B by
škodu na vinice dopustiti rácil, jiní by nakládali a poručníci bv z toho uzitek brali.
Též také co se dluhuov
upomínání dotýče, ze by mu Zyglllundovi tu také nemalé
ublížení se stalo, kdyby ta rovnost v upomínání měla
svuoj pruochod jmíti a on mistr Voldl'ich aby v tom i
také v prstenu té společnosti užíti jměl - .
~roti tomu od pHtele Jitíka, bratra nebo Jana Pikarta,
tot~ Jest promluveno: Kdež strana praví, ze "n Z)'gmund
se Jest ve všem spravoval volí p. otcc svého, kdyb)' o to
pře obz~lášt býti měla, žc by se to prokázati mohlo, pro
Jeho vehklí poslušnost že jest od nebozlíka ne toliko řeCí
ale skutkem i vězením mnohokrál trestávún býval.
A ačkoli se jest ženil s volí jeho, však on čině pořízení
?a syna svého nezapomenul ani na dítky jeho, druhé že
Jes~ ~~gmunda . .od statku svého neodcizil, nýbrž pravú polovIC! Jemn ~ Jll-íkem odkázal, moha to dobře uciniti, neb
právo toliko jest, kdyb)' mu nic neodkázal a statkem svým
s)'na pominul, zc takový Haft se zrušiti může. Druhé že
mu dává všecka vína, koně, valachy, dobytek, hotový peníze etc. Než proč jesti vrchnost při stalku tom úídil
ze jest toho slušná příčina také byla, nebu kdyby Ol;
Zygmund do statku toho vkročiti měl, brzo by ten statek
pod správlí jeho k umenšení a k 107.ptýlení přijíti musil.
~oz se .. pak paní Uršily, manželky Zygmundov)', dotýče,
ze by J! za dcerku sobě ne". vzal, že se toho nenajde,
aby ji za volenou dcerku a dědičku do statku svého bráli
jměl, než na jakej zpuosob jest ji za manželku Zygmundovi zasnoubil, to on Zygmund dobře ví i také přátelé
~!, kteHž jsou pH tom byli. A b)' pak i to bylo, ze by
Jl za dcerku volenou sobě vzal, poněvadž o tom ani zde
v rad~ nic neoznámil, ani v knihy, jakž jesti pořádek, to
zapsati dal, a to pol'ádkem práva vykonáno není, že to
žádné stálostí jmíti nelllllže. Dále pak kdeZ se strana toho
domlouvá, že ona paní Uršila měvši býti opatřena a neni,
ze sám P. B. zná, měl-Ii je on úmysl ji jináč opatřiti čili
nic, neb svadby jest jelítě nevykonal, když jesti llmřel - .
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Tu p. purkmistr a páni - nalézají: Ponevadž Jan
Pikart svobodný měštěnín města tohoto jest byl, O svém
statlm pořízení jest ueinil jsa paměti a rozumu zdravého
a podle vůle sl'é Haft jest sytí vlastní rukú sepsal a Zygmunda, syna svého, v živnosti jest opatřil a polovici
jemu z toho statku - ukázal - a dal z těch příčin
tomu kšaftu - místo dávají - . Stalo se ve čtntek po
sv. Petru a Pavlu 1535.
13. 1540, 1. září. RII/wp. é. 1130 f. 425. V té
při, kteráž jest mezi J>říkern Pikartem puovodern a Zygmundem, strejcem jeho, obeslaným, tu kdež jest on Jiřík
vinil jeho Zygmunda z koflíku velkého pozlaceného - a
ze XII lžic stHbrných jemu Jiříkovi spravedlivě po Re·
gině (Houdkové), první manželce náleži~>'ch - to že jest
on Z)'gmund' nemaje k tomu práva, do Ziduov zastavil-.
(Jiřík Pikart odmítnut.) Act. die s. Egidii a. 15!O.
14. 1540.
Tamtéž f. 427. Vedle toho, kdež
jest Jiřík Pikart na Zrgmunda Pikarta, strejce svého, oheslání učinil a vinil ho podle nálezu pánuov soudcí, tu
kdež jest z téhož soudu zemského o Andělkn a Volkovnu
vinice podáno před pergmistra a potom až k tomuto
právu tím soudem stazieno, z spravedlivého dílu pH týchž
vinicích žádaje, poněvadž 'jest mu pány sondci zemsl,ými
všech statkuov pozemských i zápisných po Janovi Pikartovi, jakožto po bratru nedílném, díl přisouzen a o statek
městský k tomuto právu ukázáno, aby také o ty vinice
s nimi se rovně podělil. Proti tomu od Zygmunda mluveno: Popěvadž zejména o vinice, vo dnom i vo jiné
statky městské nálezem krále J. Mti on Zygmund místo a
koncc jest nal, takZe týmž nálezem vešken statek městský
Zygmundovi - přisouzen, že on k této žalobě povinen
odpovídati není, neb i mimo to, když páni Staroměstští
něktení sobě stížnost a nedorozumění při J. Mti Kr. skrze
suplikaci nad tejmž nálezem pokládali, J. M. Kr. témuž
nálezu potvrzení ueiniti jest ráčil. Od prúovoda mluveno,
že jest pl'ed králem toliko soud bylo kšaft Jana Pikarta
a ten jest kšaft vyzdvižen, ale ab)' O podíl před králem
_ činiti měl aneb ab)' toho podílu statku městského po
bratru svém nedílném odsouzen byl, že toho nález J. Mti
Kr. v sobě neobsahuje. Nadto že páni soudce zemští byli
sou v radě při J. Mti Kr. o ten Haft Jana Pikarta, však
mimo to, když jsou nedílnost přisoudili jemu Jil'íkovi
z plnéh'J soudu zemského, zejména doloZili o statku měst
ském, o vinicích, pH právě městském strany aby se vinili uznavše, že on Jil'ík jak y pozemském staUm tak i
v městském díl rovný má.
Proti tomn ód strany odporné: Že jest s podivením
Zygmundovi P., že strana tomu nálezu krále J. Mti rozuměti nechce, že J. M. Kr, všecken statek bez vejminky
městský Zygmundovi dědicky konečně při povídati ráčí a
že žádné v tom nálezu viminky, ab)' na tom jaká komu
spravedlnost nálditá byla, potomně nic tam toho na žádný
soud pozuostaveno není a což se statku ov pozemských a
zápisni ch dotýče, že jest J. M. Kr. s pány soudci zemskými souditi nerácil a kter)'zkoli dědic po otci právem
rozsudek má, žádnému již z žádných díluov povinen není.
Než kdyby se dluhuov a 7.ávad otcovských nebo jinich
klerich stranných věcí dotýkalo, tu jest povinnost k odpovídání.
I táhl se také v této pH Zygmund na nějaké vylícení nálezu krále J. Mti z kanceláře královské Ceské, do
dvou nedělí toho mu bylo propůjčeno.
15. 1540, 1. září. Tamtéž.r: 428. Vedle toho obeslání, kteréž jest učinil Jiřík Pikart na Zygmunda Pikarta
a vinil ho z díluslrejcovského z statku městského 1)0zuostalého pod tímto právem i jinde po Janovi, bratru
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jeho nedílném - nato nález J. J\Hi Kr. uká7.al i vylíčení
téhož nálczu. Tu p, purkmistr a rada - vypovídají:
Ač Jiřík Pikart pravý a rovný podíl po nekdy Janovi Pikartovi jak v statku pozemském zápisném jemu soudem
zemským přisou7.eném, tak také i- v statku městském
k právu tomuto pHslušejícím pravil se právo míti, žádaje,
aby on Zygmund, slrejc jeho, právem k tomu přidržán
byl a takového dílu statku městského po Janovi, bratru
jeho, ab)' nm postoupil, Zygmund pak tomu odepřel i poněvadž oni Zygmund a Jihk znamenitě z obojí strany
na nálezy královské i také pánuov soudcí zemských se
potahují a v tom, aby v jednom smyslu a rozuomu
takový nále7.y a rozsudk)' pokládali, tomu se jest vyrozuměti nemohlo, nébd to se jesti našlo, že jedna strana
proti druhé v jinej rozuol\1 netoliko nálezy pánuov soudci
zemski ch , ale také i nálezy krále J. Mti sou vykládaly a nám při této stolici nálezuov J. Mti Kr. - vykládati
_ nenáleží - neb také i k stolici této připsání, lderéž
jest od J. rvofti Kr. o tcjchž Pikartech nejv. panu hofmistru
učiněno, jest podáno, kteréžto v sobě to zřetedlně zavírá,
jestli že by se cO proti rozsudku J. Mti Kr. od tohoto
práva vztahovati mělo, aby to v pokoji až do příjezdu
J. Mti Kr. zanecháno bylo. I z těch a takových příčin
těchto pN až do pHjezdu J. Mti Kr. jse odl,ládá. Act. die
Egidii.
16. 1540, 1. září. Tamtéž f 430. V té při, kteráž
jest mezi KateHnou, manželkOll někd)' Jana Pikarta, puovodem z jedné a Zygmundem P., synem jejím, a JíHkem,
bratrem někd)' téhoL Jana p" obeslaným z strany druhé,
kde?: ona Kateřina puovod vinila je obeslané společně
jakožto dditele statkn po nebo manželu jejím z toho,
kterak by oni včna jí kšaftem Jana P., manžela jejího, odkázaného jakožto pět set k. gr. č. až posavad nedali,
k tomu že ani ji také stravou a jinimi potřebami - neopatrují. Proti tomu od Zygmunda jest promluveno, že
on tomu neodpíral nikda a ještě neodpírá, aby vuoli a
Haftu něb. Jana Pikarta, otce svého, dosti učiniti a matce
své podlc takového kšaftem odkázání věna jejího aby
vydati neměl, nýbrž že i na ten čas té vuole jest podle
vejpovědi soudcí zemsl'ich, cožkoli na díl jeho toho slatku
přijde, že z dílu svého polovici svtÍ na též věno mateři
své dáti chce. K tomu od JiHka Pikarta jest promluveno,
že on jí Kateřině povinen odpovídati není, poněvadž jest
to od ní promluveno, že se ona s ním Jil'íkem o nic souditi
nemá - a ze pl'edešle žaloba podle téhož kšaftu učiněna
jest byla, avšak proto týž kšaft potom nálezem krále
J. Mti zdvižen jest a tak ona KateNna proti nále7.u krále
J. Mti na díl statku jeho se potahovati nemůž ani tím
kšaftem z věna jakého upomínati. Zase k tomu od KateHny mluveno, že ona ještě praví, ze jí toho žádná potřeba neukazuje, aby ona s Zygmundem, synem svým, a
Jiříkem v jakou rozepH O to své odkázání dávati se měla,
než že vždy žádá, poněvadž jsou držitelé statku po manželu jejím, aby oni vuoli neboZtíka dosti ueinili ~ a tiž
Haft i ná:ezem krále J. Mti v tom artykuli, kdež se jí
Kateřin)' a Marjany, dcery její, dotiče, stvrzen jest. Opel
k tomu od Zygmunda mluveno, že což se věna Kateřiny,
matky jeho a Marjany, též sestry jeho, dotýče, že se to
zŤetedlně nachází, že král J. M. v tom artykuli je pH
kšaftu otce jeho zuostavuje a pro tož on Zygmund že toho
také ph tom zanechává. Na to zase od Jii'íka mluveno,
že v nálezu soudcí zemských žádná zmínka o věnu se
neděje, než toliko vztahuje se na dluhy a závady, kteréž
by na témž statku po ne:,oZtfkovi pozuostalé byly a ty
aby oni spoleeně vy vadili a zaplatili, ale že dluh a věno
sou věci rozdílné
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;u p. pUl'gm!str "a ,rada vypovídají: Poněvadž
Jan
ksaft<;m. svym ,Jlste opatření a vodkázání Katel'ině
~n~nZt~ce sv~, Jes~ lIcinil, jeHo právo mesta tohoto uka:
zUJ~, ze všehké ksaftovní dání a odkázání pořádné mí t
míti m,á! a král J. M, nálezem svým takovéh~ odkáz~n~
potyrdltJ ,a", ze" místo
míti má,
jest
:
z tech plfem JI Katermu a MarJ'anu dceru J'eJ'f
"'" I
,
dl
I'
"
pll JIC I
~,rlave nos I zuostavují, tak aby on Zygmund s Jiříkem
Jim sumu odkázanou z statku Jana Pikarta dali
' I 'ľ
Act. die s, Egidii.
a V) p III I.
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místě J, Mti C, pána a otce našeho najmilejšího
~ to~u na ten ,konec, pvkudž by Zygmund Pikart nebo

na

Voršlla z Taunu týž duom v puol letě nev'pl~:I~1 a Jem,u Frydrychovi sumu na něm zapsamí nep~10Zlh, aby Jemu v téz sumě dědicně zuostal milostivé
povolení naŠe dáti a vám poroučeti ráčíme ' abyste se
k straniÍm tak zachovali a po vyjití puol let~ dote' él
Fr 'd
I
" d
en 10
" )" ryc I~, v, lyz uom podle práva a zápisu jeho uvedli
Jlllaee necllllce; Dán na hradě Pražském ve čtvrtek del;
p, M,
P oe t'lV)'lll
,
,
x onarozem leta etc " LVIII
purgnustru
a
konselum Stal'. M, Pr", věrným našim milým,
17, 1?41, 31. Njna, TaJ/ltéž
522, Jakož Jiříl
Zygm,und Plkarté I;astoupilí SOli sobě pH tomto právě 'n:
,2~,
1559, 18, hstopadu, RII flOp , C, 101 t, 214
odpol II to ;0 pozustalý statek městský po Janovi p, _
Takoz Jest ur. p' Jan z Waldštajna a na HI ádku n ,d Sá:
za,:ou na míste Doroty Duchkovy kmetičny a podd '
tll, p, purlml1str a ra~a - vypovídají: Poněvadž J, Mti
SV),
v Ik
v
,
'
any
K,l. oso~ou statek mestský pozuostalý p0 někdy Janovi
. a manz,"
y J"'I
,ll'l {R malíre, dcil porueiti obeslati Fr '
žlka,rtovl Zyg,~undovi, synu jeho, jest phvlastněn a pH
p!',ed právo Star, M, Pr. a jeho dáti
Ill,II z JIstého oucmku, kterýž bl' se měl od něho FryI émz ,kša~tu m;stskélll Oll Zygmund tejmz rozsudkem krádlycha nad Dorotou a dítětem jejím vykonati kd'
ovskY~l, Jest zu~taven, z té příčiny p, purkmi,tr a rada
chlí
d
' ,
'
ez netoho pn tom zustavují. Ac!. in vig, 00, SS, (31, října),
ce OpusttlI k lomu pl'ijíti, aby táž nevole soudCI
ráv
"
"
II a
P , em mezI Illml <lelena a rozeznána b)'ti měla my
Z "t?hoto nálezu Jiřík Pikart na krále se odvolaJ,
A~?res v Gallus, J: Mti C, rada a té, J. Mti C, a;'. Mti
král mcIl ten nález stvrditi II JiHk Pikart do Če 'né ,v,
T
v trestál'
J , Mf
,eze
a',Clkní:-el~ Fer?lIlanda doktor a medicus, a mistr Jakub
II
' I "Ir
. dán, Ac!. fer. Hll, postI Epiph
Kamemcky
medtcus a obyratel Stal' ' ~'l • p,.'• z"'<do
'
(11. ledna) 1542,
'
.
II
S t snaznou
na p, l)UjI', sudího kr, C, vloživše a povolení od J. Mti
18" 1542, 4, línora" Rl/kop, Č, 2117
327, Z k smlouvě dosahše takto sllle je porovnali ze J M
á
~nund Pikart z ~elené"o Udolé stoje osobně v radě vz~!1 ISla
místě
Doroty od takového obvin~ní rá'čil je~l 'p;ISiít~
Jest, ~u.om svuoJ, v němž bydlí, vinice Kancléřky polovici
talo se v sobotu po sv, Brikcí.
a Vlili CI Vo~korvnu, i jiný statek - Voršile, manzelce své
\' 24: 1?6?, 30, srpna, RtÍkop, Č, 990
314, V té
- a, zase ~~z ',orš,la odevzdala jest dotčený duom s vinipll ~nezl Fndl'lchem Troilem z domu Pikarto~a puovodem
cemi a taJz vŠlcek statek - Zygm'undovi, manzelu svému
~ ,Slx,lem ': ?ltersdorfu obeslaným, tu kdcž on Fridrich
- na ten ,'puosob: !,:e~~hoval-lí by jeho Zygmunda p,
Jej ~~xta vllul a vznešení pi'ed právem ueinil, že na den
~', .od, ml~lI prve nezh J~ Voršily, tehda táž Voršila má
sv, Jlrí léta tohoto šedesálého stal se J'est freilllal']
)~tl lovna a, pravá spolecnice v tom ve všem statku )0
snlěn~a ll:ezl' "
\
{ a
nimi taková, ze on Fridrich duom SVllj děnem ,zuostalem s, těmi dětmi, kteréž nyní mají aneb ~o
dl cny, PI]~,harto~~ký tak řeeený, postoupil jemu Sixtovi a
tomne spol,u mílI budlÍ na rovný eaSťlll svým me"
v
~ase on ,SI~t sV~J duom, I' němz bydlí proti posll'ihačuom
podíl. PaklI by též děti všecky zemřeli tehdy ten \'~:c~le
SUIII)'a
t"'I' st I<op gr, ces
"
, ' Frldl'!chovl postoupil a vy'še ,
:tat~k tal~ ~bapolně, vzdaný má s uI~l1'lého na
éh~ Jemu
; e tr~ch d~ech ~~ směny a fre!marku přidati má, II po:
pr:depsanych ,ln.a~zeluo\' pozuostalému připadlllíti, Však
om " šesti nedeltch od toho casu I)ět set lop , ;
taJz Zygmulld, VIIlICI Andělku v své moci pozuostavil tu
dodat'
F 'I '
,
c
gl. ces,
, I Jemu
rI( nchovl,
ano jiz i tam na díle
'o
aby mohl dátI neb odkázali komu by chtěl
A
'á'
Vorš'l té"
'
zase t. i
svych věcí Sixt vstěhoval a Fridrich do jeho dom ~:~,
I a ,z I' I~OCl své p07.Uostavila, aby lIlohla z statku
své" ~a to sobě i ruce z obou stran dali a jako u doabi~
toho n~preddotcenéhll do dvú set k, gr, Č, kšaftovati komu
splmll a tomu dosti učiniti !)řipOl'ěděll'
Pt'oto'
}' '
by chtela, - Act. sabllato post Purif. 154-2,
'
d "I 'ád'
'
z on '1'1IIC I z, a za dopomožení i spravcdlivé I' tom od "
19., 1ó54, 4, č~rven?e, Rl/kop, Č, 101 t: 61, Z 0p,at!ení, aby Sixt k tomu přidrHn byl že by tomu Pl~:t~
mun,d ,Plk~t ~ ~elen,el~o Vdolé s Voršilou lil'. svou Yř1uClllII.
'
znalI se, ,ze )SU dluzlIl dluhu VlIli C k, m d kt P "
Proti tOI~U ,od Sixta z Ottersdorf'l jest mluveno:
Bernartovl z KoŠl'
kt "
2
, o 010\1
!c,
erl1z' o sumll zapisují na domu svém
I " ,
,
K tomn se zna, ze mezi ním a Fridrichem Troilem niÍezlclm "meZI domy u srpuov a páně Kavkovy'm Act (11'e
~lIluva o dOlil)' se stala, kterúž i rukú sVlí vlastní sepsanou
'
,
P rocopll,
jemu Fl'ldrichov,i jes: podal, kdež tam poznamem~no i
20" 1555, 19, cervna; Rl/flOp, Č, 101 f. 94, Z toho do~ta,venov jest~ zc on F,r~drich jemu slíbil ten duom
mund '.;'PIkart
z
Zeleného
Udolé
s
Vrš
I
'T
yg
I'
\.
II ou z
allnu lll.
pOdlev'p!Ú, a mestskeho spravIli a on J' est na to spolelll I'
svou pI,lzna I se, ~e JSU dlnžni tisíc k, gr, Č, za zboŽÍ kuna
']10, "e
, ten dU)ll! jest svobodn)' aniz
, , I)l'!
,P o VI'd'<lm, Je
~:c~é FrydrychovI ~roillovi kupci, kterúžlu sumu ujišťují
zndne závad)'
Ila' IlevHl nenl' atak'e správou dostatečnou
'
;"
<
\"
A t °fmu ISIvIéI m meZI, domy u srpuov a páuě Kavkovim ,
ze ho opatrl. Potom, když s ním TroHem o lo mluvil
c, el,
,po"t VIlum,
kteral; má zprávu, že by se na ten dUOln potahovali jiní'
21, , ,1557, !.6, července, Rukop, Č, 101
162, Fr _
1:1OtO" a~~ ho vedle svého p,'ipověděuí dostatečnou sprá:
pnznal se, že jest dlužen
'?~, opat1'1l, tehdy Oll Fridrich toho ueiniti nechtěl a tak
~r? U?", ,az y, groš z~ 1 k, m, pocítajíc, uroz. p, Bořip1'1clllu k tomu, aby ta námluv" nešla dal lleb i v dome
OJOVI !;lllI krabl z Donma, kterúžto sumu jemu ujišťuje na
tom, zuoslává, Než kdyhy on byl to,' co jest ~řipověděl
jehož •jest právem zmo CI1"en meZI
' , d orny
u omu P!I<artovském,
á v
splllll a s!;lrávu dostatťcnou jemu učinil, tehdy by Ol;
HpUOV a p. ne Kavko"ým, Act. Cer. VI.
t D'
,
Slxt také, Jako dobrý, to C07, la', mezi nimi jest namlu"<8 8 '"
pos
IV, .Ip,
22 , 1,~u',' ,zan, , Rl~kop, Č, 2117 J: 358, Fenl,ve~?, byl spl ml; , ~l~ kdy Z jest Fridrich tomu, jakl při
nand, z bOZI IUllostI arclkníze Rakollské etc PoctI' í v),
pOl ~dal, dostI neu:1Jul, také on jemu tím čehož 'áď
š'
'l'
'
v venu
n,~' I ,ml I. Te,ď vál~v posíláme suplikací v listu našem zapOVInen není-o _ Poroučí :-;e k uv~íZení.'
z a,
Vl enu, z, které" pOIlIzené prosbě Frydrycha Troílla z stran
,
Na to od Fridricha Troila "uovoda skrze přítele
domu Plkartskeho vyrozumíte, I věděti vám dáváme, ž~
Jeho mluveno: "? této odpovědi, kteníž jest Sixt na ža-

,~vé

vysvětliti

zen~ ,)eh~

ráčil,

r

d~~cha"Trollla

ob~

r

r:

.y

zi,

r:
ti~íc TolskÝ~1

dry~h T,o~ll~~,

ď

L

lobu jeho dal, tomu se rozumí, že mezi nimi není mnoho
na odporu, než toliko O správu, i jest věc vědomá, že
kdo ,duom druhému prodá, že podle práva do dne do
roka spraviti má; ale lulo jest ,mena mezi nimi o domy
se stala, pro tož nemuoze se to tak trefiti, Však nicméně
Fridrich jemu Sixtovi ten duom Pikhartovski podle práva
do dne du roka svoboditi chce, a on Sixt léz zase jemu
aby učinil a svuj svobodi!, Aniž se tu nemá ceho obávati, jakž praví, že by na něj nastupovati něktéÍ'Í se strojili; nebo Voršila Pikhartová pl'edešle ten duom dala jest
prodávati, a žádný se k tomu neohlásil, že by jakou
spravedlnost na něm měl, a on Fridrich jest od práva
zveden i zmocněn toho domu, Potom pak i dědicně jemu
od J, arciknížecí Mti přisouzen tl psaním J. Mti také
k tomuto právu učiněný~ jest poručeno, aby do něho
dědičně byl uveden a překážky Zádné ahy mu cir,ěno od
zádných nebylo, Že jest pak tu Smě1ll1 Sixt Fridrichovi
poznamenanou svou rukou dal a on ji k sobě přijal, to
nic na škodu není, nebo jest toho vuoli měl l?l-íjíti aneb
nechati a také se o lo vaditi; ne že by již to tak stvrzeno bylo, neb jest tam v 'ní poznamenáno a postaveno,
že sumll hotovú dal, však Fridrich jest jí nepřijal. I tak
';to ani jiné, jako že Fridrich v tom domě Pikhartovském
a Sixt v svém, též nic na škodu není; žádá v tom za
spravedlivé opatl'ení.
K lomu Sixt z Otter,dorfll promluvil: Jest tak, C07,
strana. mlUVÍ, že luezi niuli není než o správu, jakž y té
námluvě stojí dostaveno podle práva městského i bere to
oll"ce toliko do dne a do roka, Jest pak věc vědomá,
proti komu taková správa býti má, ze proti těm, kteří
js()u pH právě pHtomni a ne proti těm, jellžby vně byli;
a jak Fridrich mluviti dá, aby se od Voršily a manžela
jejího nebál nastupováiJí, i nebojí se jich on nic, ale těch,
jakž mll Voršíla rozkázala, kteHž nejsou při právě, děti
její a let dospělých ještě Ilemají. Nebo jest to bývalo, ze
mnozí na statcích mívali správy do dne do roka učiněné
sobě, však jim postacovati nemohly proti těm, kteří vně
jsouce, pH právu nebyli a let neměli; jako ku příkladu
jest za právo, kdo by do 'šesti neděl kšaflu neodepl'el,
již potom nemuoze na něj nastupovati a jemu odpírati,
to jest na ty, ktel'íž při právě jsou, Ale kdož pak ven
ze země jsou a o tom by nevěděli, tehdy v roce pOl'ád
sběhlém od vědomosti své odpírali a nastllpovati mohú,
Takž i tuto, kteříž let nemají, mohli by 1'0 dni a po roce
nastupovati, nebo ani v tý lllimlllvě nestojí do dne do
roka aby měl spraviti, než podle práva městskýho; i
kdyžby tak spravil, nech! se již polom opatrují a brání
ti, kteříž mu tu správu učiní. A poněvadž on Fridrich
nechtěl mu tak v tom státi, jsa napomínán, ani podle
ills civile, to jest práva městského spravovati, tož Oll není
povinen jemu toho držeti, nebo on snad jemu duom
mohl by po roce někomu prodati a vell" země, jsa cizo,
zemec, se odebrati; a tak by tento Pikha,'tovský jemu
vždycky byl nebezpečell, Kdcž !)ak jest to mluveno od
něho Fridricha, že v lé námluvě stojí, kterak by [l'mí7e Oll
Sixt jemu dal' a ze tak není a jich nepřijal; i an také Oll
Fridrich přípovídal, že žádné závady není a do toho
domu dědičně jest zveden, ježto tepnív [lo easu sv, JiH
toho žádal a freimark od trhu se nedělí, i když mu podle
práva městského spravovati nechlěl a on by nebezpecen
tím statkem byl i tak příčinu dal, není také povinen
jemu v lom a Ý té námluvě státi. - Poroučí se k spravedlivému uvážení.
Zase Fridrich Troilo od sebe příteli svému oznámiti k těm řečem poručil: Vždy tak praví, ze mezi nimi
není než o správu, kterouž aby jemu Sixtovi budoucí
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učiniti měl, tím povinen není, ač mnohé pncllly o ni

Sixt klade, proč by jemu také v tom státi nechtěl, ale ty
nic nepostací a plalné nebudou, Nebo ze strany toho
oznámení od Voršily Pikhartové, že by děti její na to
naslupovati chtěli, toho ,e on Sixt nic obávati nemá, pončvadz jemu Fridrichovi jest dědičně, pl'isouzen a při
vlastněn, potom také phpsání od J, Mti arciknížecí, pánu
purgmistra a pánuov učiněno, aby žádné pl'ekážky v tom
ciněno jemu nebylo, Ten pak pHklad o kšaftích sem od
Sixta př'ívedený a oznámený nic se k tomu lrefiti nemuože,
nebo jest věc rozdílná, k tomu také jiné jest trh a jiné
freimark, i nemá vedle toho správy jemu učiniti než do
dne a do roka; a bylo by to velmi nebezpečné, když by
otec duom prodal, aby synové nebo dcery m~li po roce
na odpor .tomll n"stupovati, tak by žádný o statku svém
kšaftovati aneb ho prodávati nemohl. A že by cizozemec
byl Fridrich, i však bude jmíti eluom Sixtuov a na něm
la závada bude; protož ani za tou pl'íčinon nemá eeho se
Sixt tu obávati. Než on Fridrich vedle porueení J, :Mti
arciknízecí žádá v tom za opatření, at,y tomu od Sixta
dosti se podle toho freimarku dálo, nebo ten dUOIn
Pikhartovský Troilo trojím zpusobem sobě má přivlastněný :
Jedno provoláním, druhé dědieným zvodem a zmocněním
od práva tOhOtll, tl'etí přísudkem a stvrzením od J, Mti
arcikníZecí. Dav ph tom své pruovody dále eísti, také
výše mluviti porueil, achy mohl bez některých těch p,'uovoduov, zaneprázdnění nečině, biti, ale z podslaty té pře
a pro lepší vyrozumění toho od práva jest to lleinil a tl'
pruovody ukázal, předkem zápis domu, kterýž Zigmund
Pikart a Voršila, manželka jeho, jsou jemu Fridrichovi
v dluhll učinili; a ten v sobě lo zavírá, kdyby mu sumy
jeho I' tom zápisu obsažené nedali, aby mohl toho domu
uZívati, jej prodati, změniti etc, A když jest mu po vyjití
času od nich manzeluov nebylo dáno, on nI právo jest
naslupoval a do toho domu podle zápisu svého jest
zve den od práva i také lély jej vyddel, ano potom
pak také neporušený J, Mti arcikníiecí do puol léta
Voršile dal, příročí, aby mu suma jeho v tom času
dána byla; a jest-Ii by nebyla dána, tehdy dědičně mu
zuostati tcn duom měl, jakož se pak tak stalo, když jest
mu po vyjití toho puol léta peněz nedala a on vedle
zvodu i zmocnění svého pE něm jest zuostaven. Ač pak ona
Voršila svým IIbmyslem ještě to zpuosobila, že je;t J, M,
arcilmízecí jisté komisaře ráčil vydali, kteříž jsou jeho
Fridricha s ní slyšeli, A t t J, iVI. ničiv tomu skrze pány
komisai'e vyrozuměti, co jest toho, rácil jest spravedlivoll
v ýpověd mezi nimi uCiniti, poručiti a podle zmocnční od
tohoto práva při tom domu jej Fridricha dědieně zuostavovati. A po té výpovědi z ponuknutí jeho Sixta jest
,upplilwval J. lIHi, kdy), se jil. freimad{ stal, aby do toho
donlu uveden b)'l, ze by mll dedičně zuostal; i na takové
jeho Fridricha supplikování ráčil jest J, M, psaní sem ku
právu učinili, kleréž také jest eteno a to v sobě zavírá, ab)'
budoucně žádné překážky jemu se v tOtll nedálo, ale ten
duom dědičně jemu zuostati má, Výše také výpis toho
freilllarku, kterýž jest na onen Cas sám Sixt svou rukou
vlaslní sepsal, jesl ukázán, a tu nic jiného v něm nestojí
znamenáno, jaklÍ správu má jemu učiniti, než podle práva
městského, K tomu pak i svědomí se to ukazuje, že Sixt
do domu Pikarlského se stělwval a Fridrich zase do jeho
na větším díle a to na ten zpuosob, ahy sobě I' pátek
nejpl'l'e pl'íští od toho freimarku jej knihami stvrdili; což
i s'1l10uvcové Lukáš z Percftu a :Vlatyáš Bislnl[l dokládají
a vysvčdčují všecko to, jak jsoll se smluvili II freilllarcili,'
že do dne do roka závady toliko svedeny býti a spravovati sobě jeden druhému měli, ~ ne na easy budoucí, jakž
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chce toho vzíti tím, ze by Sixt svou rukoll tu námluvu
sepsal, k čemuž on se zná, též že lam do domu Pikartova
nosil a on zase do druhého; i to všecko dálo se z upřfm
.nosti, ale kd)'ž není tím pořádkem, jakž náleM, vykonáno
a sLvrzeno podle práva, to stěhování ani také poznamenání neutvrzuje té námluvy, Než když on Fridrich, co jest
připověděl, t01llU tl sti nClleinil, aby se pán vystěhoval,
ježt" větším dílem domu vládne a neví, dokud bude vládnouti, nebo i něco jiného mezi sebou a před ,ebou mají.
K tomu také že ho nechce podle práva n,ěstského, ja'kZ
jest to ukázáno, opatI'hi, on jemu téz v námluvě té státi
povinen není, - Porrueí se k sp avedlivému uvázenÍ.
K lomu Fridrich Troilo puovod skrze pHtele svého
mluviti dal: Z těch věcí a pruovoduov, od Sixta vedenich,
jest tomu rozuměti, ze se nejvíce dětí a synuov Voršily
Pikarlové a Zigmunda PIkarta obává, chtěje, aby mu Fridrich přeJ nimi to ubezpecil a jeho dostatecnou správou
opatřil.
I poněvadz pl'i smlouvě mezi ním a Fridrichem
bylo toho doloženo, aby do dne do roka mu toliko
spravil, i není povinen dále, což doslatečně I'0kazuje ano
i to, ze Voršila Pikartová, ani manzel její, ani žádni jini
na tOIll domu spravedlnosti nemá, Nebo on Fridrich jeho
jest dědic a zde zádnich přátel nemá, aby se měli na to
potahovati; a zase od Sixta toho ukázáno není, aby Zigmund Pikart nebo děti jeho, ani kdo jiný na tom domll
jakou spravedlnost mčli. než on Fridrich své dědictví
jemu jest profrejmarcil. I'rotoz ten mezi DomaZlickimi a
Janem Hadem ukázani nález poslaciti nemuože, nebo jest
to vědomé, když kdo má sobe co odkázán", že to vždycky
má na tom statku jako oni Domazličtí; ale luto jest jiná
věc, ze on Fridr ieh má sobě to dědicně pHvlastněno a
každý měštěnín muoze své, bez pl'ekážky dětí, prodali
komu chce, Nebo kdyby to za právo bylo, aby nemohl,
tehdy by nebyl svobodni- Nenadál se také toho, aby
proti vipovědi J. Mti arciknízecí, kteráž z poručení J, i'vIti
od rad se stala, svědomí měl Si,t vésti i mluviti, ze by
Zigmund Pikart a děti jeho tam I' ní poslaveni nebyli,
než toliko sama Voršil,,; ale v zápisu jest také Zigmund,
muž její, postaven a podle toho jest on Fridrich do domll
zveden i jeho zmocněn i dědičně mll přivlastněn, ano
polom i psaním J, i\lli arcikníZete porucení se stalo, aby
do něho dědičně byl Ilveden a iádné překážky I' tom,
aby se mu od zádného nedálo, J dto kdyby ty ohranl'
Sixtovy, pro které Ily nechtělo té námlul'ě jemu Fridri,
chovi státi, měly po,tačiti, mllsila by vipověď i por"čen(
J. Mti nazpět jíti, kdez té naděje on Fridrich 1I··n.l, aby
to postačiti mělo, než ze při vipovědi a porucení zachován
bude, nebo zádnich závad Sixt neukazuje, aiJy jaké na
tom dOlllu byly, a Fridrich jemu by jich neoznámil. A
co se svědomí Matyáše Biskup l dotiee, mluví, ze by nepřijal toho k své duši a víře, jakz zřízení zemské jest
čteno, a tak že postaeiti by nemoldo; i to nic na skodu
že není, když bere to k svému svědofilÍ a k své víře;
kdyby svědomí nebylo, kterak by dušc moh'a biti? Že
pak více svědčí, neZli jest na' něm zádáno, jakž strana
oznamuje, i poněvadž v zavírce na ce lulích bivá toho
dostaveno, ,čehol dále pH tom jest povědom, aby vysvědčil,
i jakž jest on, což pamatoval, to svědčil a dobl'e 10
učinili mohl protož lIemá tak na něho lvlalyáše nalíháno biti, třelí také obranu sobě bél'e Sixt, ze by se pán
z Donína nevystěhoval z domu toho l'ikartovského, a tak
by ho volně nemohl poUvati, i kdyby byl peníze on
Sixt položil, a Fridrich pánu by dal, tehdy také byl by
se pán vystěhoval. Nd že sc jich led musí dosuzovati a když
je položí, také se pán vystěhovali má a on chce to opatřiti,
Nálezové ti, ukázaní od Sixta, k této při trefiti se

nemohou, nebo o·trh domu není ta rozepře, ale o směnu
a freimark; protož také ji do register páně purgmistrovich
nebylo potl'ebí zapisovati, ač jest pak i to Fridrich učiniti
chtěl, jakž svědomf O tom je,t, "by šli ku panu purgmistru, ale ze on Sixt jcst nechtěl, neZ aby toliko bylo
sepsáno, podal' toho lla Malyáše, že by se pro sna,lší
vykonání polomně " radě pl'ečt!o, I on i\Jatyáš toho
k sobě pl-ijíti nechtěl, než zase podal toho na Sixta; a
tak jest to sepsal a dosti dlouho za scbou měl a hidrichovi nedal. Kdež pak v tom sepsání tak stojí, že má
spraviti podle práva městského, a právo gruntovní mě"tské
jest do dne do roka, jakl. kap. XXVlI" arl. 4. vyměl'uje;
d"v Usti na to i nálczy, k tomu promluvil, 7:e co jest za
správu, podlc práva mčstského to jest provedeno, že toliko do dne do roka má spraviti, Ano i za lou pl-fčinou
jest to ukázáno těmi nálezy, p-oněvadž Si,t mluvil, že regislry trh, ježto jesL od směny a freimarku ro,dílni, když
není poznamenán, tehdy stvrzen není; i tulo jest jinák
nalezeno, coz také rudami J. Mti C. nad appellacími zří
zenými stvrzeno, kdož co smluví, to povinen jest drZeti.
Ano i pH tomto právě mezi Brikcím ševcem a MateSl'm
zlatníkem trh o duom vejpovědí, kterou); čísti dal, jest
stvrzen, ježlo ani závdavek nebyl dán, jakz Sixt chce, že
to bivá, když závdavek se dí; však pak také duOlu svuoj
on Fridrichovi jest zavdal. Nad to višc tím nálezem mezi
Burjanem z Vlkanova a ligmundem Pikartem to jest ukázáno, že další správou Ziglllund a Voršila jemu Burjanovi
pl'ed Janem a Jiříkem, 'irolky Pikarty, mbyli povinni,
nez podle práva městskéh" do dne II do roka; tajž také
on Fridrich lIení povinen jemu Sixtovi dále, než což
s'"luvili, do dne do roka, jakž v té ceduli, sepsané od
něho Sixla, jest dostaveno, že podle práva ll1ěstského má
spravo\'ati, coz i svědomí dostatečně jest proredcno. Zádá
vcdle loho všeho za spravedlivé od práva opatření, aby
Sixt peníze jemu na právě s'ožil i domu postoupil, a on
zase jemu též Pikartovského chce postoupiti.
Zasc na to Si,t promluvi!: Uznamuje stralla druhá,
ze by loho neukazoval, jakú by spravedlnost děti Ziglllunda Pikarta a Voršily na lom domu měli i není jemu
nic toho potřeba, zde též děti ukazovati; neZ oni potom
budou, jakž se dali slyšeti, dostatečně ul<azovati, co tu a
jalní spravedlnost mají, i jak k ní i k tomll, co jest pHpověděl jim Fridrich I' hoditi, není nic potřeba jemu se
o nč s' arati. Z slrany pak pána z Donína to mluví, že
se nevystěhoval z toho domu z 1 příčinou tou, že by on
Sixt peněz nesložil podle námluvy, i neměl jest on na
spl:\cení p:ínu jeho sumy těch peněz dávati; než on Fridrich, jakž svědkové jeho svědčí, sám jest připověděl, ,tu
SllInu pánu, ten ti,íc, dáli, a ve čtyřech nedělfch pán ze
se vystěhuje. Nebo kdyby byl Si,t peníze dal, snad by
se byl pán z domu vystěhoval, a on by penčz ani domu
svého neměl a uzívati hy ani toholo nemohl - proto se
opatrovali musel. A I i nálezové, které, j,st Fridrich čísti
dal, též i jini od IU:adu pergmistrského k této při sem
nelrerují se, nebo jest lam bylo, že neb zál'davek dal
ancb peníz Bozí, ale tuto mezi nimi nic tak toho není
st\'l'zeno ani zavdáno. Však chce,li Fridrich tak duom jeho
bez zápisu vzíti, on mu ho chce postoupiti, Z strany pak
té zprávy, kteníž Burjanovi učinili Zigmund a Voršila, to
také jemu nic na škodu není, poně, adž jest Lo bylo již
mezi lěmi, IdeU léta měli dospělá; a tak nalezeno, aby
do dne do roka spravili, ježto li sirotci Jan a Jiřík, majíce léta, mohli se o sVlí spravcdlnost domlúvati, Ale tuto
jest dětí Zigmundovich a Voršilinich Iři, že let nemají,
i tak jest rozdíl a spravedlivě on zádá dostatečnější
správy, neZ-lido dne do roka. Na tom také vždy stojí l
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v Stal'. M. Pr. mám, tél. i jiné spravedlnosti své a dluhy
všeck)' na jislotách, šuldtpryfích, řezaných cedulích ncb
zápisích, pt'i Iclerémzkoli právě mně svědčících a na gruntech sobě od dlllzníkuov knihami zjištěných, té} i na základech a jiných všelijakých dluzích mně náležitých odkazuji a dávám - ihned po smr' i své Václavovi Wal,
hanni Theodoro, Sixto Theodosio, Dorotě, manželce p.
terovi, ujci mému milému, k jeho vlastnímll a dědicnému
Adama Lehnara z Kouby, doktora v umční lékal'ském,
u),ívtlnÍ, aby moc měl se v to ve všeckno bud právem
Regině, Katehně, Lidmile, Annč a Zuzanně, dětem svým,
neb bez práva uvázati, mocně tím vším vládnou li jako
a 10 na rovný mezi ně všecky podíl, s nápadem s umrlého
s svým vlastním - však aby z téhoz stalku mého byl pona zivé, i s Katel'inou, matlcou jich, pl'išlém, krom že Javinen vydati IVlHtějovi Grencerovi, služebníktl mémll, proti
novi a Syxtovi, synuom jeho, má pl'ed matkou i sestrami
jistotě, ktcrouž sobě ode mne uciněnou Iná , 7,U slul,bu
napřed z jeho stalku po pěti stech k, m. napřed se dojeho po smrti mé v puol létě pohid zběhlém dvě ste kop
stati; potom pak ve všem jeho Syxta statku vRickni rovm., k tomu šall' chodící mé krejcovs'(ého díla, které šilé.
ného podílu užiti. A jakož je Syxt z Ottrštorfu pl'i smhíjsou, všeckny, minlo tyto níže šaty vyml!lěné, jako
vách svaelebních po Dorotě, dceH své, p. Adamovi Lehpl'edně: kozich uherský s velikým obojkem vylcládacím,
narovi z Kouby doktorovi dvě stě k. m. věnoval a ty
té7. druhý kožich voděvací vlcí, podbi-iškový, té7, t' clí
jemu již vyplnil, protož ph podílu těch dvě stč k. aby
kozich vodě\'ací liščí, po) nemecku udělaný, plášť je.len
se porazilo, tak aby pro zachování lásky všech dětí v ponejlepší, biryly aksamftov)' clva, cepici aksamílovou soboly
dílu rovnost se vykonala. Toho pak všeho a všelijakého
poclŘitou, klobouk aksamítem podšilý nejlepší, "medajemi,
statku jeho Syxla z Oltrštorfu Kateřina z Milešovky,
to vlie V,íclav Walter, ujec muoj, aby sobě z lýchz šamanželka jeho, s dětmi jeho a gv)'mi v držení a uZívání
tuov m)'ch p,-cdně podle své libosti vybral a \'Za\. Vejše
má do své smrli aneb synuov a dcer svých vybytí zuolémuz Matějovi, slaZebníkll mémtl, prslýnek jeden zlalý
stali, deti pak jeho i její mají od ní opatrováni býti i ve
s turkusem malým a dva kroužky spolcený zlaťý, lé);
všem jí se srapvovati. 'Pakli by které z týchž dětí, čehož
luozko jedno dřevěné i s těmi šaty pern)TlllÍ a s povlaP. B. rac uhovali, touž Kateřinou z Milešovky, matkou
kalni, ktcrýchz na nčm uzívá, rucnici dlouhou jeunu,
svou. spravovati se nechtělo, tehdy od téhož Syxta
která v městě Bechyni I\lOstává, aby mu to vydáno bylo
z Otlršlorfu, jakoZto od otce taková se moc castodotčené
a k tomu plátna trubku aby se mu koupilo za lh kopy
Kateřině, manžclce jeho, zápisem tímto dává, aby tomu
míš., poroučím. Nat! to pak on 'Matěj s\·é vychování
tak neposlušnému a svévolnému dítčti ze vŘeho statku nic
stravou i bytem od Václava jak i za živobytí mého [lZ do
,více za oddíl jeho dědický vydáváno nebylo než toliko
Casu opall'ení jeho, hudlo že by sc k nčkomll na sluzbu
do sumy dvoll set k. m, a nic vejšc, na kteréžto sUlně
oddal anebo slav svuoj ze by promčnil, po smrti mé ať
každé 10 dítě tak ueposlušné povinno budc pl'estati a na
mrl; však na ten a takový zpuosob, pokudž on Matěj
nic vejše a dále nemá a nebude moci se potahovati, ani
chovajíce se věrně po mé slnrti k němu Václavovi \Val~
matky a jiných dětí poslušných z ceho vejše naHkati. Nad
terovi, nálezitě a uctivě, tale jako i k osobě mé, by ge
i<tcrýmžto statkem i nad dětmi sv)'mi častodotčený Syxt
choval, a pl'ed ním, col. by k dobrému jeho bylo, jakoho
z OtlrMorfu Katdinu z Milešovky, manzelku svou milou, I tných věci jsouce povědomý, ov{;elll nic netajil, toho užíti
činí a zápisem tímto Hdí i ustanovuje mocnou votcovskou
bude moci. Jestliže by pak někdo po smrti mé, pravíce
porucnicí, přidávajíc jí k radě a ku pO'noci y [.!ln pose pl'ítelem m)'m jakýmzlwli bili aneb kdokoli jin); proli
rucníky (Irozené, p. Adama Lehnara z Kouby, zetě svého
tomuto kŘaflu a \-ízení mému na odpor býti a tudy na
milého, a p. Jana ~Iráza z Milešovky, švakra s\-ého též
statck se polahovali aneb nějaki díl pH lém). statku mém
milého, jim se v tOll! ve všem jakožto svejm nejmilejším
jmíti by chtěl, jakž se toho mnoho pH kšaftích pl'ihází,
phHeluom nad jiné všeckny lidi dtlVěřujíc, že radon a
proto); obzvláštnč o tom naHluji a lomu chci, aby lakový
pomocí mHuzelky a dítek jeho, v eem by koli jich požádný, byť pak dosli blízkou krcvnost ulcázal, žádného
třebovali, ncopustí. Také po smrti jeho aby z statku jeho
nejmenšího dílu ani spravedlnosti z tého). slalku mého
bylo vydáno k Sl'. Pavlu za branou PoHcskou sto kop
nizáelnÝIlI vymyšleným zpuosobcm uHti a jmíti nemohl a
m. a k SI'. Benediktu padesále kop. 111. k vypravení toho
jemu nic od Václava "Vallera aby vydáváno nebylo, a ta
placu k pohl'bu náldejícímu. Však nad tímto nade vším
jest v tom ve všem jistá a konečná vuole má. O ,Iluzích
plmí moc sobě pozuostavuje, aby, kdyzby mu se líbilo,
mých Záeln)'ch nevím, neb žádnému nicím7, s pomocí
mohl 10 všecko ,měniti. Slalo se leta patnáctistého sedmbohké povin~n nejsem, kromě výš e1otceného Václava
desátého devátého. Relatorové do rady z poerilku p,aní
,Valtera, jakožto sirotka po dobré paměti Martě ChochoI~áni radní, k klllhám pak z rady relací učinili p. Martin
lové z Semcchova" sesd:e vlastní mé, pozlloslalého, peněz
Synwald jilll.k Volovatý a p. Adam šmukýl'. Act. in conhotovi ch při sobe majíc tisíc kop gr. c., takové peníze
silio fer V, post Lamperti XIX Septembris a. lVIDLXXXlIL
jsem rozpujcil lidem podle výš jmcnovaných šuldtpryfll\'
32, 1592, 24, srpna. Rulwp. č. 2205 f. 113. (Kšaft
a zápisuov lllně svědcících, kteréžto i jillé všecky dluhy
Adama Chochola z Semechova.) Ve jméno Boha - amen.
mé tak moclll\ jako by jemu samému lí). šuldtpryfové a
Já Adam Chochol z Semechova známo činím tímto listem,
zápisové slovo od slova zcjlnéna svědci1i a na něho se
jenž slove Haft ze pov'ažujíc u sebe těchto casuov
vzlahovali, k svému dobrému sobě zvyupomínati od dlu).nebezpecných, znaje se též smrti býti poddán takto
Ilíkuov muoze a má - . Stalo se L 15\!2 v pondělí den
o slatecku a jmční svém vlastním řídím a Idlaftuji - ,
sv. Bartolomeje. K zádosti Václaya 'Valtera - stvrzen a
p·t:ede všemi jinými věcmi duši svou - poroucírn - jeho
do knih vložen - I' pondělí po SI', Lukáši ev, 1592,
svaté božské milosti - I ělo mé vedle Hesťanského zpuo33. 159..1., 25.' eervence. RlIlwp. é. 2205 f. 146,
sobu žádám, aby v prach země pochováno bylo. - Dále
(Kšaft Václava Waltera z Walterštorfu) Ve jméno svalé a
pak statek muoj všecken - buď zde v městech Prazsk);ch
nerozdílné Trojice amen, Jri Václav Walter z Wallerštorfn
anebo jinde I' jiných městech holové peníze, klenoty
znamcnaje běh zh'ota tohoto, kterak rychle mimo naději
na stHbře neb zlatě, na svršcích a nábytcích všelijak);ch
lidskou míjí - lakto o slaleeku svém Hdím a poroučím:
fl což tu tak koti v domě, kdd slove u Sixtův, pb rynku
67

jmění a všicek svůj statek movitý i nemovitý, kterýž na
tcnlo čas má neb potomně jemu by P B. ještě dáti
rácH, nic ovšem hned ncvymiennjíc, dává lnocně a pHvlaslnuje (však tepna po smrli své a prve nic) Kateřině
z Milešovky, manželce své milé a věrné, a spolu s ní ]0-
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Předně statek muoj všecken ~ hotové peníze, klenoty
na zlatě neh stříbře, na svršcích a nábytcích všelijakých
a což tu tak koliI' v pokoji v domě, kdd slove u Sixtů,
při rynku v Stal'. 1\1. Pl'. nHím a mně náleZí, téz i jiné
spravedlnosti své a dluhy všeckny na jistotách, šuldprýfích,
l'e7.aných cedulích neb zápisích pl'i kterén)koliv právě
mně svedCfcích, tolikéz i ty dluhy a spravedlnosti vš· ckny,
kteréž mi od někdy dobré paměti pana Adama Chochola
7. Semechova koliI' odkázané kšaftem jeho .<011, odkazuji
a dávám p. Matesovi Walterovi, strejci svému milému,
k jeho vlastnímu a dědičnému užívání, aby m"c měl se
v to ve všeckno buď právem neb bez práva uvázati,
mocně tím vším vládnouti a einiti jako s svým vlastním,
však aby z téhoz stalku mého byl povinen vydati: k zá.
duší sv. Michala v Stal'. M. 1'1'. sto kop míš., do špitála
v Stal'. M. Pl'. u sv. Pavla pro lid chudý sto kop; do
špitála konec mostu Pražského sto kop; do špitála na
Malý straně sto kop; do špitála Hradeanského padesáte
kop; do špitála pod Slovany padesáte kop, všc Ila, groš
míšenský počítajíc; sirolkuom po někdy Markovi Sotne.
rovi pozůstalým, Janovi a Jírovi totiž, místo zú i ,laly za
stral'u, dvě stě kop míš.; panně fvlarianne Loketský za
v"patrování mýho statceku 50 kop míš.; panu Janovi Li.
toměřickému z Jizbice šaty mé chodicí všeckny; Kate.
řině, dceh Nikodema Kmentového jil'cháře z N. M. Pr.,
však když by k poctivému vdání pl-iiíla, 20 k"p míš.;
Dorotě ženě, u který sem pi'ed šesti léty na stravě (učivši
se u mistra) byl, 2U kop mÍŠ, a lo vše v puol lélě I ořád
zběhlém po smrti mé bel,e všech odp'lruov aby spral'eno
a vyplněno bylo, pOl'oucím. Item k sv. Michalu do Stal'.
M. Pr. všeckny čalouny, tirhanky a koberce aby vydány
byly. A v tom ve všem jest má jislá a konečná vuole.
Za to J. M. pana purkmistra pánuov Stal'. M. Pr. prosím,
ze nad touto mou konečnou kšaflovní vuolí ruku svou
ochrannou držeti.a do kněh městských vlo7.ili dáti ráčí,
ano také toho skulečně, aby se jemu ve všech punktích,
arty kulich a klausulech zadosli stalo, nápomocni býti ráčí.
Tomu na svědomí - tento kš"flmuoj sem upečetil a jej sem
svou vlastni rukou psal. Stalo se 1. 1594 vpond. den sv. Jakuba.
34. 1595. 23. listopadu. TalJ!fež. J. Mli C. rychtáři
Stal'. M. Pl'. Vavhncovi Břekovcovi Sotnovskému z Závořic,
příteli našemu milému. Císaře J Mti pána našeho nejmilo.
stivějšího rychtril'i, příteli milý. Jakoz ste pl'i nás naučení
hledali, máte·li od nálezu práva SI ar. M. Pr. v lé při
o odpor kšaftu někdy Václava Waltera z Wallrštorfu
k vrchnímu právu odvolání vzíti, i pokudz jest se to z pruo.
vodllov našlo, že dotčený nědy Václav 'Valter za svého
živobytu kšaft a pořízeuí své rukou vlastní sepsal a pečetí
svou zapečetil, vidí se, ze ten slušně pruochod svůj míti
má, aniž kšaf!ovníkům na škodu biti muoze,
lý7. Václav
na dotázku Marjanny z Chocemic něco toho promluvil,
jako by jí ostatní statek svuoj, co by ho po odkazích
k záduším pi'ebývalo, dál' I a odkazoval, poněvadž též
oznámení za kšaf! držáno býti nemuože, a táz Marjanna
sama od toho dobrovolně upusti:a. Nd co se té jistoty
právem listu hlavního lla puol čtvrta sta kop gr. č. svěd.
eící dotýče, poněvadž o takovich jistotách právu městskému
souditi nenáldí, jakož pak touž vejpovědí Slaroměsl<kých
z kŘaftu vyňata jest, ta ať tu na právě az do dalšího J.
Mti C. vyměření lůstane, čehož sme vá" k odpovědi a
naučení napsati pominouti nechtěli a na tom J. Mti C.
jistou vuoli naplníte. Dán na hr"dě Pražském ve čtvrtek
den sv. Klimenta 1595. C,s,\l'e J. Mti president a rady
zl'ízené komory v království Ceském.
35. 1596. 8 září. Rl/kop. č. 2113 f. 62. Lidmila
z vVolffnštorfu, manželka Jana Theodora z Oltrsbrfu,
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soucí v těžké a nebezpečné nemoci postavena dožádala se
jest při p. purkmistru (po'lěvadž se pro den nedělní na
právě nesedělo) toho, že v též nemoci k ní Lidmile od
p purkmistra vysláni byli z prostl'edku radních tito: p.
Melichar Haldius z Najenperku a p. Cyprian Bílek spolu
s písařem přísežným a radním Martinem Carch·e.iem jinak
Krausem z Krausnth"lu, před nimizto tál, Lidmila soucí
zd, avého rozumu i paměti doh é užívajíc dobrovolně se
jest přiznala oznámivši: Jakoz jí některá spravedlnost dě.
dická podle kšaftu někdy Lorence Helle z Wolffnstorfu.
otce jejího, od práva slvrzeného i jinak jak ph tomto
právě, tak kdelwli jinde, obzvláštně ph prá\'ě JIl;sta Ko.
lína Nového n. L. náleZí a z té něco od poručníkův na
onen čas od dotčeného otce jejího týmz kšafteJll nad ní
a statkem odkázaným jí postoupeno jest a ostatek toho
jejího dědictví ještě až posavad za lýmiž porucníky Zll'
stává, anobrž že z strany počtu od nich p 'ručníkllv jí
učiněného také ješte na některém nedorozumění a dalším
pl'átelském skrze mírné prostředky a přátely vohledávání
a porovnání pozůstnveno jest. Pak kdyby P. B. pod tím
takovým téhož dědictví jejího dokonalém na místě nepo.
stavením ji prostředkem smrti, coz v moci I>oZÍ stojí,
z tohoto světa povolati ráčil, aby po smrti její o to Zád.
nich nesnází a ne' oly nebylo, že za těmi takovými pH.
činami ona Lidmila prh:navši se, jakz povědíno, př:cd
osobami vejš polo,enými oznámila:
takovou všecku a
všelijakou spravedlivost svou děclickou - nadepsanému
Janovi Theodorovi, m. svému, dědičně dál'Ú. Ac!. die
Nativ. M. V. (R. 1598 zrušeno.)

manželku, týmž způsobem na díle ,za jejího, živo.b~tf, n~
dfle po jejím z tohoto svěla vykrocení mauzela JeJí~lO a,'
i po jeho smrti poručníky od něho kšaftem JanoVI Va·
clavovi I, ateřině Lidmile, synům a dcerkám, vystavené,
na místě a k ruce týchl sirotkuov, vybyla i od nich,}~d.
ného vy kvitování knihami městskými dosáhla. Z té p.n,cmy
Janovi Theodorovi z Ottersdorfu, synu svému mll:mu,
dčdicllll1 a budoucím jeho, kterýž z vlastní šetrnoslt od
ní dílu svého jest až posavad neZádal a z něho nic. ne·
P HJ'al dobrovolně s dobrým svým rozmyslem za Jeho
,
"
' ., 'd'um
z takových
všech statkuv
jem~, sťrav~ dl nost n~'I ~Z~JICI,
na rynku v Stal'. M. Pl'. lezlCl, Plkartovsky receny.' se
vším k nemu od starodávna příslušenstvím, po smrtI své
teprva, mocně postupuje a odevzdává plným právem. Act.
fer. llII. post J oan. Hus.
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36. l1í98, 23. lÍnora. Rl/llOp. č. 2113 J. 93. Lid·
mila Oltersdorfova z Wolffendorfu, Jana Theodora z Otters.
dorf'l m., mocí tohoto zápisu vzdáv", 'šak teprva po smrti
své - statek svůj
n anželu svému milému. Act. in
vig. Mathiae ap.
37. 1600, 15. května. Rl/kop. č. 1062 f. 312.
Průvod k pl-ípovědi Katenny Sixtový z lVlilešovky, kterouz
ucinila na statek po Janovi Fryclrychovi z Ottrsdorfu, svém
vlastním vnuku a synu a dědici z vlastního syna jejího, a
paní Kateřiny, někdy Sixta Theodosiusa z Ottrsdorfu a
KateHny Ottrštorfové z Mutěnína, manželfch zůstalý, ne.
zřízeni a nckšaftovaný, kterýžto Ja-l Frydrych vnuk jak
Sixta Theodosiusa, otce svého, tak i Kateřinu z Mutěnína,
matlm, a Zuzannu, dceru jich a sestru svou, zivobytím
pl'eekal. - Act. fer. 2. post Exaudi.
:)8. 1600.
RllllOl'. č. 1174 f 81. V uterej
po neděli Próvodní stalo se poznamenání svrškuov po
někdy Zusanně šenkiřce u Sixtův.

39. 1607, l. červencc. Rl/kop. č. 2113 f 436. Ka·
tel-ina Syxtová z Milešovky stoje osobně v radě oznámila
a jest se {'řiznala: Jakož jest vedle jislého pl'átel-kého
narovnání a snešení jakožto mocná otcovská poručnice
nad dětmi i vším statkem dobré paměti p. Syxta z Olters.
dorfu zápisem narízená ze všech statkův jak po jmeno.
vaném SyxtOVJ z O. pozůstalého, tak od Jana Mraza z Mi.
lešovky jí a dětem jejím odkázaného, též po Syxlovi
Theodosiovi, Rejně a Zuzan ně, bratru a sestrách, nápadem
přišlého i po Janovi Fridrichovi, Syxta Theodosia z Otlers.
dorfu synu, vnuku svém, jí vejpovědí spravedlivou pán lIl'
tohoto Stal'. M. Pl'. přisouzeného až i z svého vlastního
po rodičích jejich i jinak nabytého, dfly spraved ivými
dcery své Dorotu Platejsovou z Ottersdorfu, KateNnu
Ottendorfovovou z Ottersdorfu na díle za jejího živobytí,
po smrti pak poručníky od ní kšaftem n ,d Zuzannou,
Alzbětou a Johannou, dcerkami jejími, nařízené, na míslě
a k ruce jich, tolikéž i Annu z Ottersdorfu, Jana z Jizbice

,I
I

40. 1607, 28. září. Rl/kop. č. 2148 f. 69. L. P.
1607 v pátek den sv. Václava stala se smlouva dokonalá,
celá a dobrovolná námi Janem Křížem z Vostrova a
z Kočic a Jiríkem Humlem z Ruprštorfu, a Vá~la,:em
Vzleklým vše měšťany Starého a Nového mest Prazskych,
a mezi '!áclavem z Vlkanova původem z jedné a panem
Janem Theodorem z Ottersdorfu na místě paní Katd'iny
Sixtovy z Milešovky, paní 1~1at~ři.ieho, ob~in.ěným ~.stra"~
druhé: Tak jakož jest mezI mml stranamI, Jak .za. zlvo.byu
někdy paní Lidmily Cingulinové, baby II ,pol~ucmce Jeh?
Václava z Vlkanova na místě a k ruce lemuz VáclaVOVI,
tak také i od něho Václava z Vlkanova, a touz paní I, a·
teřinou Sixtovou před pány Medníky tlřadu šcstipanského
v Slar. M. Pl'. o pět oken v domě Sixtovic v slavení
zadním od ní paní Kaleři~IY S~xt,ové do ~?n:u )eht! Vá·
clava z Vlkanova >U Sluncuv« receného uctnenych, ~por
vzešel i další nedorozumění vzniknouti chtělo, i takto JSou
přátelským způsobem smluveni a porovnáni" že on pa~
Václav z Vlkanova od pořadu práva svého zacatého pro~~
ní paní Kateřině z Milešovky jest dObrov,ol?ě., up ust:l. a JI
paní Katel'inu Sixtovou, d.ědlce a bud,oucI !eJI a drzltele
téhož domu ph těch pělI volmách zustavuJe. Tak a na
ten způsob, ze ona paní Kateřin~ . bude P?vinna do těch
oken mříze zelezné, nevyduté datl u lělatJ a to tak, aby
se těmi vokny do domu jeho pana Václava L Vlkanova
nic neházelo ani necistého nebylo spatl-Hi; však na vynahra·
žení škod I:teré JSOl1 v té příeině jak soudem, tak i jinak
vzaty pa~ Jan .Theodor na místě paní mateře své ihned
pH ;aclum« smluv těchlo jemu panu Václavovi 13 kop
gr. č. na hotově dal a odvedl. - ~a. ~ruhou stran~ ~ase,
kdyby pan Václav z Vlkanova s ~ed.lC1 budoucímI JellO
v domě svém zadu na druhé strane, Jdouc k zadním vra·
tům
kdež láznicka nyní od dřeva udělána jest, proti
lčm' oknům nad touž lázničkou jaké stavení, však beze
škody těm oknlul1, vyzdvihnouti chtěl,. v tO,111 . že. jemu paní
KaleHna Sixtova s dědici budoucímI svyml Je-mu panll
Václavovi, dědicům a budoucím jeho žádné pl'ekážky c!niti
nemají
A co jest touto smlollvoU zaznamenáno, to JSou
sobě obě slrany zdržeti připověděly a touz smlouvu pro
budoucí paměf do kněh pánův líředníkův šestipanskich
vložiti daly.
41. 1'608.
Rakop. č. 324 f. 420. Nájemníci
v domě u Sixtll: Šimon Kozišník, má městské právo,
Adam Šliller kožišník, má m. pl'., Kryštof Pittner z Gel"
liee, nemá m. pr., Anna švadlf.
42. 1608.
RllllOl'. č. 1066 f 418. Florián
Slánský, měštěnín Stal'. M. Pr., svědčil takto: ...Toho
v pravdě povědom jsem, že v outerý po sv. TrOJICI léta
tohoto pHtomného 1608,v ~aj,e v lozumentu, mén~, v, lete·
i,., rémž až posavad v dome receném >u Stxtu« prebyvám,
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Václava z Šonova, písaře lÍřadu šesti panského přítomného,
když po večeři bylo, spoleeně vyšli jsme, tak za to mám,
mezi '23. a 24. hodinou z téhož domu, toho oUl11yslu
jsouce, po rynku dvakrát nebo třikrát s~ 'proj!~i a pOt~111
každý z nás do lozumentu svého se navrátttl. Pn kteremzto
vycházení našem upNmo do domu Si~tuvi~ sm~ř?vali
jsme vozovou cestou k rathouzu Starol;1estskemu .. J~t~, a
přijdouce proti domu, jenž ~Iove, »u 1~1e~y,<, spatľ\~1 Jsme
po pravé straně do rynku neklery kroceJ od vozovy ces~y
Václal a Kučeru ,amot!'etíuo státi. Jemu snělím kloboukuv
pozdravení jsme dali; kterýžto zase nás ksalutujíc,. k sobv~'
abychom k němu šli, těmito slol'y volal: P~m. bra;rI,
poďte sem! Kdd n;y po~n~;láhlu k němu krác,~J~, .ddv,
neZ jsme jeho, a take s mmlz stál, došll, spat1lli Jsme,
že se mu pod pláštčm jeho zakoul'ilo, zab!:jsklo a poto~
i bouchlo, lak az ňáký Daniel Fencl, rodlc Nvvoměstsky,
s ním tehdáz stojící, proti nám vrávoraje, na zem upa~1
a tu skonal. Což spatl'ivše my, nemálo jsme se ulekli.
Jaká jest se pak k tOlllU přícina dala, to j~ nevím;. naději
se že ten jen? s nimi stál a řeči, kleré JSou mezI sebou
mluvili, d~slýchal, o tom nejlépe I;0věv~~~i muže. ~iCl?éně
žádného znamení k vádě a různiCI pncJ11u dávaJICí Jsem
nespatľil. Víc nevím.
"
~,.
43. 1612, 17. února. Rl/kop. C. 2141:; J. 85. P~n
Jan Theodnr z Ottersdorfu a Václ.v z Vlkanova, stoje
osohně před pány tU'edníky úřadu šestipanského v ~tar.
lvI. Pl'., oznámili, jakož na onen čas byvše stará sl~ze,b.
nost z domu jeho pana J~ua Theodora - slove >u ~IXtU<
- ze tok vody dešfové z stavení starého po žlabu do
domu Václava z Vlkanova - slove HI Slunců. - opadal.
Když potom pau Jan Theodor blízk~ ~?tud dav staven~
nové vyzdvihnouti z krovu nového krupeJe vody spád téz
domu Václava z Vlkanova obrátil. Ale když on Václav
toho trpěti nechtěl, pan Jan Theodor .zlab udě!a~i, ,d~
něhož aby táz krůpěje spád svůj mílI a na uhCl tyctl
mohla, dal. Nyní pak jsou se mezi sebou dobrovolně "a
přátel-ky ,nesli, ze jest Václav z Vlkanova k t?mu pn·
stoupil a pl-ivolil, aby pan Jan Theodor te,u zlab, zase
odundati a sníli dáti mohl a jak ten pI'edešly, stary tok
ze zlabu lak l, léh07. nového stavení krůpěje vody aby
svobodný spád do domu Václava z Vlkanova jmíti mohl
a měl nyní i na budoucí časy. Kdd pro budoucí
pHměť toho strany za vložení do kněh lířadll tohoto této
jich přátclské smlouvy jSlí se dožádaly. Stalo se v pátek
po sv. Valentinu 17. Februarii léta 161~.
.
44. 1612, 28. března. Rulio}. C. 2205 J. 364.
(Kšaft Katel-iny Syxtový.) My purkmistr,a rada Stal': M. Pr;.
známo činíme límto lislem obecně prede všen~J, kd~z
čten nebo čtoucí slyMu bude, a zvláště tu, kdez nálezí,
že slovutný p. Symeon Sušický z Sonnenštejn~ a Václav
v
Trubka z Rovin, měšťané naši, jsouce obeslám pred nás
do rady od léz slOl'. p. Jana Theodora z Oltrs~orf~,
spl>huněštěnína našeho, vysvědči.li kšaft níže ,t.uto dotcen}',
slovy těmito: že dobré pamětJ paní Katenna Syxtová
z Milešovky v I. P. 1612 v sobolu po neděli Smrtedlné
se jich doZádala, aby k ní pľišli. Coz ~drž se stalo ~
v jmenovaný den do domu a pHbytku Jejího, v němz
bydlela, přišedši ji navštivili, lu jest je přivítala a z n,a:
vštivení poděkovala a jsoucí rozumu zdravého a, l?ametI
dobré oznámila že jest sobě kšafl a poslední vul! svou
v příčině shte~kll, kteréhož jí P. B. z požel:nání. sv~ho
naděliti ráčil, sepsati dala a ten p. Symeonovl Sušlckymu
v krabici špakátem přetažené a upečetěné odvedla. S tou
při tom ž:ídostí, když by koli P. B. ji z tO!,~tO světa p~.
volali ráctl, aby jej před nás do rady ku precte,ní .. poda!~.
Po odvedení pak takového kšaftu a poděková1l1 Jim UCl·
6711!
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něného rOzZehnavše se

s níma od ní odešli. Kterýzto
kšaft od nadepsaných p. S)'meona Sušického a Václara
Trubky v krabicí upccetěné na právo sl"zcný kdy, k zádosti naddotceného Jana Theodora z Ottrsdor[u fer. 6. iu
vig. 00. SS. ullima Octobris 1. 1614 otevHn a vůbec
eten byl, toto jest v sobě drZcl a zavíral:
Vc jméno ,vaté a nerozdílné Trojice jcrlillého H .. spodina otce, syna, ducha sv. pozehllaného ua věk)' amen.

]á Katei'ina Syxtová z Milešovky známo ci ním tfmlo mým
listem kšaftovním vuobec přede všemi, l,dd eten ncbo
ctoucí slyšán bude, znamenaje pi'enáramnoll zivota vezdejšího nestálost, kterak dnové naši jsou jako stín na
zemi pomíjcjící a jako prudká střela k cíli svému pl'icházejí, však dne jistého ani hodiny, v klerou b)' cas rozdelení mého nastával, věděti nemoha, nechteje tomu, aby
po snlrti mé jaké nevole alleb odporové () statcek mllj
vzniknouti měly, při rozumu zdravém a paměti dobré Zllstávaje kšaft tento poslední, vysvědcení a proneSení mysli
i oumyslu svého v spis sem uvésti dala a jej rukou vlastní
podepsala. V němzto pl'edevším duši svou drahou, krví
beránka nevinného a nepoškvrněného Krysta vykoupenou
otci duchllV věrnému, stvoHtcli s\'ému, ve vší pokol:e P()~

roucím, v plné postavena doufanlivosti, ze on ji ph vzki'íšení spravedlivých s ním tělem k věcné nerozdílnosti spojenou k dědictví neporušitedlnémll a nel'oškvrněnému a
neuvadlému, které z se chová v nebesích, pro zásluhy svého
jednorozcného syna pi'ivésti rácÍ. O shtecku pak svém,
kleréhož jsem z pozehnání hospodilla nabyla, naHzení takové ci ním : J akoz sem vedle jistého obcov,"ní a I'hítelskéllO dllvěrného společného sllešeníjakozto mocná o'covská
nad dětmi i vším st tkem dobré pam cti uroz. p. Syxta
z Ollrsdorfu,. munzela mého milého, dpisem nařízená poručnice v l.P. 1604 všecken a všelijaký sta'ek, jak
otcovský po jmcno\'aným p. Syxto\'i z Ottrsdorfu po Zllstali, od p. JI.na J\fráza z Milcšovky kš aftem mně a dítbm
mým odkázaný i všclija!,ý jiný nápadem pi'išlý, az i muj
vlastní malei'ski mezi dítky mé všecky spravedlivě vcdlc
dobrého svědomí svého rozvrhši rozdělila a díly i spravedlnost v!;elijakou jim náldející ze všech pl'cdi'ecených
statkln' dětem svým na d![e za zi\'obytí jich, ostatek pak
po jejich z tohoto světa vy1<ročcní po' učníkum nad dítl<umi
jejich, vllukell1 a vl1uckami mejmi, i:ú.illě zHzcným, něco
na gruntech, větší pal, díl na holOI ich penězích, téz klenotech, svršcích a nábytcích zccla a zouplna odvc la,
postoupila a vyplnila, jakz také i l'ádně ode všech knihami
města toholo vykvitoválla j,em.
Kdd chtějíc já dle zádosti jich děl í, vnuka a vnučky
své na hotovejch penězích na větším díle vybl' ti, v ně
které sumy a to v nemalé u dobrých svých pán ll\' a pi'úlel
sem se vzdluzila, obzdáštně pak přede \'šemi jinejmi od
Jana Theodora z Otlrsdorfu, syna mého milého (ktcrý);to
svými vlastními sobě od dobré paměti paní Lidmily
z vVolfesdorfu, m. jeho, i'ádně dobrejmi vMemi postoupenými penězi \' těchto i v jiných všelijakých pffcinách
mne volně a poslušně zakládal, tak jakz takové sumy ode
mne sobě šuldbrify s podpisem vlastní ruky a s přitištěním
pHrozené pečeti mé pi'cde všemi jinejmi vHitel)' mými
pojištené má) zakl:idána byla. Tak jakZ všickni lakuví
dluho\'é v porádný rejstl'ík uvedení a mou vlastní rukou
poznamenaní po smrl i mé se najdou, aby takoví dluhové
tak, jakl náldité jcst, k zaplacení pfijúi mohli, z té pi'íciny všecken a všelijaký ,tatek muj, jakoz jsou domové
Nedvídkovski !'ečený pod Zdcrazskou branou, se všemi
sudy, dřívím na haldě, též k hvozdu, dům Palata,
jinak lázen Helmovská, s zahradou i s tílll domem dolejším, též dům s zahradou SvíČllikovský i'ečenÝ, il.
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s zahradou od nějakého z Roudnice od p. Jana
Mráza koupený s bi'ehy a spravedlností všelijakou (tak
jakY. to všc od dobré paměti p. Juna Mráza z ~lilcšovky,
bratra mého milého, skoupeno a mně pořádným kšaftell1
od něho odkázáno a dáno bylo, v N I'. lvI. Pl', leZícÍ. Tak
také i vinice řečené Chvatěrubka na Srpových Horách
lezíc1 s lisem, Mydlářka pod Srpovými horami vedle vinice
Chvatěrubské a Konvál'ovské obostraně ležící s li,em,
sadem, Apolinárskli nad oudolfm řečeným Benntk, naproti
trhu svinskému pod kostelem sv. Ap"linúiše leZící s lisem,
též dum pod vinicí Apolinářskou v Benátkách ležící, jenz
na KostI slove, odkazuji a dávám Janovi Theodorovi
z Ottrsdorfu, synu mému milému - . Jestliže by pak co
víceji summy vedle šacunku - přebíhalo, takovou sumu
_ na tH rovné díly aby rozvrhl, z nichž přední k svému
vlastnímu užívání a s ním td vedle libosti své činění
obrálil, druhý díl jako i kleno'uv tél. i jinejch svrškllv a
nábytldlv mezi Zuzannou, A1Zbčtú a Johannú, dcery dobré
paměti p. Jana Andersa z Ottrsdorfu s Katei'inoll z Ollrsdorfu, třetí díl té sumy mezi Jana Václava, Kateřinu Lidmilu a Lidmilu, syna a dcery p. Jana Litoměl'ického z Jizbice s Annou z Ottrsdorfu, dccrami mými, zplozené, vnuka
a vnucky mé milé, nu rovné mezi ně podíly - . Však
s tonto ph tom znamenitou vejminkou, jestliže oni v bázni
boU pobožně zivi jsouce jeho radou a dobrim zdáním
jakožto vlas:ního ujce svého ve všech slušnejch pN·
cinách poslnšně se říditi a spravovati bndou. Nebo jestlize
by která z již jmenovaných vnuka a vnucek mých osoba,
čehoz 1'. B. milostivě uchovej, z bázně boží vykracovala,
na tom, coz jí od jmenovaného Jana Theodora z ·Ottrs·
dorfu, syna mého, z takového statku odvedeno a vykázáno
bude, pl'estati (podobně jako i Dorota Platejsová z Ottrsdorfu, dcera má, na odkazu jí učiněném) nechtěla, nýbrž
na víceji se potahovati u tento kš aft muj po mé smrti
nai'íkati, jeho pak I' nějaké podezření uvozovati měla, jím
se neřídila a nespravol'ala, taková se moc častopsanému
Janovi Theodorovi z Ottrsdorfu tímto kš"ftem ode mne
dává, aby tu tak neposlušnou os"bu z takového statku
mého desíti k. gl'. m. vybyl. Dorotě pak Plutejsol é,
dceři mé milé z lásky mate' ské odkazuji pět set k. m,
- Na potvrzení a pro dokonalejší toho všeho upcvnění
a důvěrnost tento kšaft SVllj jen rukou vlastní podepsavše
pečetí svou sem upečetila. Jenž jest psán tu sti'edu po
Zvěst. O. M. 1. P. 1612.
Kterýžto Haft - od nás slvrzen jest. Acl. in consilio 16. Dec. 1614.

Číslo pop. 552.

(U cerných

dveří,

ll'laršrilkovský, Pikartovski
d tllll.)

"'1. 1416.
RII/wp. č. 2099 f. 37. Nicolaus
de z Rastcl braseator convenit domum circa Johanncm
dictum Substnba ad tres annOs, quolibet anno pro XII
s. gr.
*2. 1420, 18. Icdna. TaJ/ltéž f. 113. Wenceslaus
Straboch emit domum ad nigrlllll hostium, que sita c,t
inter domos olim Henrici Letl ex Ulla et dOlllum domini
Hlasonis parte ex altera, Procopio, filio suo, et Anne, conthorali ipsius legittime, erga Petrullt dictulll Neunhauz pro
XC S. Et snbarravit L s. gr. predicto Petro et XL ".
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remanet communitati obligatus, propter hoc, quod prefalus
Petru s fugit de civilate cum ceteris, no11en8 adherere legi
domini. Fer. V. post Anthonium 1420.
*3. 1420, 12. března. Ta III též f. 112. Nos magistcr
civium - recognoscimus, quod intcrfuerunt ultimi testamenti Johannis de ll'lisa alias substuba, peracto quO'lue
testamento idem Johannes ab eisdem interrogatus existit,
si que debita obligaretur. Qui respondit, se nulli obligari.
Tandem vel'o Katherina, uxor eiusdem, tale tcstamentnm
arrestavit occupando racione verc porcÍonis sue, quam in
bonis pel' tundem maritulll derelictis haborc dinoscitur.
Post hoc vero idem Jobannes de Misa, dum adhuc ageret
in humanis, similitcr recognovit se in CXX s. pro magistro
Neostnp, pl'eposito Tynensi et canonico Wissegradensi,
debitol'ie obligari. Actum fel'. lIlI. ante Letare 1420.

"4. 1420.
Tatlztéž f. 118. Anna, relicta Pro·
copii, nati Straboch, super domo Petri institoris de Nova
domo, que sila est in tel' domos Henrici dicti Leffl ex una
et Pessconis braseatoris parte ex altera, L S. nomine dotis
publicavit.
"'5. 1423. Tallltéž f. 115. Wenceslaus Straboch
et J acobus in sti tOl' in causa inter ipsos super domo dieta
ad nigrum hostium, de qu~ domo tempore disturbiorum
in hac civitate currencÍum pl'edictus Jacobus intromiserat
se et ipsarn domum ab officialibus comrnunitatis emerat,
~fecerunt concordiam, quod \Venccslaus ipsi Jacobo debet
dare XV s. gr, et eandem domnm predicto vVenceslao
condescendere.
*6. 1436.
Rulwp. č. 2099 f. 430. Post'luam
Johannes Sczrba, olim servitor sex dominorum, impelebat
ortum Pauli linicidc, quem cmit erga Margaretam, relictam
Procopii cirologi dicti Hrbek, que situs est versus secundum ortum prefati Pauli ex una et penes ortum iam dicte
l'clicte Procopii - .
1. 1454, 6. dubna. RlIlwp. č. 2105 f. 14. De ll1andato dominorull1 - Johannes Rathajsky, Duchco institor,
VI clislaus institor, Cunssll apothecarius et Auguslinus Holconis introducti snnt super domum Margarete Hrbkonis, qne sita est in circulo iuter domos \Velislai prefati
ad agnellum et Loisonis hincinde, pretextu CX S. gr.,
quas persone antedicte, fideiussores prefate Margarete, dederunl. Act sabb. ante Judica.
2, 1455, 8. ledna. Rt/kop. č. 2105 f. 32. Johannes,
marsalcus dominorum Ant. Civ. Prag., emit dOll1um in
giro inter domos ad agnellum et Loy sonis hincinde erga
Augustinum Holczonem, Johannem Rathajsky, Duchkonem
institorem, \Velislaum ab agnello el Kunssonem apothecarium, fideiussores d. Margarethe Hrbkonisse, pro LXXlllI
s Item almarias, cistas, spondas, mensas, vitra, cornua,
crinia, ligna cum omnibus rebus aliis clavo annexis pro
VI s. Acl. fer. lIII. post Epiph.

3. 145ó, 1. dubna. RII/lOl'. č. 2141 f. 16. Stala sě
jest smlúva a úmluva přátelská mezi paní Margretlí HrbkovlÍ a slov. p. Janem ml. z Hodějova podle nie z jedné
a Augustinem Holcem, Janem Ra.tajským, Veli,lavem od
Beránka, Duchkell1 kramál'em a Kunšem apotekái'em
z strauy druhé o sto a deset k. gr. jistiny, kteréz již
psaní Augustin a tovaryšie jeho rukojmie jsúce za di'íve
řečeml paní Margretu, za ni dáti musili a vyplnili penězi
hotovými, a o XXXIllP/2 k. 1 gr. šl~od, kteréž Slí pro
neplněnie svrchupsaných peněz mezi Zidy i jindc vzali i
na jiné potřeby naložili, takováto: Najprve výšpsaní ru·
kojmie za 'duom panie i'I'Iargrely vzali stí LXXX k. gr.,
il. tíl'oka od sedlákuov, kteréž držali sú od nie , .vzali Slí
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vut/ 2 k., za kuoze XlIII gr., il. od Bohmičky XIl k, od
Petra z Vodochod XXX gr. a za chmel X k. To vše
v sumě ciní CX k. xun gr. Na ostatních pak XXXlllI k.
a XVII gr. přijali sú' od Jana HodějovskéhQ XXVIII k.
III kr. na zlatých a oslatních VI k. XIlII gr. mučil jim
tiž Jan slovnlným Janem .Spanem z vápenice. - Act. fer.
III. post Palma rum.
4. 1464, 27. srpna. RU/lOp. č. 2141 f. 202. Gcnerosi, strenui et famo,i videlicet d. vVenceslaus de vValeczow, subcamerarius 1'. B., et d. Samuel de Hradek tt de
Chlumec ac eciam providi viri Nicolaus Betlemsky, prothoIlotarius Civ. Prag., Georgius Manussek et Matbias,
notarius tabularum terre, amici et amicabiles composilores
occasione sacri matrimonii inter famosum Johannem de
Radicz, mal'ssalcum dominorum civitatis pretacte, et vir·
ginem Johannam, Petl'Í Peniezek de Nova Civ. Prag. natam, parte ab utraque rogati et requisiti talem - fecere
concordiam, quod Petrus prescriplus post Johannam, natam
suam, dare - debuit, 'prout iam effective persolvit, ccntum s, gr. Johannes vel'o prefatus contra predictas centum s. dimidium tercium centenarÍum nomine dotis et
dotalipii prescl'ibit in domo propria posita in giro inter
domos ad agne11um et Loysonis - . Acl. fer. secunda
die Ruffi.
Ó.
14'{[), 18. května. (Opis arcliiv II lIIis{odl'ž.
V Praze č. 217.) My Vladislav, z bozie milosti král Ceský,
markrabie l'\'loravský, Lucemburské a Slezské knide a
Luzic '<:é markrabie, oznamujem tímto listem všem, že patříce na mnohá a ustavičná zasluhování i n pi'ímé viery
stálosti statečného Jana z Radíče, věrného našeho milého,
jímžto, jakož od 'knížat i mnoho jiných věrných našich
byvše spraveni, předkóm našim dobré paměli a po llich
i nám slušně a l'ádně se jest zachovalvždyck)', nechtiece
jemu toho bez hodné a zvláštní vděčnosti pomimíti, úřad
náš hofrychtýřství měst našich v zemi Ceské byli jsme
jemu porucili a dali milostivě, v klerémžto i také v jiných
všech úřadích, na kterichZ od nás jest býval usazen,
i jinde krom líl'adův nám se jest i našim předkům i'ádnč
a chvalebně jako na dobrého clověka sluší všemi obyčeji
zachoval, ,žádné vacly po sobě nepozllstavil', jížto by jeho
pověsti dobré neboli cti co škodno neb pohoršeno kterakkoli mohlo býti. Ale ze týž pán pro časté nemoci
své, v níž z boiího dopuštění od drahného easu trvá, až do
té chvíle usta \'ičnč v úřadu svrchu psaném, jehož opatření na
nás přísluší, pracovati nemuže, pro tož my nechtiece, aby co
tím lÍřadem, což k němu pi'ísluší obmeškáno bylo, z té
pffčiny nat jest na jeho místo jiný, aby se dosti tomu
úřadu státi mohlo. A jestlize by kdožkoli o svrchu psaném
Janovi nebo o věcech výšepsaných jinak min viti směl,
křivdu by jemu na tom cinil. Nebo my jeho vidy nám věrného
a upl-ímného poznavšc a shledavše, také i ve všech věcech
zachovalého za cistého i svobodného zllstavujem i tímto
listem naším vyznáváme. Tomu na svědomí pecef naši
královslní kázali sme přivěsiti k tomuto listu. Dán v Praze
v lílerý před hodem Božího vstoupení, léta bozího tisícího
čtyřistého sedmdesátého devátého, královstvie našeho léta
osmého. Ad relationem domini Czenkonis de Clinstein
procuratoris.
6. 1483, 30. cervna. Rukop. č. 94 I. f. 49. Quemadmodum strenuus miles d. J ohannes de Radicz circa
concordiam nupciarum' prescripsit 1I 1/ 2 C S. gl'. nomine
dolis d. Johanne, conthorali sue care, in et super domo
sua, in 'lua inhabitat, ill circulo penes agne11um et do·
minorum de Donin, ex tunc idem d. Johannes eidcm uxori
sne graciam specialem addit, quod ipsa cum pueris, quos
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simul progcnuerunt vel progenuerint, in predicta domo
mane"t Ilsque mortem, nisi statum viduitati. mutaret.
Cllm hoc addit eidem onmem superficialem substanciam
svrchky, que ipsam concernit, sit in auro vel argento sive
in vestibus - prout hoc sepenominatus d.Johannes ponere
et notificare intendit in suo testamento ultimo. Act. fer.
II. post Petri et Pauli.
7. 1487, 6. listopadu. StaN Letop. Čeští. Na den
sv. Linharta umřel Jan z Radíče, měštěnÍn Stal'. M. Pr.,
někdy maršálek téhož města
8. 1488, 3. července. RullOp. Č. 2141 f. 48. Per
famose discrecionis Johannem Ziez, Jarossium ab Ethio.
pibus, magistrum Lau encium, magistrum l'rocopium, pro.
thonotarium Mai. Civ. Pr., Johannem Sosnovec, Martinum
a scropha, Johannem a ciconii., Vysskonem de Blazticze,
amicos a partibus ad hoc deputatos, facta est amicabili i
concordia inter Wenceslaum Bnísek, tutorem et commissa.
dum per Johannem de Lazan rite substitutum, parte ex
lma et Johannam, relictam olim Johanni. de R~dicz, alte.
rum commissarium, parte ex altera occasione centum s.
gr. super misn. moneta computando, quas C s. pretactus
Johannes de Radicz a Johanne Knecht ad se suscei>erat,
que pecunia pertinebat ad Nicolaum, predicti Johanni. fra.
trem, talis: quod prescripta Johanna Georgio; Henrico
et Apolone, orphanis post sepe nominatum Johannem de
Lazan derelictis, dare et effectualiter persolvere debetet has C s. prescribit in domo sua in giro, quam inha.
bitat, in qua et dotalicium suum deputatum habet. _
Act. fer. V. ante Procopii.
'

9. 1488. 25. srpna. Rl/kop. č. 1128 J. f 10. V té
mezi paní Johanktí, po nebožci Janovi z Rádíče, sta.
rého maršálka, zuostaltí, a Erazil1lem, synem \Volfovim,
o ty všecky nesnáze z dávnie . chvíle mezi nimi vzniklé
tak jest ortelem vyvčcno, aby Erazim Wolf ty prsteny,
kteréž na právě stí položeny, zdvihl, jakož jest to udělal _.
Act. postridie Bartholomei.

při

10. 1520, 24. března. Rl/kop. Č. 2109 .t:' 105. Jo.
hanna z Nespečova, někdy uroz. p. Jana z Radíce, starého
mal'šálka, manželka, stojécí osobně v radě oznámila jest:
Jakož má věno své zapsáno a ujištěno na dOlhu ležícím
lla rynku a to "ěno s klenoty, penězi i také se všemi
svrchky cožkoli tu muož v témž domu shledáno hiti,
vzdala jest ur01. vlaoyce paní Kateřině z Radíče, dceh
své, a Anně, Dorotě a Kateřině, vnukám svim a též paní
Kateřiny dcerám. Acl. sabbato ante Annunc. B. M. V.
(Zrušeno ještě téhož roku.)
ll. 1ó20, 11. července. Tamtéž J: 124. Johanna
(táž) stojécí osobně v radě oznámila: Jakož má věno ,vé
zapsáno na domu ležÍcfm na rynku že to vše vzdává
- paní J( ateřině z Radíče, dceři své, manželce někdy
uroz. rytíře p. Zděnka Malovce, z Chinova a na Wintr.
berce, ty časy najv. písaře kro C. - krom jedné truhlice
větší se čtverim zamčením vokované a druhé truhlice
menší žluté s jedním zamčením. Ty obě truhlice po její
smrti aby vydány byly bez pohnutí paní Anně, sestře též
paní Johanny, kteráž jest s ní tu v tom domu. A krom
XX k. m. a s luože šatuov ložních Majdaleně, služebnici
též paní Johanny, a panně Markétě, někdy služebnici též
paní Johanny, kteráž jest nyní na Táboře, X k. m. _
Act. fer. lIlI. ante Margarethe.
12. 1536.
Rttkop". č. 1130 f ll? Jakož jsú
urozeni pán Hera1t Kavka z Ríčan na místě paní K ateHny
z Chejnova, manže'ky své, a pan Jan Malovec z Chejnova
přfp'ověd učinili na duom někdy paní Johanny z Nespečova, leŽÍCÍ mezi domem Pikartovskim a Berállkovim pro

díly své, kteréž na tom domu májí po nebožce paní Ka.
tdině z Radíče, žádajíce, poněvadž pan Petr Malovec
z Chejnova v duom ten jest vkročil a jej sám držeti chce,
aby tu spravedlivost pokázal, že by jemu duom ten sao
mému náležeti měl. Proti tomu od Petra Malovce mlu.
veno, ze jesti nebožka Kateřina z Radíče, matka jeho,
o statku svém pol:ízení učinila a jemu statek všicek jest
odkázala, kterižto kšaft i ve dcky zemské vložen jest. Od
puovoduov k tomu mluveno. že ten kšaft nic se na >tatek
šosovní nevztahuje, než toliko na statck pozemski a manski- Páni - vypovídají: Poněvadž kdožkolivěk kšaft uciní,
ten Hart do VI nedělí má biti olevřín, ale paní Kateřina
z Radíče, v tom kšaftu o tom domu na rynku žárlného
jest pořízení neučinila a podle prál'a do šesti neděJ( vy.
hlášení jeho se jest nestalo. l těch přfCin ten duom ja.
kožto nepořízený připadl jest na syny i dceru její a jim
se připovídá.
l3. 11\37, 17. října. Rl/kop. é. 2111 t: 196. Já Jan
Malovec z Chajnova a z Witmberka etc. vyznávám tímto
listem - jakož jest nám třem, totiž mně Janovi a p. Pe.
trovi z Chajnova, bratru mému, a paní Kateřině odtudž
z Chajnova, sestře mé, přisouzen duom právem a nálezem
v Stal'. M. PI'. řečeni Maršálkovski, _ že já _ poručil
jsem a mocí listu tohoto por<lučím uroz. vladyce p. Vol.
dřichovi z Prosti boře a na Tochovicích, aby on d!! muoj
toho domu, což mně tu náleŽÍ, a právo mé všecko přenesl
a I' knihy městské vložil trhem nadepsané paní Kateřině
z Chajnova, sestře mé, v šedesáti v pěti k. gr. č. tak, jakž
sem jí za tu sumu ten díl s"uoj prodal a z toho jsem od
od ní i kvitován, aby ona toho dílu Ulívati mohla a s tÍru
jako s svim vlastním učiniti, cni hy se. jí vidělo. Tomu
na svědomí pečel mou vlastní přitiskl sem k tomuto listu,
jenž jest dán I. 1/137 I' středu po sv. Havlu. (V táž slova
zní i list Petra Malovce z Chajnova, hejtmana kraje Prá.
chenského, jehož datum v líteri po sv. Martinu t. 1.)

14. 1ó37, 15. listopadu. Rl/kop. Č. 2111 f. 196.
Jakož je.,t ortelem panskim duom po někdy paní Kate.
Hnč z Radíče POzuostali panu Janovi a p. Petrovi Malov.
cuom z Chajnova a z Witmberka, bratřím vlastním, a paní
Kateř'ině odtudž z ChajI).OI'a, sestře jich, přisouzen, kdež
pak táz paní Kateřina d!!y ty dva od jmenovauich bratř!
svich jest skoupila za 130 k. č., d!!y ty jich též paní
Kateřině do knih městských jsou vloženy. Act. fer. V.
post Martinum.
lii. 1653, 10. červn.a. Rl/kOl{. č. 2i1'Z f 291. Já
Katel:ina z Chajnol'a na Stělmi a Svihově známo činím
tímto listem vůbec i pl:ede všemi a zvláště před slovutné
a vzáctné poctivosti panem purgmistrem a radou Starého
Města Pražského, pány přátely milimi, že dům svůj
v témž městě mezi domy Zigmunda Pikharta a Klimenta
Beránka obostranně ležící dala jsem a mocně,. dávám po
své smrti a prve nic panu Janovi Kavkovi z Ríčan, synu
svému milému. Tak však: jestliže by jemu toho mého
dání a toho domu jiní páni jeho bratři příti nechtěli a
naň se také potahovali, tehdy že má další v tom vůle
jest tato, aby tiž předjmenovani dům můj připadl vším
právem a plnim bez odporu a překážky všech lidí na
pana Pavla Malovce z Libějovic a na Libějovicích i dědice
jeho. Tato pak má konečná a dlbrovolná vůle aby také
v knihy města předpověděnéh l vložena a vepsána podle
pořádku téhož města biti mohla, žádám pánův Pražan, ř.e
toho mi, poněvadž pro nedostatek zdraví svého sama pří.
tomna biti nemohu, příti ráčí. A také na místě svém
poručila jsem a tímto listem mocně poroučím panu mistl'll .1
Tomášovi z Javořice, aby on přítomnost! svou ten a takovi ~
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zápis na způsob svrchupRani vykonal. Toho pro dokona.
lejšÍ jistotu a důvěrnost poručila jsem svou pečet vlastní
k tomuto listu přitislmonti. Jenž jest dán v sobotu po
ochtavu Těla Božího léta Páně lvrVCLIII.

Člslo pop. 551.
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16.... 1577, 4. ~ín,ora. Rltlwp. é. ~118 J: ~5'l. J.~ Jan
1. 1486.
Rttkop. č. 2102 f. 3~1. Johannes de
Kavka Ríčanski z Rícan a na Cechmdch znamo cmím
Przetin cmit pro se, Adliczka, conthorah sua, domum
tímto listem vůbec přede všemi a zvláště před slovutné a
olim Payrlilwnis dictam sitam, in circulo in:er domos r~:
licte Procopii cirologi Hrbek dicti ct Matlne apothecarn
vzáctné poctivosti p. p~r~n~ist:'em a rado~. Stal'. ~r. !'r.;
pány a přátely m)'ml mllyml, ~e duom sV~J v témz meste
ad rupes dictam, erga Henricum, Johann~m, \,ye~lceslaum
mezi domy někdy Zygmunda PIkarta a Khmenta Bcránka,
et lesskonem, fratres et Ol:rhanos Kathenne, reht,te Hla.
sonis, residentis in Strassll1cz, pro centum s. gr.
obostranně ležící, ktFiž mi o,d někdy uroz. paní, Kate.
řiny z Chejnova na Slěkni a Sdhově, penÍ~Játere mé
2. 1461, 5. prosince. Rt/kop. é. 2141 t: 417 . .Ian
nejmilejší dán i do lměh městskich vlozen Jest a to l.
Tušek Kliment Holian, Jíra Mělnický a Jan krllmár od
P 1553' ~ sobotu po och tabu Těla božího, jehož sem až
korun~, smhívce Svatební mezi Veljs~avem •.od beránka a
p~savad beze vší překázky pOkoj.ně v dr7~ní a užívání paní Adličktí, jeho manž~lkú, vstlíplvše l~'edev pl,'ny ~y.
byl, dal sem a, dávám po !l1~ >1:nrl! a ,prve mc ur';\z: paní
znali ze táž smlúva manzelská stala se pred casy .skrze
paní Kateřině Ríčanské z Rícan, manzelce své ml~y, aby
ně t~kováto: že paní Adlička pl:ijala k's.obě - Veltslava
s ním činila vládla a jeho uz(vala až do s'ré smrl! podle
do všeho statku svého movitého i nemovltéh~ za mocn.ého
libosti své a' po smrti její na nejstaršího syna mé 'o aby
hospodáře takovim obyčej cm, jestli:že by jil" P. B .. dřIe:.e
připadl k mocnému držení, vládnutí a užívánf, a tak aby
neuchoval od smrti, nd jeho, aby ten vešken statek pn:
i na potomní časy vždycky téhož domu nejstarší syn neb
padl na téhož Velislava plným právem kro mě padesáli
n~vé J'edni po druh)'ch, i dědicové ji :h, však t"liko kop - . Act. sabbato ante Nicolai.
s
,
.
,
lád
t'
'í
á
Í
z kmene mého pošlí, jeho v drzeníi v, nu ta. uz v, n ,
3. 1462, 3. května. Rl/kop. č. 2119 I L. 14. Ve
nikoli ho neodhejvajícc a zádnému neprodávaJÍce,. po.
jméno bOžie amen.)á Adli~ka, měštka St;. M Pl'. od be:
sloup ně byli. Pokudž by pak P. B. syny m~ be,~.dědlcuov
ránka, vyznávám liemto hstem etc. taleze ,du~n~ mu OJ
mužského poLlaví z tohoto světa povulatl. mCIl, teh~~
prvepsanýu beránka, v němž bydlím, a dve VlUlce mé;.
chci, aby tiž plnim právem na dceru mou ~eJstar~~, kleraz
. ednu v Nehvízdech a d, ulní, ježto slove Lutovská, kteráz
by tehdáž živa byla, buď vdána nch nevd~~a, pnpadl. A
leží blíž kostelu Sl'. Jana k KartLÍsóm, a. podle. toho
pokudž by i té ~. B .. neuchoval, t~:lda 1 na Jme ,dcery
ckeren stalek muoj - dala sem - Vehslavovl, manzel.u
mé po starších, Jakž I o synech nanzeno a nahol e do.
mému milému - tak však, aby - vydal ,- Jeronymovl:
tčeno jest, aby posloupně připadl. Pokud, by pak 1'. B:
vnuku mému, XX k. gr. - Dále pak jakoz .lan, syn muoJ
i dcery mé všecky z tO,hoto svět~, skrze smrt 'pov,,~atl
nebožtík odkázal' prvepsanému J eronymovl a Margret~~
á \'1 tellda chci a poroucfm, aby tyl, duom na nCJstaršlho
rd.1 ,
,
. t "1
dětem s'vim a vmíčatóm mim, polovici d,v.o~u, ~t~ryz
z pánuov bratří mich tehdáž iivého anebo na neJS arSl 10
v RokycHnech leží v před.městí na Pátku" uClm~ '."~ Jest
syna jich k mocnému užívání přišel. A tak aby potom
tichž dětí svich i té polOVICe dvoru mocnu pOruCll1Cl, tak
na budoucí časy vždycky nejstarší z rod~ p~nuov ~(avk~ov
·ú J'iž téhož Velislava
činím místo sebe pravého a
z Říčan nezávadně tého1- domu v drzem, v uzfvám II
Jmocného poručníka - jeml1žto
.
l ' . dI' ul1ú
ta ké I. t
u pO.OVICI
v mocném vládnutí byl a to aby posloupně tn'alo ~ s.lrile
svrchupsaného dvoru, kteráž mě po BláhOVI, dobré pa.
zuostávalo. Však žádni z nich nemá a na . bl~do~cl casy
měti manželu mém dřevniem, příslušie, mocně. vzdávám.
té moci míti nebude, toho domu prodávatI Jl1lym a od
Datum in die 1nvent. s. crucis.
rodu odcizovati. Aby pak tato konečná a dobrovolná
vůle má v knihy města předpověděného vlože~a a vepsri~~
4. 1465, 26 ledna. Rt/kop. č. 2141 f 30. V té
podle dobrého a chvalitelného pořádku té~lOZ města .bytl
pH, v niež Jeronym, syn někdy Jana Sv~čk~la.z Rokyc~n;.
mohla, žádám slovutné a vzáctl!é po~~ Ivost!, p. purgnl1str~
dnil jest Velislava od Beránka, že by dědICtvle J~ho tud~ez
a rady Stal'. M. Pr., ze mi toho pntl r~c1. ,.J; poněva?~
v Rokycanech, kteréž mu jest viš psani otec Jeho svym
pro nedostatek zdraví svého sám osobne pntomen ~ytl
kšaft, m odkázal, prodal a něco peněz z~vzal a k ~.omu,
nemohu, zmocnil sem a tímto li~t,~m mocně P,o,,~u~Ím
což mu jest bába jeho a předep,ané!lO Veltslava manzelk,a,
a zmocňuji uroz. p. p. Václava z Rlc~n a na !,Iorov,c,lch,
aní Adlička svim posledním porucenstv(m ,odkázala, ze
p strejce mého milého, a uroz. p. mIstra Mateje By~zo,I:
toho vyplniti netbá, žádaje toho. na nem, aby mu
ského z Aventinu, mčštčnína Stal'. lvI. PI> a~y om pn.
penieze vzaté navrátil, poručené plml ~ v ost~tní~!~ pe.
tomností svou na místě mém ten a takovy zápiS do kněh
nězícll za to dědi, tvie nepřekážel. Proh němuzto JIZ po.
městskich a na zpusob svrchoups,ani, ?ko~ali. Toho pr~
věděni Velislav mluvil jest a řka, že statek ~en sH~hu
dokonalejŠÍ jistotu i včtší duvěrovu?t pecee '."ou vlastl11
dotčeni jest prodával s plnim povolením ~al1le, ~dhcky,
s jistim vědomím a s zdravim ul'ázcntm k hstu toml1,t~
ženy své a báby svrchl1psaného JeroIlyma, Je~~oz Jest ona
při tisknouti sem poru~i1. Jenž jest. dán a pSá,n v pO,~deh
s jinými sirotky "vaškalovými i s statk~~ JIch, v svém
po památce Hromnic I. P. 1577 s pbdepsál11m a, pnzná.
oručenství jměla, a také právo ku POlOVICI }él.lOZ sta~ku,
ním se 'vlastní ruky mi. Jan Ka,ka Říčanski z Rícan a
E'lto dokazuje kšaftem jejím. A dál: dá.l·aJe
VIIlU,
na Cehnicích vlastní rukú Svtí.
že byv u něho XVI te let, za stravu Jest, JelUu. m.c nedal,
chtě za každý rok po pěti kopách od neho ml~tl:. V tom
17. 11>77, 22. lín~ra. Tamtdž f. ~54., Uroz. p.
- přátelé - vydaní - t.kOVlí jSlí vipověd UČlll1h: Aby
Tan Kavka Říčanski z Ríčan - oznánnl, ze duollJ SI'UJ
Velislav častopsaný k tu mu statku v Rokycanech poddané','lU
v rynku - dává uroz. paní Kateřině ,\.íčanské z Ríčan,
i k penězuom jeho viec nehledě toho s~ odrekl .a .pre.
paní manzclce své milé. - s jistými vejminkami H nápady.
Act. die Petri cathedrall.
kážky žádné nečinil, ale témuž Ie~ony~~~vl propustIl. I ~?
stúpil - a za ty penieze, kteréz Jest !!Z byl U .dědl?L\le
(Dům zustal' daleko přes 1'. 1620 v držení rodu.)
pHjal i kteréž z rozkázúnie panie Adhcky měl Jest Jemu
vydati, vedle kšaftu stravu šestnácti let pomina, aby vydal
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ještě témuž Jeronymovi šestnáct k. gr. -~

Act. sabbato

post Convers. s. Pauli.
5. 1479,20. listopadu. Rllk. č. 2119 f. T. 7. Ve jménn
božie amen. Já Velislav - od beránka vyznávám - ustanovuji paní Dorotu, manželku mú mi!ú, pravlí a moclllí
poručníci Evy, dcery mé a jejie, i také dietete toho,
jímžto táž manželka má nynie tdlOtna jest, domu mého,
v němz bydlím z toho aby ktípena byla tuna' leje
do kostela M. B v Týně na lampu. - Act. sabbato post
Elizabeth.
6. 1481.
Rllkop. Č. 94 I. f. 28. Petrus ab
agnello cum Dorothea, coniuge sua, fassi sunt, quia tenentur debito XLIX s. m. Johanni Nigro, feri'utori de
p;ateolla post collegium Cm·oli.
7. 148:2, 18. června. RlIllOp. č. 2106 f 110. Dol'othea, o\im Welislai ab agnello, OtlllC vero Petri Obr~atlsky de Bystrziez eonthoralis, resignavit domum sua'll
in cireulo ad agnellum ~ eidem I'etro. - Act. fer. 111.
post Viti.
8. 14F8, 14. července. Rl/llOp. Č. 94 1. f 72.
Facta est amicabilis concordia inter d. Johannem Sosnowecz,

\VenceSlaUll1 Brusek, Johannenl a cicolliis
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et ma-

gistrum Procopium, beneficiarium minorum tabularum
terre, commissarios olim Petri, notarii Johannis Braulll,
parte ex una et Dorotheall1, olim Pelri Dobrzansky, OtlllC
vero Johannis sartoris de Broda Bohemicali conthoralem,
parte ex altera occRsione certi debiti - . Act. fer. II. post
Margareth e.
9. 1508, 22. ledna. Rllkop. č. 2108 f 21. Clemens ab agnello resignavit omne ius sUUln - Anne,
conthorali sue. Act. sabbato post l\farcelli.
10. 1516, 25 března. Rllkop. č. 8 f 17. (001'0thea, mater Clementis, fecit testamentum fer. Iln. Pasce.)
Oznámila, ze duom svuoj i všecken jiný statek - mocně
poroučím po své smrti Klimentovi od beránka, synu
mému milému. - Item z toho pak statku aby vydal
k sv, IIaštalu, co se jemu zdáti bude, za mlÍ duši. Item
co se z.tě mého dotýcc Jana Fafy, kdež se táhne na
muoj statek, že sem já jeho' podle možnosti a smluv svát, bních odbyla.
ll. 1518, 31. prosince. Rl/kop. č. 99 f. 8. Kliment
od beránka a Anna m. j. seznali se, ze jSlí dlužni dluhu
II (2 C. k. gr. pro Zigmundnvi Vaničl<ovic a Mikulášovi
z Siroké ul. a,zapisují oa domu svém a na vinici své, kteniž drží na Sárkách příjmí Stankovka. Act. die Silvestri
pape.
12. 1522, 15. listopadu. Rl/flop. č. 1129 f. 12 .(Anna,
Klimenta Beránka manzelka, a p,'átelé její vinili, že ji od
sebe vyhnal.) V té při mezi Anlllí, Klimenta Beránka
manžel1nl, a pl'átely jejími z jedné a Klimentem Beránkem
z strany druhé, kdez jest sama od sebe i přátelé její vinili ho z toho, že jest ji od sebc vyhoal, pravě, ze by
ho ona s pr-átely svými o hrdlo připraviti chtěla a statek
ze mu brala. V takol'é věci proséc za spravedlivé opatření, poněvadi. jest jim na čest stihal a ona súcí od
svého statku odtištěna bez všeho svého provinění, v tom
aby opatřena byla. Kliment B. proti tomu odpíraje pravil,
ze jest tak, že jest řeci některé mluvil, ale by on co na
přátely její pravil, že nepraví, než žena jeho že jest šla
od neho preč a že mu CC k. gr. starých vzato. K tOIllU
jaké stroje zámečnické jest nalezl a súci pH něm že za
některý cas s ním jísti ani píti nechtěla nd obzvlášt, a ze
jest to vědomo lidem, co jemu po kysele nějaké přihodilo
II že mu z domu vynosila dráhně a sVlí vuli provodí.

V tom se táhl na svědomí a je pokázal, žádaje v tom
opatřen býti. Zase od Anny mluveno i přátel, že když
jich taková řee došla, že Slí k němu dobré lidi poslali a
že se on k tomu znal, že je jí kázal prée od sebe. Tu
p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž on Kliment,
coz sc pl'átel Anny, Ill_ j. dotýče, stoje pl'ed soudem 1'0vědel, ze lIa Bartoše zvolla1'e i na manžclku jeho BartoŠaVlí nic jest nemínil a nepravil a oni, aby toho od
neho nepřijali, neodepřeli Slí, i z těch pl'íčin on Kliment
na právu jim povinen není. Než col. se Anny m. j. dotýee,
aekoli ona Anna jest provedla podle prava, že on Kliment
k tomu se je znal před posly jejími, co jest mluvil, však
proto, poněvadž je>t mu? a manžel její a tak pán i její
hlava podle práva božského na právu jí, jako ženě své,
téz povinen není, nebo tnU7; a manžel zeně své muoz
řieci, co chce, a podle práva města tohoto i SI atek její
sobě vzdaný muž obrátiti k svému lepšímu. Act. v sobotu ante Elizabeth.

lB.

1531, 17. června. RI/lwp. č. 2153

ze

f. 571.

Jakož
sobě stěžuje Kliment od beránka škodu, kteráz se jemu
děje v pokoji jeho skrze Zlab, jenz jest nad tím pokojem,
a ten ze jest zlý a sešlý a chtěje aby jiný nový byl položen, že jemu samému nenáleží neZ spolu s paní matkou
pánuov Malovcuov, poněvadž též s krovu jejího voda na
nej padá, a tak paní maršálková stará, když jest on ten
pokoj tu stavěl, ze se jest k tomu podvolila, aby společnost
nákladu v lom zlabu měla a to že jest i Sll1ltívou zavříno
a ta smlúva že jest byla i sepsána a pRní Tomáškový nebožce k schování dána, která); na tento čas nemuoze b)'ti
uptána, že jSlí toho svědkové a zvláště EliMí tesař, kterýž
ten pokoj stavěl, že o té sml1ívč jest jemu vědomo. I zádá
za opatření. Páni Malovci na místě paní matky své k tomu
praví, že ten pokoj Klemcntuov od benínka jest pl-istaven
k jich pokoji prvnímu a ten žlab, kteréhož tu prve nebylo, jest Ullěhín k škodě jich, neb on Klement rozličné
lidi I' domu svém maje, mohlo by tím žlabem do domu
na škodu přistoupeno býti. A pooěvadz dotýká smluv, že
by se stala a že by byla i sepsána, paní mátie pánuoy
o té smltíve že nic nevie a jestli ze jest jaká, aby byla
ukázána. Nel. že paní mátie pánuov jakž toto i jiné k tomu
sobe stěZuje, že on Kleme"t udělal jest pavlač ven na
rynk proli voknu Hn světnice její, ktcráž jest na pl'ekázku
a k zastínění světla do světnice jejie. A tu jest dělal
tehdá" kd)'z jest paní v domu přítomna nebyla.
Zase Kliment praví, že jest jistě smllÍva o to byla.
Než pavlae, kterú2 jest nad dvehni uděl?I, ze jest to
učinil s povolením panskim. Tu páni úl'edníci (šesti panští)
_ vypovídají: Poněvadž počálkem, když jest Kliment lu
světnieku přislavoval za živnosti paní maršálkové staré
podle pokoje jejího, ona paní lehdáz to dflo obstavila
z pHčiny p1'ekážky pokoje jejího, kterál, by se tu p,-i
okních světničných dála a na to že jsú páni úředníci vycházeli a k smltívě přátelské jich podali a ta smlúva, jakž
Eliáš tesař seznál'á, že jest byla vykonána a on Kliment
praví, ze jest byla i zapsána, to všecko, což by ta smlúva
v sobě zavírala,

poněvadz zápisem

netlí stvrzena a uká-

zán", jakž i páni toho zádají, místo by měla, ale poně
vadž stvrzení smlúvy se ncukazuje a Eliáš, jsa jeden svě
dek, za dosti ku právu není, i z té příeiny na tento čas
nalézá se, aby Kliment len žlab na svuoj náklad polozil.
Což pak se pavlače v rynku nad d"eř01i dolýče, kteníž
sobě páni stěžují, poněvadž ta pavlac nákladně a ku poctivosti města jest vzdělána a vykonána a takovému dílu

skrze pány a matku jich časně není zbráněno, pro tož páni
úl'edníci toho tak zanechávají. Act. sabbato post Viti.

H,. 1556, 4. února. Rl/kop. č. 2117 f. 352. Pavel
Henrych a Eva koupili duom ležící na rynku u beránkuov
řeeený mezi domy n menll a páně Kavkovým od Klimenta Beránka a Anny m. j. Při tom to vymíněno, že Klimcnt Beránek s Annou m. má v témz dome byt svuoj
míti v tom pokoji, v kterémž nyní jSlí, do své smrti.
A když by on Kliment umřel, tehdy Anna nl. j. má se
z toho pokoje vystěhoi'ati do jiného, v kterémž Jiřík
šenl<);ř jest. Act. fer. III. post Blasinm. (R. 1557 kvituje
Anna Beránková se synem Janem.)
15. 1570, 2. říjoa. Rllkop. é. 991 f. 634. Ja~oz
jcst Regina, Majera kantora Zida manželka, obvinila Sebestiana Oxa na místě manžela svého z toho, ie by
v pondělí den sv. Petra v okovách I. 1569 nemaje sobě
žádné přícioy dané voh-alej za nim Majerem p1'es rynk
se honil a on utikaje pře.d ním vběhl by do domu Pavla
Hendrycha u beránkuov, spoluosadního, až na schod,
kdeZ Ox doskočil', chytil jej a s téhoz schodu ním strčil
na zem tak škodně,
by nebyla naděje, aby Zlv zllstati
mel. - Act. fer. ll. post Michaelis.
Viz výše str, 216. a sl.
16. 1571, 30. ledna. RII/lOl'. Č. 1172 f. 78. V ou" terý po sv. Pavlu na víru obrácen( vysláni do domu někdy
Pavla Holiana jinak Hendrycha Sebestian Prunar, Pavel
Karel, Sixt z Ottrsdorfu a Martin, Slllertaš i inventováno
jest: P1'edkem zuostala po neboztíkovi Eva m. j., děti
Tan JiHk Viktorin, Matouš, Daniel a Barbora. I našla se
ced'ule ř~zaná na Jana Doktora pernikáře, měštěnína Nov.
M. Pr., na sumu 112 k. 45 gr. m. Aneb'es Ruprecht a
iVIichal Michl ze Hba koželuzi dlužni za kuože 316 k. Ill.
Lorenc Kryštof a Stefan vVildnar ze Hba, též koželuzi,
dlužni 116 k. m. Jan Frum taškál' v Mostu, dlužen 56 k.,
Gutrauch švec z Malé Str. dluzen 33 k., item šuldpryf
pod pečetí mčsta Tachova za kozeluhy na 840 zl. rýn.,
zlatý počítajíc po 24 gr_ bílich. David Keslarz Vratislave
šuldpryf na 1000 tolaruov, Jan Trčka ,koželuh, soused
Nov. M. Pr. zuastává 5 k., Lazar Možiš Zid, líkařuov zeť,
a Salomllll Muna z Boru dluzni 500 k., Johannes Ba~tista
a Kašpar Luitl z Vratislave dlužni 400 lol., Hanuš Smillallr z Jihlavi 1353 k. m, Jeronym Gessel z Jihlavi
1224 k., Wolf Helmon 100 toL I Kryštof Folk z Gerštofu
3 toL, Jan Vokl-ínek barvíř ze Zlutic 12 1/ 2 k., Nikodem
Magrle z Sobišku a v Dolejších Hrncít-ích 5 k., Martin
Silhavý mydlril' z Loun 96 k., Lukeš mydlá1' z Loun 45 k"
Kliment Hájek my dlál' z Loun 33 k., Wolf Michl a Mikulás Maurer s jinými tovaryši svými koželuhy ze Hba
466 k. List na papíře pod desíti sekrety židovskými, jehožto poCátel, jest: My nížepsaní zejmena Juda knihal' d.
na 800 tol.
Registra nebo Pavla Hendrycha jsou přeběhnuta
všeckna naskrze od listu prvního až k lislu 243.
Ukázán lisl pod pečelí města Litoměfic, v kterém2lo
dlužníci j'ou' Jan Koudelka, Jan Straka a Václav Klásek
]wzeluhové 400 k. m. za kllze, Jakub Strnad z Tryskovic
za klej za 4 1/ j cent. a tři libry, centnyř pocítajíc po 9
k. m. - Su'ma za klenoty - 1440 k. Ill.
Koží hovězích 287, po dvou kopách míšo učiní 572 k.,
jin);ch kozí hovezí bejti má 480 po dvou groších bíli ch ,
loje II suduov, jeden druhému na POIU?C 10 centnéH\,
centnéř po 9 k, m., vosku 14 1/ 2 cent., 1Ibra za 7 gr. b.
minus 2 d., síry bejti má 5 cent., centnýi' za 5 1/ 2 k. m.,
rytllU 6 c. po·, 6 k. m., vlny 6 C. po 2 k. 40 gr. m.,
jiné vlny hrubý l~ kamenu po 1 k. 10 gr. b., 4 tl\lly
medu po 20 k. m., dva soudky fermez.e po 5 k. Naposlcdy duom na rynku u beránkuov řečený, druhý
duom v Platnéřské ul. l'eeený Holianovský s zahrádkou.
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17. 1599, 10. prosince. Rllk. č. 1174 t~ 67. V pátek
po sv. Mikuláši stal se popis státku po Evě Hendrychové
jinak Holianové jejího vlastního po někdy p. Pavlovi
Hendrychovi z Franlmštejna, manželu jejím pozuostalého:
Pi-edně domy tyto: duom první u beránkuov I' rynku
vedle měny, druhý duom v Platnýl-ské ulici naproti lwstelu M. B. nad louži Holianovský !'ečený, v kterémz na
ten eas Anna Kolová bydlí. T1'etí duom v Caletné ul.
mezi dOIllY někdy Šimona Musila a Jakuba Me1cara.
V domě prvním u beránkuov toto se našlo: V svět
nici velký prostřední tl-i stoly, židle dvě, almara koutní
jedna, rohy jelení dvoje, stolice kožená jedna, stolieky
kozemi obtažený dve. Nad mfsníkem a v mísníku našlo se
konví velkejch cínovejch osm, konvic menších rozličných
etrnáctc, mís velkejch a proslředních dvamecítma, talíHlv
větších, prostl'edních, menších tH pouzdra, umývadlo s nálevkou jedno, flaše velká jedna, umivadlo nevelký vo
jedny cívce, flašky cínový větší menší tři, konvice dutá
jedoa, míry mosaw); dvě, tHkačky mosazný dvě, s~ícny
mosazný Hi, svícnuov cínových šest, svícen visutý jeden
vo šesti cívkách, vaječných mísek sedm, šály c1va na
máslo, figury v ramfch tri, cínový umývadlo s almárkou
okolo cínem fasovaný, knihy in folio šestery, zrcadlo
velk);. Vc sklepe na mazhouze prostředním v železný
truhle našlo se 78 kop, v štoku železným na groších
českých 300 kop, v druhém pytlíku 200 kop. na tolařích
970 k. m., zlatejch, uherskejch, totiž na dukátích 148, na
starých českých 4 1/ 2 k"
na polské minc.i
k. "?:
V truhle velký: calouny dva velký s figurami, c.'llouny tn
'menší u zdi koberec, šamlatu bez vody štuka jedna, koflíky velký.
stNbrný pozlacený, konvička jedna I' Hišťálu koberce tureck); dva a třetí prostej. V jiné truhle:
Pov1~ky, cíchy, v truhliece mal i rouchy se z~a~em. V jiném
sklepl' vedle světnice velký koflíky a I' truhhclCích prsteny,
v kuchyni nádobí, v sklepe dolejším Iwl'ení, v pok?ji
nad maršlali b1'emenll vlny, I' dole v síni 4 1/ 9 sudu lOJe.
Na mazhouze velk);m i hořejš m v sedmi truhlách Iměh
zastavených za 200 k. Ill. od nějakého doktora Sperbcra.
A obzvláštne jedna tmhla kněh právních - .
,
18. 1602, 8. března. Archiv JIIÍslodrž. l/Opiát 110
f. 145. Rudolf ctc. Slovutní verní naši milí. Milostive .vám
poroučeti ráeíme, aby,te po dodání vám tohoto psal1l na~e"o neprodleně - na Práce dojeli, ten všecken statek
s rybníky, mlejnclll, dědinami šacovali a potom
odtud do Prahy přijeli a pl'ljmouce k sobě rychtál'~ našeho a prymasa Nov. M. Pr. domy v Stal'. M. Pr., Jeden
na rynku, druhý v Caletné ul. a třetí na ryneeku ~líz
Platnéřské ulice leMcí bratl'ím a strejcuom z Frankenštejna
náležející také shlídly a zač by jakz týž dvuor PI áče tak
také ti domové, jeden kúdý kus obzvláštně spravedlivě
stál, téz šacovali a o tom - relací - ueini1i. Dán na
hradě našem Prai.ském v pát,ek po Reminiscere., Zyglllundovi Sluzskému, Jerolimovi Cejkovi, Danielovi Sdkovi.
19. 1613, 23. cervence. RII1Iop, č. 2133 ): 178.
Franc Ostrštok z Astfeldu a p. Vratislav Hendrych
z Franknštejna, poručníci Barbory, Daniele, a Anny l\Iarie,
sirotkuov._. po Danielovi Hcndrychovi z Franlcnštejna pozlistal)'ch, oznámili, ze jsou dlužni - dva tisíce k.
Janovi PeldI-imovskému z Vyškol'ic, J. Mti C. sekretáh
komory České, a Dorotě m. j. a to těch, kteréz od d~
tčeného Daniele Hendrycha pánllln prcláti'lm kostela Prazského na dl'oru poplužním Práee 1-ečeným dskan~i z:~n
skými pojištěny jsou. Ujišťují na domu SlrotclIll
V rynku u beránkll feceným. Act. postridie Mal'. i'l'lagd.
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Čislo pop. 550.
(P o d s k ř i d I i c i, umě n y,)
'~1.

1360, 30, července.

(Listilla arch. Malta,,·

skél/o.)

Nos fr, J ohannes de Swierzieticz commendator,
Nicolaus prior totusque conventus fratrum cruciferorum
domus s, Marie in pede pontis ordinis s, Johannis hospi.
talis J erosolimitani notum facimus quod honesta ma·
trona domina Katherina, conthoralis Heinlini dicti N eglini,
civis Mai, Civ, Pr., divini amoris allecta llobis seu fnitri.
bus conventualibus domus nostre iam dicte ad pytanciam
et notanter in subsidium reformacionis molcndinorum py.
tnncie in Porziecz sitorum, que ex diluvio aquarultl in
suis structuris et obstaculis f"erunt annichilata, quinque s.
gr, den, prag" quas ab ea paratorultl grossorllm percepi.
mus integraliter, ob remedium et salutem anime sue et
animarum progenitorum eius tribuit benivole et donavit.
Propter quam pietatem nobis ostensam nos cl successores
nostros, qui pro tempore fuerint, virtute presellcium obli.
gamus proI]lÍttentes bona fide anniversarium prefate d.
Katherine post obitum eius ipso die, dum occurrerit, cum
predeccssoribus suis annis singulis in perpetuum peragere
in vigiliis, missis defunctortlm aliisque piis operibus, ut in
cetel"Ís anniversariis consimilibus in domo no,tra predicta
fieri est consvetum, Si vero, quod absit, nos aut successores
nostri anniversarium huiusmodi die, quo premissum est, anni
cuiuscunque celebrare tardaremus, ex tunc quicunque pre.
sentes habuerit Iitteras, eidem licebit super molendinis
nostris in Porziecz anlediclis pro dimidia s, gr. racione
cuiuslibet negligencie pignerare impedimentis nostris qui.
buslibet postergatis eandem peclllliam apud nos ad per·
feccioneltl eiusdem anniversarii propria convertendo in
persona. - Datum Prage in domo nostra supradicta a. d,
trecentesimo sexagesimo die prenultima mensis Julii.
"'2, 1401.
RúllOp, é, 996
31, Henslinus
Ottlinger dietus Payedik.
lil 3 , 1404, 18, dubna, Rt/kop, Č, 997 f 30. Nico·
laus, filius o1im Schranconis ductus est ad domum Faben.
czagel penes novum cambium, que domus fuit prius patris
ipsiu9 Nicolai et est sibi per dominos consules adiudicata,
Act. fer, VI, unte Georgii.

r

Rukoj, é. 2101 f 338,
Ottlinger emit X s, gr. census erga Casparum
Albertum Camerarii et Johannem de Benessaw,
tarios olim Sigismundi Smelczer, pro CXIIII s.
vineu Johannis Merenstein, Act. fer, III. anle
Pauli,

"4,

1413,

Hannus
Schotter,
testamen·
gr, super
Couver"

!II 6 ,
1414.
Rt/kop, č. 2102 f 19. Hannussius
Ottlinger senior emit XII s, gr, census erga Henslinum
Gobil et Annam, conthoralem ipsius, pro CXX s, super
vinea ipsorum, Act. fer, V. post Epiph.
~'6, 1417,
Rl/llOp, C, 2102 f. 152, Anna,
Frane Hawer relictu, emit X s. gr, census erga Barba·
ram, Procopii Barbik relictam, pro LXXX s. super domo
Johannis Ottliuger. Act. fer, V. ante Visit. M, V,
*7. 1433, 19, ledna. Rl/kop, Č, 2099 f 367, Iuxta
arbitrariam pronuncciacionem J ohanuis Bechinie J eronimus,
conventor de domo Hlasonis, f"ssus est, se debilorie ob·
ligari in dimidia sexta s, gr, 'Venceslao rimer si in
aliquo terminorum dictam pecuniam non persolverit, exinde
poterit eandem pecuniam conquirere in omnibus boni,
ipsius Jeronimi et matris ip.ius, hoc adiuncto, si domus
psorum ad rupes dietu tempore inlermedio vendila fuerit,
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ex tunc totam pecunium primum ct ante alios homines
debet recipere. Act. fer, II, post Anth.
"'8, 1436,
Rt/kop, C, 2099 f 434, Caspar,
natus Paierlikonis.
I, 1450, 22. prosince, RttllOp, Č, 2119 f C, 7,
Ve jmeno božie amen, Já Mathiáš apotekái', měštěnín Stal',
111. Pr" vyznávám, že ačkoli z dopuštěnie božieho elc.
takže všecko právo mé, kteréž mi k domu mému, v němž
bydlím, i k jiným věcem - pl'íslušie - dal sem - panie
VrWe, manželce mé milé - vHe též manželce mé, ze
- vydá na opravu kostela M. B. v Týně 1'/2 k, gr. a
do bratrstva ludiež I k, - Také oznamuji, že Bohuslavovi
z Košieně puojčil sem knih jedněch, jimz dějí Petrus
Bleznensis, a druhých mistru Zigmundovi lékah, kleréž
oboje jsú Mikulášovy, tovaryše mého, z Kumburku a ty
ještě mně vráceny uejslí. Act.· fer, III, post Thome,
2. 1462, 30. bl'ezna. Rl/kop. Č, 2099 f 1094,
Mezi Janem Bělcem od črné ruože z jedné a paní Vrši!tí
apotekál'ku od skřidlice z strany druhé - mocní smltívce
- o sdánie k manželství dcery Bělcovy a syna panie Vrši·
lina, o kteréžto dosti z dávné chvíle byla jest pře a ruoz·
nice mezi nimi takto sú vypověděli: aby Jan Bělec
dal Vaukovi, zeti svému, po dceři své XX gr, Č, - a
paní Vršila aby proti tomu dala synu svému XXX k, gr.
č. Pak ty oboje penieze i jiný všecken statek cožhokoli
svrchupsanf manželé, to jesl Vaněk, syn panie Vršilin, a
Dorota, dcera BělcovH, mají neboli potom míti budIl,
na čemž by koli ten záldal - aby měli společně tak,
neuchoval·li by kteréhokoli z nich Buoh, aby všecken
slatek po jeho smrti na druhého zivého s dětmi, kteréž
spolu mají nebo mieti budú, k royuému dielu pHpadl
plným právem, A zvláště prebyla·li by Dorota Vaňka,
manzela svého, abJ' měla rovný diel s dětmi ve všem
statku, A neuchoval·li by kterého z nich potom Buoh,
aby nápadové šli s jednoho na druhého, Ac!, fer. V, post
Judica.

a, 1462, 27, června, Rl/kop, č. 90 f 235, Vršila
vdova, Star, M, Pl'. měštka, apatekářka od skfidlice, svo·
bodně a dobrovolně vzdala jest a postlípila i mocí tohoto
zápisu postupuje a skutečně vzdává dUOlh svuoj u skřidlice
řečený na rynku mezi domy u beránka z jedné a Marti·
novým, písaře desk dvorských, z strany druhé ležící
s apatelní i se vším, což v apatece jest a což k tomu
příslušie Vaľíkovi, synu svému, dědicky a k věčnosti
- pod lÍmluvy takol'éto: že Vaněk, syn její, má a
povinen jest i bude paní Vršile, matce své, stravu plmí
podle sebe, dávati a k tomu plalu peněžitého každý rok
tři kopy gr. na jiné potřeby jejie plniti a platiti az
do jejie smrti. Než kdyzbykoli panie Vršily Buoh ne.
uchol'al, tehdy Vaněk, syn její, 'i jeho dědicové mají toho
platu konečně prosti potom a 'prázdni b);ti, Pakli by
Vmlka, syna jejieho Buoh prve neZli panie Vršily neuchoval,
tehdy dědicové jeho a budúcí dadtice paní Uršile XXX
k, gr, budlí stravy jí podle tohoto zápisu povinné i platu
laké prázdni, - Tolo pak znamenitě jest pl'imieněno, že
nábytky a svrchky jiné i věci hospodářské v domě kromě
toho, což k apatece přísluší, paní Vršila muož k svým
užitkóm obrátili - , A tak těch XXX k. gr., kteréž podle
smluv svatebních - měla jest paní Vršila Vaňkovi, synu
svému, dáti, těch již prázdna jest. Act. fer. III, post s.
Joh, 13,
4, 1453, 4, srpna, Rl/llOp, č. 2141 J, 7, Když jest
byla nesnáz mezi paní VršillÍ, vdovú po Matiášovi apo·
tltekáři, z jedné a Vallkem, synem téhoz Malhiáše a jejím,
z strany druhé o kusy dolepsané, tak že Vršila vinieci

syna svého pravila, "e tímluv mezi sebtí dobrovolně uči·
něných I' některých kusiech jic nedrží, jmenovitě že jie
stravy nedává ani tří kop platu ročnieho, A Vaněk od·
pieraje pravil, že by v ty úmluvy podveden byl, dávaje
dále vinu v);špsané Vršile z vinic, z zahrady a pasu
střiebrného, pravě, že by to k němu dědicky při slušelo a
ze by ona to bez vuole jeho prodala a utratila, Ubrmané
učinili jsú vyrčenie: Jakož Uršila mající veškeren statek
po muži svém zuostalý sobě kšaftem odkázaný, vzdala
synu svému duom svój pod skřidlicí s apathektí i se "ším
k té apatece pl'íslušenstvím, vymienivši sobě, aby jie
s sebtí ztravu dával a každý rok tři kopy gr, na jiné po·
t,'eby až do smrti jejie a pakli by pán Buoh téhož Vaňka
ocl smrti neuchoval, aby paní Duora, nevěsta jejie XXX
kop, gr, jie vydadúc od té stravy dávánie i těch tH kop
gr, platu svobodna byla, pl'ikázali, aby Vršila syna svého
z lé stravy i těch tN kop plalu propustila, zase Vaněk
Vršile z vinic, z zahrady, z pasu stříbrného ani z kterých
jiných "ěcí aby neupomínal. Také 'týž Vaněk aby matku
svtí z - těch XXX kop gr., kteréž jest ona jemu podle
zněnie úmluvy svatebnie jměla vydati, aby propustil. A také o obývánie jich spolu do života jejieho tíž ubrmané
hlediece k tomu, že by sě spolu těžce anebo nikoli sbýti
';, nemohli, i přikázali Vaňkovi, aby za dluhy i za to obý·
vánie mateři své dal XV k, gr, Actum sabbato ante
Sixti,
6, 1457, 25, Njna, Rl/kop, Č, 2119 f. J, 5, Ve
jméno božie amen, Já Vršila z apateky pod skřidlici vy·
znávám - , že všeckeren stalek muoj - otdávám Václa·
vovi, synll mému milému, a dětem jeho - , Potom pak
témuž synu mému porlÍčiem a rozkazuji, aby knězi On·
dráckovi, kaplanu u sv. Michala, vydal sukni mti černlÍ
najlepší. - Act. fer. 3, ante Simonis,
6, 1459, 14. července, Rl/kop, Č, 2105 f. 104,
Mauricius a pectine emit pro se, Jacobo, nato suo - do·
mum dictam sub rupibus, sitam in circlllo in tel' domos
ad agnellum et Martini, notarii a tabulis curie, erga 'Ven'
ceslaum militem et Dorotlteam, ipsius conthoralem, pro
CXXII s, Act. sabbato post Margarete,
'" 1460.
Hajek ua listl/ 437, Král kázal nový
groš a novi peníz na dobré zrno na Horách Kutnách i
v Praze v lIHšensl,ém domě zaraziti a k tomu kázal v jed·
110m domě na rynku Staroměstském welesl neb měnu
ustanoviti, takle tu kazdý mohl sobě zlaté i groše vy·
tuěniti.

7, 1472, 7. zál'!. Rl/llOp. Č. 2105 f 324, I'I'Iauricius
a peeline fassus est, quia aute annos aliquot serenissimo
principi et d, d. Georgio - regi domum suam sub
rllpibus in circulo - vendidit pro CC s. gr, Act. vig.
Nativ. M. V,
8. 1473, 30. [(jna. Rl/llOp, Č, 2119 f R. 8. Ve
jméno božie amen, Já Martinek z Lslibol'e - jsa dlllzen
J eronymovi postřihaci dvě stě k, a LX k, gr, dluhu, dal
sem dobrovolně témuž duom mU'oj, kterýž u skřidlice
někdy slul, na rynku, Act, sabbalo ante 00. SS,
9. 1475; 29. srpna. Rl/llOp, Č, 2141 f. 172, Když
J eronym postřihač v zahájeném slÍdu kázal provolati duom
sobě od Martina nebozce, slavné paměli krále Jil'ího
krajcieho, kšaflem v dluhu daný, u skřidlice řečený, kteriž
leZí na rynku mezi domy u' beránka z jedné a La~ara,
tíředníka od váhy, z strany druhé, slovutný Erazim z Cem·
níka tudiež v súdu stoje jll1enem osvieceného kniežete
kněze Jindl'icha, staršieho vévody Mistrberského ctc"
i
tudieZ: jiných kniežat, bratl'í jeho, jmeny k témuž domu
připověděl sě jest, pravě, že by Jich Milost lepšie k tomu
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domu právo měli, néžli Martinek nebožtík a po něm Je·
ronym svrchupsaný neb kdo jiný, Páni to uslyšavše den
urcený položili jsú slranám k stání pl:ed sebtí s dllovody
a s právy svými, přikázavše Eraz)'movi, poněvadž sě od
Jich připoviedá Milosti, aby jim ten čas dal znati, kte·
rémuz by Jich Milost ráčili poručiti tu při k pruovodu i
rčení panskému, komu by sě jim zdálo, Potom když čas
jest přišel od pánuov jiem uložený, Erazim prvepsani
maje sobě, jakož jest jsa od pánuov tázán, pravil od Jich
IImosti poručeno, přijíti panské rozeznánie spravedlnosti,
obnovil jest přfpověď pravě, že lepšie právo než Martinek
nebožtík a po něm Jeronym. Dovodě toho trhem neb
zákupem slavné paměti l<rále Jil'ího, kterýžto král duom
svrchupoložený klÍpil jest i zaplalil, do něhožto Martinka
častopsaného pro některé tajné věci, kteréž Jeho Milosti
jednal, byl vsadil. A že na kniežata jakožto na Jejich
Milosti 'dědice ten duom jcst právem připadl, žádaje, aby
páni ráčili kniežata Jich j'vIilosti při jich spravedlnosti
zuostaviti. Proti němuZto JeronYIl1 odpoviedaje neodpíral
jest, by král Jiří slavné paměli toho domu nektlpil, ale
že ktlpiva zaplatil' najprv, jakož Erazym do týče, Martinka
pro své potřeby do něho vsadiv, potom jakožto služebníku
svému od dávna J, Mti slúžíciemu za svého zdravého
života ještě některé leto ten duom dáti jest ráčil, pravě,
že J. Mti pánuom p. purgmistru a konšelóm to jest vě·
domo a zápis v knihách městských zapsaný též obdaro·
vánic jasněji okazuje, K kterémužto domu Martinek maje
právo dále v dluhu spravedlivém poJle práva a zříze~ie
města kšaftem dal jej témuž JeronYlllovi a odkázal.
Zá·
daje od pánuov pl'i své spravedlnosti zachován býli,
Páni pllrgmislr a konšelé nahoře dotčení znamenajíce
strany v jich pruovodích i odporu a to bedlivě rozjíma·
jíce i Všecky řeci i odpovědi jich mnohú pilností vážiece
ortelem svým a konečným rozsudkem takto jstí řkli: Po·
něvadž slavné paměti král JiH duom tétéz psaný pod
skl-idlici lnípiv dal jej nebožci Martinkovi, služebnfku
svému, a zapsati rozkázal a Martinek dále jsa měštěnín a
již dědicem toho domu podle řádu a práva města Jero·
nymovi kšaflem jest jej oddal, že páni zápisu toho obda·
rování moc dávají a kš aftu Martinkova potvrzují. Act. in
die Decoll. s. Joh,
10, 1478, ll. července. Ruko}, č, 2141 f. 426,
Urozený pán, pan S~muel z Hrádku a z Valečova, pod·
komořie královstvie Ceského, seznal jest před pány v plné
radě, že Martinek nebožtík, slavné paměti krále Jiřieho
krajcí ještě dobl'e za zdravie a za živnosti téhož krále
přišel' jest Je němu právě, že jest připsán k šibenici
pražské, A to dvakrát nebo třikrát opětoval. Potom před
králem Jiřím tlíž řeč mluvil. Král se zasmáv, otázal, co
tielll miení a Martinek řekl: Jakož vaše milost duOlu mi
dala, racte rozkázati, at jest zapsán, A král se k tomu
seznal, řka: Tak jest, opatl'le to, at jest mu zapsán, A
my jsme ho mnohokrát napomínali, aby Bobě ten zápis
konal, a on nechlěl, právě, že proto, aby berní, šacun·
kuov a na pOlllócky nedával a aby pi-ed pány nestával.
Nd když jSlí kniežata ten duom dala panu Prokopovi
Vojslavskému, tn teprv žádal jest zápisu a kniezata chtěla
jsrí dáti Martinkovi dvě stě kop, aby jim toho domu po·
stlÍpil. A ph tom byl pan Čeněk. A ty řeči byly před
králem jeho milosti na Kladště, Actum in consilio fer. VI.
ante s, Margarethe anno - ac LXXVIIlo,
Páni staré rady, kteříž I. etc. LXXIII seděli na úl'adu
ten
konšelstvie, seznali před pány jednostajně v radě,
zápis paměti jich, kterýž se stal Marlinkovi, Jerajčiemu
někdy slavné paměti krále Jiřieho, o domu pod skřidlici
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jemu týmž králem Jiřím daném, že jesl věrně a právě
podle té pl'ísahy, kteníž jSLí tehdáž měli, stal se. Pamatujíce se, že jest byl král JiH ten dUOln Martinkovi dal i
zapsati rozkázal a lVlartinek napomínán jsa k zápisu sám
toho zanedbal až potom, kdyz kniežata dala ten dUOln Vojslavskému, tu teprv žádal jest zápisu paměti jich o téhož
domu dánie pravě, že jest zápisu zanelbal pr\l berně, pro
šacunky a pro jiná břemena městská, také aby pl'ed pány
k obeslání neslával. Actum, ut supra.
ll. 1481.
RllllOp. Č. 2103 f. 175. Jeronimus
lonsor publicavit domum sub rupe, que domus prefato
Jeronimo per .Martinkonem, regie maiestatis olim sartorem,
est testamentaliter delegata.
l1a. ]499, 8. srpna. Rukop. Č. 94 II. J. 78. Anna,
relicta J eronimi Gibosi a cambio, fassa est se percepisse
omnia, que erant ei per dictum Jeronimum legata, a Johanne Zajieczek, vVysskone de Blaztice et i'dichaele ferrario,
commissariis bonornm eiusdem Jeronimi. AcL fer. V. post
Petri ad vincula.

]2. 1504, 29. října. Rl/Ilo}. č. 2107 f. 256. Johannes dictus Strajc pannitonsor emit pro se et lHargaretha, conthorali sua - domum - diclám pod skřidlici
- ab Anna, relicta Jeronimi pannicide pro CCL s. gr.
pr. - isto adiuncto, quod eadem Anna in dieta domo
manere debet in estuario cum prefato Johanne sedendo
et iJla camera uti, que ci demonstrata est, usque mortem
suam -. AcL fer. III. post Simo et Jude.
13. 1516, 13. září. RllllOp. č. 2108 f. 190. Lulcáš
kožišník a Johanna koupili - duom, který slove u měny,
ldící na rynku mezi domy u beránkuov a BUl-jana Lazara
obostranně, od Jana a Jil'íka bratří, synuov nebožtíka Jana
Strajce. Klel'ížto bratl'ie na místě všech sirotkuov let nemajících ten duom pr6dati musili z té pl'íčiny, že jest
opravy potřeboval a oni s,l neměli, Čím naň dokládati.
A kdyby toho byli neučinili, že by oni sirotci mladší
škodu vzali a dieluov by svých tu postihmíti nemohli,
tak jakž sú byli od otčima ten statek pi'ijali. A také že
sestr)' jich, kteréž vdané sou, své diely mieli chtěly a oni
tomu dosti učiniti nemolníc nadepsanému Lukášovi, švagru
svému, jej SLí v póltl'etiem stu k. gr. pro pustili. - Act.
fer. V. ante Exalt. s. Crucis.
14. 1MlO, 16. října. Rl/kop. č. 2142 f. B. 16. !\Jy
purgmistr a rada města Prahy známo činíme - ze -I. etc. XX tu neděli po sv. Jiljí - Dorota, nekdy
Jana Strejce dcera od měny, ld(cí v těžké nemoci _
vuoli SVlí poslední - oznámila jest takovLíto, že diel svuoj
- poroučí Johance, sestře své - . AcL v úterý den sv.
Havla.
15. 1520, 17. l'lJna. Tamtéž f. C. 8. Ve jméno
bozie amen. Já Johanna vdova od skřidlice, měšlka města
Prahy, vyznávám - že - spravedlnost sVLí všecku, kt'(rúž
mám po Dorotě, sestře své, i také po Janovi, bralru Slě
pána - otkazuji - Lukšovi, synu svému.
AcL fer.
III!. post Galli.
16. 15)l0, 3. prosince. Tamtéž f C. 8. .My purgmistr - že - Anna, dcera někdy Jana Strejce od měny
a Václava od střiebrných (kos r) manželka, ueinila jest
kšaft - že ten nápad po bratm svém J eronymovi a
Dorotě, sestl'e své poručila manželu svému. Acl.
v pondělí po sv. Ondl'eji.
17. 1521, 7. Línora. Ruko}. č. 2109 f 154. Jiří
Vlk z Dlážení a Voršil" koupili duom u skl'idlice _
za th sta a PŠt k. gr. e. od Jiříka posl;'ihače Strajce
mladého a od Stěpána kožišníka, poručníkóv sirotka ne-
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božtíka Lukáše kožišníka, bratra jmenovaného Štěpána.
AcL fer. V. post Dorothee.
18. 1023, 23. dubna. Rl/llOp. č. 99 f 146. Kdež
se jest stalo vyhledání všeho statku po nebo Lukášovi
kožišníku od skřidlice a Johanně j. m., po ktcrichzto'
rnanželfch zuostal jest Lukeš sirotek, kterémuz.to sirotku
vyhledalo se - statku všeho za šest set kop a LXX k. m.
- AcL die Georgii.
19. 1525, 16. května. Rl/koj. č. 2142 f H. 3.
(Kšaft Jii'íka Vlka.) My purgmistr a r.da města Prahy
známo činíine, kterak Jiřík ylk, spolumeštěníll náš, ueinil
jest Haft v sH'edu pi'ed sv. Rehořem 1. etc. XXV o v tato
slova: Ve jméno boZi amen. Já Jiřík Vlk, měštěn(n
města Prahy, jsa pH dobré paměti a s dobrým rozmyslem
o svém statku, kterýmž mě milý Buoh z své nesmírné
štědroty naděliti ráčil, zi'ízenie a poslednie své vuole
kšaft učinil jsem tento: Najprve duom, svuoj u měny
v dolejším městě Pražském, vinici na Zižkově i drulní
vinici pod nie vedle pole Fišlova a nad tou třetí nahoře
s jich příslušnostmi i jiný statek svuoj všecken poručil
jsem a poroučiem Vršile, manželce své, s dietkami
svými na rovný diel a umřelo-li by které z nich
dítě, aby diel jeho na zivé zuostalé připadl až do
poslednieho. A co se dotýče Bedl'ichova, tu SVlí všecku
spravedlnost, kteníž mám na něm dskami zapsamí, tajž
Vršile, l11.anželce své, s dětmi otkazuji a dávám. Item na
vinici v Slaciech, kteníž jsem panu Mikulášovi, zeti svému,
prodal, otkazuji sto kop XXX kop míš., jakž tuto všecko
na míšenský groš poeHám. Při tom tomuto chci, aby táž
Vršila, manželka má, o dluhy podepsané s lidmi se umluvila a je spoleeně z statku mého platila, kteréz tecI Oznamuji: item svatomikulášským osadním I, fal'e dlužen jsem
XXX kop, iL osadním k sv. Jindřichu byl jsem devadesáte kop dlužen, ale dal jsem Mrdalce za dědiny L kop
a potom jsem dával jim víno a platil dělníkóm, jako
sloup v kostele dělali, tak, že jim nic nej,em dlužen; it.
jakož jsem měl kvitovati Simona z apateky od lili um zc
sta kop míš., kteréž mi paní Anna konvál'ka odkázala a
já je od něho že i.sem pi'ijal, liemto kš aftem z nich jeho
kvituji. H. témuž Simonovi dlužen jsem sto I<op i tomu
bych rád, aby předkem jemu zaplaceny byly. Item Jaku'
bovi bakalál'i, strýci svému, jsem dlužen L kop, item panu
Brožovi Zelenohorskému LXXX kop, pann Sakovi z Kondrova sto kop, il. Havlovi písal'i na Nových rnlýniech
XXXVIII kop, il. sirolkuom z Pacova XXXVII kop, it.
Antochovi st;'elci XL kop, il. Machovi nad JámLí VIII kop.
il. Petrovi Hubkovi X kop, it. Vávrovi slaqovníku XVII
kop, it. Bartošovi XVp kop, it. Mikulášovi Sorfuvi F/2 k.
VIII gr. za kuny, iL Simonovi židu z Kolína XXXVI kop,
iL paní Kalhel'ině Batelovské dlužen sem L kop, iL Kathei'ině, služebnici své věrné, XXX kop ať jest vydáno, iL
Václavovi Kobišovi XXV kop, iL Tučkovi puohonnému
L kop Imiehami zapsaných. Poručníky mocné a otcovské
činím stutku svého, manželky a dětí svich pana Brože
Zelenohorského a Jiříka bakalál'c. K kterémužto jeho FOřízení kšeftovniemu podle jich vysvědčení učiněnému pečeť
menší města svrchupsaného dali jsme a rozkázali přivěsiti
k tomuto lislu v Líteré po sv. Žofii 1. svrchupsaného.
20. 1527.
Rulwp. č. 1947 ;: R. 4. (Mezi
Václavem Rechkem a Mikulášem Cádou, ševcem.) Jan
kolář jsa starším gechmistrém u l'emesla na tu přísahu,
kteníž do cechu učipil, svědčil: Když jsme seděli v dobré vuoli u měny a Cáda mezi nás přišel, hned mluvil, že
viděl Zajistu a Jiříka kramáře před ratlnízem a Rechek
k tomu l'ekl: divná věc, že ti lidé takoví v{dy sem tak
slepě lezou, jáť na ně laskav biti nemohu a Cáda k tomu
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l'ekl: ktcrakž pak pán Bůh pl'ikázal, aby k svému bližnÍlnu lásku měl, a Reehek poaruhé řel~l, já lak ještě
pravím, že k nim lásky mieti nemohu, a Cada řekl: kd)'ž
král jesl bude chtieti, že vy je musíte mieti. A Rechek
řekl, že já se spravím panem purglllislrem a pány pány
staršími a obecním nálezem. Tehdy Cáda hned vrhl peněz
za pivo, vstal a ida pryč, i'ekl: Rechku, nebudeš nás víc
zrazovati souseduov! jakožs lJrve zrazoval a Rechek povstav
řka: milí sousedé, já vás prosím, mějtež to v pa- Bohuš hrnčíř, jsa starším obecním, na tu přísahu,
kterúž do starší obce učinil, svědčil: Sep,ěli sme spolu na
dobré vuoli u měny, přišel mezi nás Cáda šl'ec, ihned
zmienku udělal, že jest zde. Tehdy Rechek řekl, já se
divím těm lidem, že s nimi mluví, já k nim dobré vuole
nemohu mieti; Čáda k tomu řekl: co k tomu Rechku díš,
bude-li král chtieti, že je zde zase musíte mieti. A Rechek
řekl: Já k tomu nic nel'íkám, než já se chci spraviti panelU purgmistrem a pány a zápisem obecním. Tehdy
Cáda vstav, vrhl za pivo a kývaje prstem, řekl: Shledáš
to Rechku, že tak nebudeš zrazovati dobrých sLíseduov,
Vavl'inec
jako jsi někdy zrazoval, a s tím šel pryč. Bubník svědčil: Když j,me byli spolu na dobré vuoli
u měny, přišel jest mezi nás Cáda švec, učinil řeč o Zajistovi, že jest s některými byl před rathúzem, když sem
jeho královská milost ráčil jeti, a že jest s ním mnoho
dobrých lidí mll1\·ilo. A Václav Rechek poveděl jest; ze
já k těm vypověděncům nemohu dobré vuole mieti a Cáda
řekl, kterakž pak naplníš zákon, když k svim bližním
nechceš lásky mieti a Rechek řekl: já pemohu k těm vypověděncuom dobré vuole mieti a v tom Cáda pověděl: Co
k tomu díš, když král jeho milost rozkáže, že je zase
musíte všecky mieti. A Rechek řekl: že já mám pana
purkmistra a pány, jimi se chci spravovati a obecním zápisem. A Cáda vstav z zástolí, hned po té řeči mluvil
jest k Rechkovi: Rechku, bohdá nás nebudeš zrazovati,
jakožs jiné dobré slísedy, zrazoval i šel s tím pryč. Václav kolář svědčil: Když jS,me se sešli k měně, tu jsme
v dobré vuoli seděli, pijíc a Cáda fřišed, sedl s námi také
a Jakub kožišník řekl: Viděli jsme zde Zajisto před ratlnízem an stojí. A Rechek řekl: .vždy sem jdou a jáť
k nim nemohu dobré vuole měti, a Cáda řekl: Tehdy při
kázání Božího nevyplníš, když nemiluješ jich, a což pak
k tomu díte, když je zde musíte mieti, byste nechtěli,
když král jeho milost rozkáže. A Rechek řekl: Já se chci
spravovati panem purgmislr~m a pány a touto obcí a zápisem obecním. Po té řeči Cada hned vstal a vrhl za pivo
koliko peněz, šel pryč a obrátivše ode dveří kivaje
prstem l'ekl: Rechku, ncbudeš nás více dobrých sLíseduov
zrazovati, jakožs jiné dobré lidi zrazoval, i šel z světnice
a Rcchek žádal nás řka; milí páni slísedé, co jste JecI
slyšali od Cády, že v paměti budete míti. - Yáclav Sindelář:
Když sme sedeIi tl měny, přišel Cáda mezi
nás i udělali zmínku o Zajisto, že jsú ho viděli na
rynku. A Rechek řek!, že já k nim nemohu lásky mieti
ani s nimi mhlViti, a Cáda řekl: lcterakž pak páteř pěj eš,
C6 pak k tomu díte, když král káže, že je musíte mieti, a
Rechck l'el<I: Já se nespravuji než panem purkmistrem a
pány; a Cáda ponhl za pivo i běžel ke dvel'óm i l'e1d
Rechkovi: Rechku, nebudeš nás zrazovati dobrých súseduov,
jakožs nás prve zrazoval, a Rechek hned to osvědčoval.
21. 1528, 13. ledna. Rl/kop. Č. 99 f. 275. Jakož
jest Johanna od skl'idlice, sestra Jiříka Strajce, učinila
kš aft a tiem kšaftern Lukáš ovi, syn'" svému, odkázala statek
svuoj veškeren - na ten zpuosob, aby Jiřík, bratr její,
tiem dielem vládl a jej uZlval až do let téhož sirotka a on Jiřík pak ten df! jest opatl'i! a sirotek, aby svým
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jist byl, což jest 'před rukami peněz, jakožto CXllII/ 2 k.
č., těch jest p. purgmistrovi a radě puojčil a p. purgmistr
ta<ově petlieze přijavše na obecnie potreby je obrátili,
placenie dluhuov Přer6vských. A což víc té sumy Lukšovi
scházeti se bude, ta má v tento zápis připisována býti a
jemu Jiříkovi Strejcovi má se z nie užitek dávati tak a
tiem obyčejem, jako by na pány i obec měl listy hlavnie.
- Act. fer. V. post Vincencii.
22. ] 531, 15. dubna. RullOp. č. 2110;: 354. Vršila,
manzelka Václava Trnbky, vzdala všicku spravedlnost
manželu svému. Acl. sabbato ante Conducl. Pasche.
23. 1535,20. července RI/lwp. Č. 2134 f.173. Kdež
jSlí pl'edstúpili přátelé sirotkuov Jana, Lidmily a Jeronyma,
nebožtíka Jil'íka Vlka dětí, a vznesli jsou na pana purgmistra a pán)', kterak ten duom u skřidlice, jinak u měny,
na zkáze a oboření jest z předu i z zadu, k tomu kterak
nebožlík Jiřík Vlk na tom domu a na sklepích v zemi
učinil jest velikú škodu a vadu, a tudy souseduom okoln(m se škoda dělá, tak že jest on nebožtík Jil'ík Vlk svedl
byl do sklepu některého záchody i vody a nečistoty
všecky a tím i domácí gruntové byli jsou podešli a tak
souseduom okolním z toho se jesl škoda znamenitá dála,
a na to jsú byli vyslány osoby z rady předcšlé a k tomu
pan purgmistr a páni nahledli v Haft téhož Jiříka, v !<terémžto nalézal se poručník mocný otcovský Jiřík, bakalář
z IGížalovic ulice, jemužto podáno jest toho, aby ten duom
někomu prodal aneb jej sám ujal. A když se kupec nenalezal a toho domu k voboření náchylného žádni ktípiti
nechtěl a portlčník také, nemaje nač opravovali, od toho
pustil, pan purgmistr a rada uváWi jsú to, aby ten duom
pošacován byl a tak přivedli jsou v to Václava Trubku
žádostí, aby on ten duom v jisté summě ujal, poněvadž
tu také Vršila, manzelka jeho, díl má a kdyby se obohl
týž duom, ze by toho ona i sirotci ti škodu míti museli.
A tak on Václav Trubka k žádosti panské k tomu své
povolení dal, aby ten duom opravoval a jej ve třech
stech kopách gr. m. ujal na takový zpuosob: když by
děti Jiříka Vlka k letuom přišli, aby thni sty jich a Vršily,
manželky své a matky jejich, podělil, a dále aby se o ten
duom staral, jej zdělal a opravil k užitku sobě i také ku
poctivosti města. A kd)'ž Václav Trubka k tomu svolil,
páni jemu jsou ten duom přivlastnili. A on Trubka jim
sirotkuom jednomu každému z nich díl jeho CVII1/ 2 1<.
m. na dom'u svém ujišťuje. Act. fer. lIII. ante lvfagdalenam.
24. 1542, 31. l'íjna. Rulwp. č. 2!11 ;: 348. Václav
Trubl,a od měny vzdal Voršile /ll. své svuoj statek vešken,
totiž duom se všemi plnými svrchky, klenoty, sklep
v kotcích soukenných, vinice obě dvě, jedna nad Kartous)' s lisem i s zahradou pod vinici ležící, a nael Radlici
podle vinice Maťěje Myslíka i s zahradou a třetí zahradu
ležící u sv. Jakuba vedle Karbanovy i s domem. Act in
vig. 00. SS.
25. 1545, 30. l'íjna. Ruko}. č. 534 1I.f. 73. Staly
se smllívy svadební k manželství svatému skrze pány a
pl'átely k tomu od obojí strany vyžáden);mi od p. Gabriele
Klenovského ze Ptení skrze p. Smila Chlum a z Chlumu a
na Struhách, p. Jiříka Komedka z Rovin a od p. Václava
Trubky p. Sixta z Oltersdorfu a p. Jakuba Vršovského
z Kápí Hory, kanclél'e Star. M. Pr., mezi týmž p. Gabrielem Klenol'ským zc Ptení z jedné a dotčen);m p. Václavem Trubkou od měny z strany druhé, takže jest panna
Anna Klenovská ze Ptení, sestra předepsaného p. Gabriele, dána jemu p. Václavovi k manželství svatému za
manželku a věna po ní panně Anně, s"stře své, on p.
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Gabriel jmenuje a dáti má z slatku otcovského i z svého
z lásky bratrské toliko L k, gr, Č, a vajpravu slušml.
Proli tomu p, Václav Trubka z lásky jako manželce své
jí panně Anně, když věno její L k. gr, a vajpravu pl'ljme,
má )la všem statku svém do dne a do roka CC k, gr. Č,
za.psati s touto výminkou, po dni a po roce dal-li by jim
P. B, všcmohúcí v tom manželství dítky, že má býti ona
panna Anna s těmi dětmi v témž statku rovná a pravá
společnice i nápadnice, Avšak vy mini! v sobě v tom ve
všem statku on p, Václav Trubka tři sta k, gr. č., aby
je mohl dáti za živnosti své nebo kšaftem a zápisem odkázati svobodně, komuž by se jemu vidělo a zdálo. Pakli
by o nich neřídil podle práva, mají pIi ní panně Anně
manželce a při dětech s ní v manželství splozených plným
právem zuostati. J esli že by pak dítek spolu v manželství
předepsaném neměli a on p, Václav Trubka z tohoto světa
prve ndli ona panna Anna z dopuštění božího skrze
smrt po dni a po roce sšel, tehdy podle práva města
tohoto třetí díl statku toho všeho jeho p. Václava Trubky
na ni na pannu Annu, pozuostalou po něm manželku, při
pad míli má plným právem beze vší odpornosti všech a
všelijakých lidí a pl'átel již dOlčeného p. Yáclava Trubky,
manzela jejího, Stalo se v pátek po sv, Simo a Judě,
26, 1546, 4. března. Ruko1'. Č. 534 ll. f. 74,
Václav Trubka od měny seznal se, jakož jest podle smluv
svadebních paní Anně ze Ptení 1l1, své, obvěni1 CC k,
gr, Č., že tu sumu jí zapisuje na domu svém u měny,
Acl. die Trans!. s, Wenc,
27. 1554, 10, října. Ru7iOp, Č, 2142 f. ce, 1.
(Kšaft Václava Trubky od měny,) Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice jednoho pána Boha našeho amen. Já Václav
Trubka od měny, mčštěnín Stal'. ]'1'1. Pr., známo činím
tímto mým listem všem vuobec - , že uvažuje sobě svá
léla a věk svuoj sešlý a k smrti blízký - takto o statku
mém řídím - , Předkem a najprvé duom muoj, v němž
bydlfm, řečený u měny, vinici nad Kartousy a drulní nad
Radlicemi i jiný všicek statek muoj movilý i nemovitý,
kde a na čem by ten koli záleiel - ten všicken odkazuji a mocně dávám i také téhož statku mého pravé a
dokonalé dědice činím a ustanovuji Annu ze Ptení, mallželku nní miltí a věrmí, Bohuchvala, Karla a Jana, syny
mé a její, tak, když by dotčeným s)'nuom mým a jejím
všem aneb jednomu z nich pán Buoh k léluom rozumným
přijíti dáti ráčil, aby se ona Anna ze Ptení, manželka má
a matka jich, s nimi Oll o všecken spravedlivě podělila a
při některém z synuo mých vinice nad Kartousy v podílu
aby zuostala, však v tom čase, nežli by Te letuom dospě
lým synové moji pl'išli, chci tomu a ta jest vuole má,
což by z uzitkuov z téhož statku mého se scházelo, na ty
aby je syny mé často psaná Anna, manželka má, vdej se
pak ona potom neb nevdej, poctivě, chovala, vedl!ci je
k dobrému, aby pána Boha se báli, dobl'e a šlechetně na
světě zivi byli. A z těch aby jim počtem žádným povinna
nebyla, neb já jí toho všeho věl'ím i také jí pravlÍ, mocnlÍ,
otcovslní poručnicí jakž synuov mých tak i také i všeho
statku mého činím, ze ona nejinak než jako věrná matka
jich neopustí, než k nim se jako k krvi své upřímně ve
všem zachová, Jestliže by pak kterého z synuov mých
před léty rozumnými pán Buoh od smrti uchovati nerácil,
tehdy aby díl jeho na často psanou Annu, manželku lilií,
a matku jich, i jiné bratří živé pozuostalé připadl, a toli kéž kdyby všickni zeml'eli, na častopsam\ matku jich
aby ten statek zouplna a dflové jich připadli plným právem, než ona o dílu svém, ač by jí pán Buoh prve smrti
uchovati neráčil, bude moci řéditi neb při synech svich
jeho zanechati aneb, komuž jí se bude viděti ll. líbiti, od-
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kázati. Naposledy pak dožádal jsem se urozeného vladyky
p. Gabriele ze Ptení a na Vlašill1i, p. Jiříka KOllledky
z Rovin, pánuov švagruov svých milých, a p, Blažeje od
Voháněk, aby oni Anny, manželky mé, i synuov mých
radou a pomocí, kdy by se k nim utekli, neopouštěli a
jestliže by při synech mých jaké nezpuosoby proti pánu
Bohu a neposlušenství k jich matce spatl'ili, je aby mohli
a moc měli trestati jako své vlastní, neb ta jest vuole
má celá a dokonalá, Což se pak statku někdy mistra Jana
Choceňského dotýče, kteréhož mne nebožtík mocného
otcovského poručníka podle Jakuba Vršovského z Kapí
Hory, někdy kancléře pánuov Pražan, učinil a téhož statku
nám na jistý zpuosob, ja!tž !daft jeho ukazuje, svěm, i
poněvadž jsem já toho tak podle vuole nebožtíka pro
mnohé překážky, kteréž jSIÍ se za příčinou nenadálé smrti
jeho Jakuba Vršovského, předního poručníka, kteriž se
toho po smrti jeho Choceňského sám dotýkati počel,
zběhly, vykonati nemohl a ta jest mi také od nebožtíka
mistra Jana Choceňského moc pozuostavena, jestli že by
se čemu dosti podle vuole jeho za živnosti naší od nás
poručníkuo státi nemohlo, abychom na místě našem jiné
poručníky k vyplnění a vykonání vuole jeho poslední, aby
se jí dosti státi mohlo, zřéditi mohli, i nechtěje já tomu,
aby při takovém pořízení jeho nebožtíka [a] vuoli v lom
mou pNcinou co sjíti mělo a mé duši se tudy ublížiti,
protož o témž statku častopsaného mistra Jana Choceň
ského s pilným mým uvúžením, pokad od nás kšaftu jeho
dosti se nestalo, takto hdím a ustanovuji a věl'lm, že
podle télo mé vuole poslední tomu všemu dosti se stane,
A předkem za to snažně prosím slovutné a mnoho vzáctné
poctivosti pana purgmistra a pánuov Stal'. lVI. Pr" nynějších
i budlících, že oni k sobě takové porucenství z strany
sum a peněz hotovich po nebožtíkovi mistru Janovi Choceľiském za nuní a v mém statku pozuostalich, neb jsem
já to dostatecně opatřil i manželce své o tom oznámil a
poručil, jakž by se plat koupil, aby téz summy panu
purgmistru a pánuom bez prolahu vydala, pro odplatu
věčného pána Boha přijíti ráčí, 11eb já je puna purgmistra
iI pány výš jmenované, nynější i budúcí, na jistý zpuosob
níž oznámený toho všeho, činím tímlo mým kš aftem
mocné, otcovské a pravé poručníky, tak aby jim v tom
žádný živý Člověk žádné pl'ekážky nečinil, než oni aby
se takto podle vuole této mé a jeho Jana Choceňského
o tom prve poHzení zachovali, Najprvé: Jakož jsem měl
podle kšaftu nebožtíka mistra Jana platu dědičného za
tisíc kop míšo koupiti a ten aby každého roku na chudé
žáky a potřebné i nuzné lidi zde v Praze obrácen a vynakládán byl, to opalřiti dostatečně, ale že jsem té summy
od p. purgmistra a rady města Písku v několiko létech
dosáhnouti nemohl a také v tom od sestl' a přátel nebožtíka Jakuba mně pl'ekážka se stala, tak ze skrz to i C
kop míšo od Anny Perníčkové z toho tisíce jest vyzdviženo, kterýchžto C kop míšo z poručení J. lvlti arciknížecí
jsem já jí odpustiti musel, jakz J, :tI'Iti poručení pod pečetí !\lně o tom učiněné to v sobě obsahuje a pro tož
věř'ím, ze pan purgmistr a páni podle léto mé prosby a
žádosli k sobě pl'ijnníce těch IXC pozuostávajících, po
mé smrti z statku mého od manželky mé vyzdvihnou a
za ní, jakž výš dotceno, plat dědičný koupí a což se ho
koli ročně scházeti bude, že volíce Ir tomu dva dobrého
svědomí sousedy jim takový plat vybierati a podle yuole
časlo psaného mistra Jana Choceňského na chudé žáky a
nuzné lidi aby je vynakládali, poručiti ráčí. A jim jakožto
vrchním pánuom a zprávcím a jinému žádnému se toho
duověl'uji, aby z toho každého roku počet pořádný činěn
byl, neb ta jest celá, jistá a dokonalá vuole má, Což se
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pak dále ještě koupení platu,ov jiných ~~dle vuole ~ebož
tíka jeho mistra Jana Chocenského dotyce, za to téz pa~.a
purgmistra pánuov nynějších i budlÍcích prosím, že phjmlÍce po 'mé smrti z statku mého ještě mimo těch IXC
kop míš, výš jmenovan);ch CCCC kop míš" za ty také
podle I'uole nebožtíka Choceňského zc platy s povole~ím
J, Mti Kr, k těmto záduším koupí: do Brandýsa u ~ltO
myšle za CC kop, do ,Lautrbachu za C kop.; a prvé Jsem
já do Chocně za CCCC k?upll. a na to ~sem pánuon~
z Pernštajna, jakž toho povedoml pan G~bl'l:l Kleno:sky
a pan Hynek Kostelák jsou, CCC vyplml a ctvrtého Jsem
za seblí nechal, až by povolení a relací na ten ?lat vod
J, Mťi Kr. zjednána byla; a protož za to prosím, ze tech
C kop také, když táž relací zpuosobena bude, z statku
mého od pana purgmistra pánllov vydáno bude a to vše
že se vykoná s dostatečným opatl'ením, aby tíž platové
tak podle vuole nebožtíka koupení k jmenovan1.m záduší~n
na budl\cí a věčné časy vycházeli, jakoz pak Jlllé naděje
do pana purgmistra pánu ov jich milostí netsel~1, než že
to tak opatřiti rácí - a to pro odplatu Bozsku - . Naposledy pak z strany jiných odkázání jeho nebožtíka
mistra Jana Choceňského,' komuž jes~ co ~dk~zal, ~o ~~e~ko
od nás jest vyplněno, jald na to kVlta~~~ lmlh~nll uCI,nené
ukazují. Tomu na svědomí a pro lepŠI JIstOtu Já s pocátk~
psaný Václav Trubka s.ekretem ~vý~n vlasYlím, kteréhoz
užívám tento !daft - Jsem zapecetI1, dozádav se urozených v'ladyk p. Bohusla~'a Slejbora z Tiso~'é, a p, T~m~š:
,z Javořice, krále J, Mll perg~:llstra hor vllllcních ze JSU
Jv
pečetmi svými podlé mne Jim beze škody tyz kšaft
muoj zapečetili. J enz jest dán léta od narození, Syna Božího 1554 v pátek den sy. Víta. Stvrzen vc ctvrtek po
sv. Diviši 1. l.
28. 1562, 2, listopadu, Ruko}. i', 2118 f ,36.
Havel Kodrus od měny vzdal jest všechen stalek svuoJ paní Anně ze Ptení, man~~lce své. - ~~~e ,táž 'paní Anna
ze Ptení vzdala jest tentaJz statek Jeho I Jltly vŠICek stalek
svuoj - manželu svému, Act. postridie 00. SS,
29, 1580. Ru7wp, Č, 1059 f. 235. (Svědomí
mezi J anem {\ugustin;n~. a Jakubem Aug~stinem apate~
kářem,) Jan Serer svedcIl: .T0I.ID sem pov:dom, ~l~kadz
sem v kořenné váze byl, ze Jest ke mne neboztlk p.
Havel od měny prišel a nějaký kolečník jest vosk pHvezl.
I kázal jej mně p, Havel odvážiti, což sem i tak uděl~l
a když sem jej odváZi1" kázal ~1~ jej ve sklepě r nechalI,
mohu-li jej prodati. A Já sem Jej prodal za XXVllII k.
Č, a XXXllIll,~ gr, Č,
Sebestian zvoník: Toto vyznávám, že 1. LXXVIII
v tu neděli před sv, Kateř'inuu umřel jest p. Hav::,.l Tl'lIbka
jinak lvlěna a na zejtří v pondělí pochován pn koslele
M, B, před Tejnem, na krchově.,
'
v
BO, 1581. 5, cervna, Rulwp, C. 2122.f. 369. Jakoz
jest někdy Havel Kodrus od měny p, purgmistru, pánuom
i vší obci Star, M. Pr. podle úctu šest set devadesát kop
m, pozuostal, o kterižto dluh Ann~ ze P~ení, v pozu~s~alá
po n§m Havlovi vdova - se umluvIla: ~:·edne,. I~de: J~st
Jan Sener neb, Havlovi na ~omu v Pl~tnyrské UhCl lez(clm
sto šedesáte šest k. m. vykazal II pOJIstIl, těch ona Anna
[obci] postupuje, k tomu vinice ctyry strycl~y za R~dli:
cemi s chmelnicí, také činžc XXIII k.!ll, Ze pak Jcšte
dluhu čtyl-iceti jedna kopa !ll, pOZLloslál'á, ty - ve dv~~
letech - vyplniti chce a je na domu svém u měny uJIšťuje, Acl. fer, IIII. pridie Ii1. Joannis Hussii, (Zaplaceno
1',

1582,)

Viz i dum pod mandly (níže.)
1ó84, 28, IÍnora, Rl/kop, Č, 2112 f 170, Karel
Trubka od měn)' vzdal jest všelikou spravedlnost svou-
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Kateřině manželce své, zase ona Kateřina vzdala jest
touž spr~ve:llnost Karlu a k tomu di'!m ,pod mandli proti
rathouzu ldící. Acl. fer, lIL post I\Iatll1a!ll ap.
B2. 1690.
Rl/hop. Č, 2112 f. 437, Anna ze
Ptení odevzdává 75 k. gr. Č, p, Albrechtovi Pětipeskému
z Chýš,
B3, 1615 12. ceryna, Rl/kop. Č, 2114f 177, Václav
Trubka z Rovil~ vzdal domu své, jeden u měnů, druhý
na kamenci a lřelí pod mandlí, vše y rynku Star. M, Pr"
k tomu i jin); statek SYllj - Katel'ině 1l1, své. Stalo
se y pálek po Scslání Ducha sv,
B4. lGB7, 2B, srpna. R1/7101'. Z~ 2206 f. 155. vKa~'el
Trubka z Rovin odkázal dům u měnu m. své Anne LlClmile,

Číslo pop. 549.

(U L a z a r a,)

'*1, 1B06, 2B. července, Orig'. listi11a ulliversilllí
/míltoVlt)' 71 Praze č. 64, Nos Fridericus iudex, Conradus
de Riczhano, Sypoto de Benessow, Hermannus Pusso,
Bethlhemus de Turri, Johannes pel1ifcx, Billungus de Novo
foro, H~nricus Revlerus, Nycolaus Rechcerus, Albertus,
filius quondam Alberti Meinhardi, [)ytl11aru~ Cunate, ?I'!e~
clinus pellifex, civ es iurati civitatis PragellSls, recogno~Cl
IIlUS tenore presenci um protestanles, quod honorablles
"iri dominus Johannes, abbas de Plaz, totusque conventus
loci eiusdem maturo habito inter se consilio et assensu
"illam et curiam ipsorum dictas Schegen cum uni~ersis
et singulis attinenciis suis videlice~ agroru~n, ~UmlnUlll,
nemorum ad easdem villa!ll et cunam pert1J1entlbus pro
ducentis S. gr, den. prag. vendiderunt dis~reto vil'O Friderico Bawaro civi Pragensi suisque heredlbus ac successoribus ab eisdem Friderico et heredibus suis dictas villam
et curiam lenendas habendas et iure hereditario et perpetuo
possidendas, Sub' hac tamen cond~cione, qu~d Henr~cus
dictus Planer, civis Pragensis, qui Ipsa bona lam possldet
et possedit ad tempora vite Hildegu!l(~is ~oUe~isse, p.refato Fdderico suisque heredibus an111S S1J1gults norl1lne
census octo S. gr, d. prag, dare et exsolv~re. tenea~u~',
quas oclo sexagenas idem Henricus Planer dlCtlS dom~ll1s
de Plaz annis singulis exsolvebat. Postquam autelU dICta
domina Hildegundis viam carnis ingressa fuerit uni"erse,
ex tunc idem Henricus Planer cedens omni iuri, quod in
dictis bonis habuisse dinoscitur, in manus dicti Friderici
vel heredum suorulll ipsa bona sine difficultate qualibet
resignabit, sicut per cundem Henricum Pla~erum coram
honestis "iris est promissum, Et ex tunc. dlela bot~a ~d
dictulll Fridericum ct suos heredes nonune heredltano
cum suis attinenciis devolventllr perpetuo possidenda, Ita
tamen, quod ipse Fridericus. vel sui h~redes dictis domir~is
de ,Plaz ct eorUIl1 successon bus nom1J1e census sedeclm
S. gr. den. prag, in duobus terminis, videlicet in festo s,
Georgii octo S. et in festo s, Gall~ imn:~diate ~eque~t:
residuas octo sexagenas, nuUa a111U stenhtate, SI fue~lll
obstante yel alio casu ell1ergente quocumque anl1lS Slllgulis dabunt et persolvent in omnen: evel~tum, ita qu,od
nulla rell1issio vel diminucio census fiat. SI vel'O denanos
grossos pragenses a valot·c suo moderno destilui et diminui contingat, tunc pro qualibet sexagena noml~,e ?el~
sus sol venda marcam argenti puri ponderis pragensls dletls
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dominis de Plaz sepedictus Fridericus et sui heredes dabunt pariter et exolvent precauto hoc adhibito et expresso,
quod si dictus Fridericus vel sui heredes in primo termino memorato, videlicet sancti Georgii, sepedictis dominis
de Plaz infra quatuordecim dies pecuniam non exsolverint
prenotatam, ex tunc idem Fridericus vel sui heredes sedecim

sexagenas

vel

marc;::as

non1ine census

et pene

dictis dominis dabunt vtique et exsolvent; sique easdem
sexagenas infra quatuordecilll dies inmediatc sequentes
Ilon exsolverint dominis anledictis, ex tunc triginta duas
sexagenas vel !Uarcas simi1iter nominc census et pene
dare et exsolvere tenebuntur. Quod si iam dictas triginta
duas sexagenas sive marcas infra qualuordecim dies proxillle sequentes non exsolverinl dominis supradictis, ex
tunc ad ius el proprieta tem ccclesie dictorum dominorum
medietas dictorum bonol'um sine contradictione dcvolvatur,
ita quod pene iam dicte in seculldo termino, videlicet
festo sancti Galii, quod ad duplum et quadruplum et devolucionem alterius medietatis ipsorulll bonorum, si neglientes [sic] fuerint, intelligantur omnimodc repetite.
Pretel'ea si sepedictum Fridericum vel heredes suos sepedicta bona vendere vel alienare contingat, tunc illa
bona dictis dominis ante omnia et primo exhibebuut ad
emendum atque dabunt recepturi ab eisdem dominis pecuniam, quam ab alio quocumque emptol'e sub te,timonio
duarum personarum ydonearum probaverint se possc habere nullulll alium emptorem in hac parte dictis dominis
in emptione dictorum bonorum aliqualiter preferendo. Et
si a tempore requisicionis prehabite et vcndicionis dictorum bonol'um sepedictis dOlllinis facle iidelll domini pecuniam eis predicto modo oblatam infra sex seplimanas
pro dictis bonis non exsolverint vel exsolvere neglcxerint,
ex tunc sepedictus Fridericus vel sui heredes cuilibel persone ydonee diclis dominis apte omni dol o et fraude exclusis sub pactis et condicionibus supradictis sepedicta
bona vendcndi plenam et liberam habere facultatem poterunt contradiccione qualibet non obstanle. In quorum
omnium predictorum testimonium et robur perpctuo valiturum presentes litteras de certa nostra sciencia conscribi
fecimus sigilti civitatis nostre munimine communitas. Actum
et datum "Prage per manus magistri Petri, publici dicte
civitalis notadi, anno domin i millcsill10 trecentesimo sexlo,
decimo kalendas Augusti. (Pečeť veliká kulatá jest zavě
šená. Nápis: .Sct. vVnzeslaus« a Sigi1lum civium Pragensium. Jest to nejslarší mi známá pečet Stal'. M. Pr.)
"'2. 1333, 11. srpna. Reg. Balt. et j\llor. III.
Č· 2032.
Sigillata est litlera Nicolao Planer pro quarta
parte domlls Geunheri empla. Item Heinczlino pro
alla quarta parte eiusdem dOmus.

;1'3. ]361. - Librí erect. 1. f. 36. Nos \Venceslaus,
plebanus ecc1esie in Lyssa, Leonhardus et Nicohus, fratres
- nati quondam Nicolai Planerii - unum altare - sub
titulo - b. Sapiencie in ecclesia Pragensi - fundamus.

"'4.

1364. 16. línora. List. kap. sv. Vítskť (XlII, 12).

Nos \Venceslaus, plcbanus in Lyssa, Leonardus et Nicolaus fratres, civcs Pragenses, nati quondam Nicolai Planer,
civis Pragensis, tenore presencium recognoscimus pllblice
et fatemur, quod ob reverenciam et laudem omnipotentis
dei, domini nostri lhesll Christi eiusque sacre genilricis
virginis gloriose et omnium sanctorum suorum et ob remedium animarum pie memorie domine Gere, matris
nostre, et domini Johannis, capellani noslri, olllniumque
fideliull1 defunctorum nostramque salutem, volentes nichilominus lerrena in celestia commutare, unum a!tare in
honorem et decorem sub lytulo seu vocabulo beatol'lvn
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s. Alexii confessoris et s. Agnetis virginis et martiris in
s. Pragensi ecclesia de quatuordecim s. gl'. den. prag.
minus novem grossis in veris redditibus annui census CIUH
aliis proventibus, videlicet pullis et ovis, in villis subscriptis: in HodolY novem marcas graves et triginta sex
[Jullos annui census, in Nedwicz quatuor marcas graves
minus uno grosso et quinque sexagenas OVOl'lUU annui census, prout in thabulis terre lacill~ continetur, de speciali
gracia et favore seu licencia reverendissimi in Christo
patris et domini Arnesti archiepiscopi ac capituli tocius
eiusdem s. Prag-ensis ecclesie de bonis nostris a deo nobis
datis fundavimus, dotavimus et creavimus humiliter et devote. Ordinacione tamen tali accedente, quod nos predicti
fratres durntaxat, quamdill vitam dllxerimlls in hllmanis, et
non alii seu alius ius patronatus ipsius altaris et altaristam
ydoneum ad ipsulll presenlandi debeamus, quociens et quanclo
i1lud quovis modo vacare contingat et vacabit; nobis vel'o
fratribus prcdictis pel' divinam vocacionem de hac [vita]
migrantibus huiusmodi ius patronatus sive presentandi altaristarn ad altare prefatum ad dominum decanurn et
ad capitulum prelibate ecclesie contradiccione heredum
nostrorum seu cuiuslibet alterius non obstantc libere devolvetur et devolui volumus omni absque mora; hoc eciam
adiecto, quod ipse minister predicti altaris, qui pro tempore fuerit in anniversario domine Gere, rnatris nostre
iam dicte, et domini Johannis, cappellani nostri, qui cadit
quarto Kalendas Junii, duas sexagenas grossorum pragensium singulis annis expendet hoc modo distribuendas: pro
offertorio et candelis decelll grossos, decano quatuOl:
grossos, canonicis vero, qui lIlisse defunctorulll intcrfuerint,
vicari" domini archiepiscopi incluso, manualiter pel' duos
grossos, instalatis per grossum, ministris et vicariis pel' sex
hallenses pro missis, cappellanio unum grossum, campanatoribus unum grossum, matronis Ullum grossum, choralibus
c1ericis cum custodibus quinque grossos, pauperihus ante
fores ecclesie duos grossos, pro vna oandela, vulgariler
»pokladnicze« nunccupatur, que ardebit pel' totalll noctem
in cappella sancti \;Y enceslai, vnum grossum; si quid residuum fuerit, consciencie ministri comittimus, ut hoc
inter pauperes presbiteros et alios pro mis sis di vidatur
eodem die diccndis. Volumus eciam el ordinamus, quod
idcm minister predicli allaris omni septimana quatuor
missas pel' se vel pel' alium in eodem altari legat, feria secunda pro dcfunctis et alias, sicut deus sibi inspirabit. In
quorum omnium testimonium et evidenciam presentes
litleras fieri voluimus et sigillol'um nostrorum appensionibus roborari. Datum Prage anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto die XVlma mensis Februarii.
!i'Ó.
1430, 18. l'íjII a. Rukop. C. 2099 J: 310. Já
Materna z Prahy, syn nebožce páně R,udoltuo z Prahy,
vyznávám zjevně tiemto listem pl'ede všemi, klOl jej
uzřie nebo čtúce slyšeti budlí, že ten duom, kterýž jest
byl otce mého dobré paměti, a kterýž jest vedle doma
n)'nie Celné a vedle skřidlic z strany d1'l1hé, jest panie
Margretin, mátere mé milé, a jie v jejiem věně dostal
po nebolci otci mém, jakož jejie list věnný, kterýž od·
nebožce otce mého má, svět1ejie a jasnějie ukazuje.
A toho na potl'l'zenie a lepší jistotu svú sem vlastní peeeť
k tomuto lislu přitiskl a k mé prosbě a na svědomie opatrní Sigmund Chanie a Pešík od stříbrné hvězdy, pl'ísežnÍ
měšťané města Prazského své peeeti vedle své k tomuto
listu jsú přitiskli. Jenž jest dán a psán anno domini
MCCCCXXX in die Luce cvang.
*'6. 1434, 9. Njna. Desky dvorské C. 3. f. 177.
a rl/kop. Č. 992 f 157. Nos magister eivium, consulcs
et scabini Mai. Civ. Pro huius scripti serie cunctís publice
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innotescentes protestamur, quod considerantes grata et utilia
servicia providi Johannis Bechinie, concivis nostri, que
nobis et communitati nostre in causis necessariis et arduis
profectum civitatis nostre augentibus a temporibus nonnultis fideliter et cadtative exhibuit, nunc exhibet exhibere<[ue eo melius poterit in futurum, non per errorem aut
improvide, sed de certa omnium nostrum sciencia et unanimi et voluntate totius communitatis nostre, deputavimus
et proscripsimus prefato J ohanni Beohinie sexaginta sexngenas grossorull1 in et super domo olim J ohannis Rudolfi,
sita inter domos olim Johannis Czelny ex una et Peyerlikonis parte ab altera. Que quidem domus post fugall1
et recessum prefati J ohannis Rudolfi in bernis et collectis
retentis, expedicionibns, vigiliis ac aliis oneracionibus civilibus, que de prefata domo solvi et exhiberi civitati
nostre debuerunt, est iuridice ad nos et civitatem nostram
devoluta. Quam devolucionem sic stante modo predicto
prefato J ohanni Bechinie iam dictas sexaginta sexagenas
grossorurn proscripsimus et realiter assignavimus, sic videlicet, ut eandem domum cum ipsius totali area el pertinenciis haberet, teneret, utifrueret et gauderet, quousque
sibi prefate sexaginta sexagene grossorum una cum omnibus impensis super reformationem eiusdern domus expositis ac eciam super vigilias, bernas, coUectas, expediciones
ac alias aggravaciones civiles tempore intermedio factis
Ilon [uednt plenarie ot integre date, explete et persolute,
dantes sepe dicto Johanni plenam et omnimodam pot estatem, ut prefatam domum in eodem iure, quo solus
tenet, posset ven dere et obligare sine omni impedirnento
et contradiccione quorumlibet hOlllinum. Actum pleno in
consilio fer II. ipso die b. Dyonisii a. d. MCCCCXXXIIII.

1. 1438, 20. ledna. RII/lOl'. é. 90 f. 25. Martha,
conthoralis i'.Iartini, notarii tabularum curiensium - resignavit - omne et totale ius suum - quod habere dinoscitur - et specialiter domulll, quam inhabitat, sitam inter
domos Johannis Czelny ex una et Mathie apothecarii
parte ab altera, prefato Martino notario, marito suo.
Ac!. fer. II, ante s. Thimothei.

~

.1

2. 1438, ] 5. května. Rt/kop. č. 2099 f. 444.
Cum causa tractabatur inter Johannem Welwar, commissarium et lutorem relicte Helm, ex una et Martam, relictam
Johannis Bechinie, parte ab altera pretextu domus site
inter domos J ohannis Celny ex una et Mathei apothecarii
parte ab altera, rle qua pretacta Marta post obitum mariti
sui iam dicti existit educta, eundem Johannem pro huiusmodi eductione imptlendo. Domini vel'O magister civium
et consules Maioris Civitatis Pragensis auditis partibus ambabus - pronuncciaverllnt: primum et ante omnia antedictam domum prefate l\Iarthe restituentes viceversa et iamdiclo Johanni \Velwar mandantes, ut prefatam domum in
duabus septimanis a data presencium eidem Marte emunde!. Acluill ipso dic s. Sophie.
3. 1438, 17. března. Rt/kop. Č, 2099 f. 457. V té
ph a moznici, kteráž jesti byla mezi Martinem, písařem
od desk dvorských, z jedné, Elšklí, manzelkú Martina Lichuceveského, Jakubem Lautner[em] a Zdinklí, ll1anžellní
jeho, z druhé strany o slatek a o některaké věci po nebozci Hanušovi Tilman[ oviJ, také písaře svrchupsaných
desk, po smrti jeho pozuostalý, pro kterýžto statek a věci
ji!: jmenované osoby i'dartina svrchupsaného jsú nal'ldi.
Tehda Vaněk" Bl'czka a Janek, syn Otík6v súkeníkóI',
ubrmuné a přátelští smlúvce od stran svrchupsaných s plmí
mocí, s povolením pánóv purgmistra a lwnšelóv Většieho
Města Pl'. vydaní II vyvolení, mezi kterýmizto stranami
v plné radě osobně stojícíma takto jsú vyřkli a vypově-
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děli a mocí tohoto zápisu vypoviedají: Najprvé jakož
Elška a Zdinka svrchupsané napomínali jSlÍ a nařkli Martina písaře svrchupsaného o kment, sedlo, kord, kniehy
německé a o suknici, aby jeho v pokoji nechaly a z těch
věcí jeho nenapomínali. Též týž Martin písal' jakož počítal
některaké dluhy na Hanuše Tilmana svrchupsaného, že by
jemu byl dlužen, aby ty mimo sč pustil a z nich svrchupsaných Elšky, Zdinky, Jakuba Leutnera, jich dědicól' a
bud,ícfch neupomínal, než ty dva zlata, jakož vyplatil ně
kterakú točeni ci Martin tepruo jmenovaný, aby jě sobě
za sv6j dluh vzal a pl-ijal. A tl'etí zlati k tomu, aby manzelky svrchupsané jemu přidaly, kterýžto zlatý jest od
nich přijal. Pak ty všecky dluhy, v kterýchžto týž Hanuš
napřed jmenovaný jest dlužen a povinen, jenž jě sVlí rukú
popsal, aby je Elška a Zdinka svrchupsané splnily a zaplatily - . Actum fer. II. post Oculi.
4. 1451.
Rl/kop. č. 2119 f D. 7. Já Martin,
písal' desk dl'orských, měštěnfn Star. M. Pr., vyznávám
tiemto etc., že aekoli zdráv jsem P. B. děkuje na těle
etc. takže duom muoj podle skřidlice, v němž bydlím, a
vinici nní, jenž leZl na hoře Meziřícského - dal sem _
panie Zuzanně, manželce mé milé. (Není ukončeno.)

5. 1460, 9. srpna. Rtl/lOp. č. 2105 f. 123. Susanna, relicta Martini, notarii a tahulis curie, resignavit
- medietalem gaze seu testudinis pannicidarum olim Kalherine, relicte Dominici coloratoris - Duchconi braseatOl'i, Kwieton dicto. Ac!. in vig. s. Laureneii.
6. 1474, 4. čcrvna. Rl/llOp. č. 2105 f 344. Johannes Holub emit pro se, Georgio, filio suo, domulll in
circulo inter domos Johannis i\Iande et sub rupibus utrimque situatam aput d. Susannam, uxorem 1Venceslai Chrustemki, pro C s. boem. Ac!. sabbato ante Trinit.
7. 1474, 10. září. Tamtéž t: 347. Lazarus, gener
d. Viti, et Johanna emerunt domum - erga Johannem
Holub - pro C s. boem. Act. sabbato post Nativ. M. V.

8. 1477, 9. prosince. RI//lOl'. č. 2106 f. 3. Laza rus de Praga resignavit - post suam mortem do
mum suam - Johanne, uxori sue. Act. fer. III. post
Loncept. M. V.
9. 1494, 20. března. Rl/kop. č. 94 Jl. f. 190. Johannu, o1im Lazari, Cl:m Conrado, marito suo, excaucio
navit - clenoclia - que spectant ipsam Johannam, Burianum ct Cristoforum, orphanos eius. - Ac!. fer. V. unte
Palmarum.
10. 1499.
Rl/kop. č. 1128 III. f 30. V té
pl'i mezi Konradell1 z Gremhejnu z jedné a Burianem,
synem Lazarovým, pastorkem léhoz Konrada z strany
druhé, kdd Konrad žaloval, ze Burjan sirotek sedí
v domu a statku, k kterémuž on má nápad po své manželce vedle smlúvy svatebnie. Proli tornu Burian jest
odpor udělal, že on sedí v statku svém, kterýž se jemu
doslal po otci jeho a žc by jeho nebozka mátie, jSlÍcí na
vdovské stolici, i když se jest za Konrada vdala, mnoho
statku siroteieho utratila i vinici prodala u Hraštice z téhol
statku jich kúpila, kdož b)' ještě z jejicho dielu mělo
jemu navráceno býti. Proti tomu Konrad, že jest ona
najprv dluhy otce jich platila, sirotky chovala a na ně
mnoho utratila, táhna se na registra. Páni - vyřiekají:
Kdd se Kom·ad táhne po manželce své nápadem na diel
její smhívami manželskými a okázal smhívu pod peče/mi
něklerých dobrich lidí a potom při znav se, že se jest
běhcIll měsck);m ženil; poněvadž

se jest zenil Juěsckýnl

právem smllíva manzelská, kteníZ jest Konrad okázal, ta
dostatečná nenie podle práva měsckého, aby mel to věno
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statku tiemto kšaftem, klerýž 11l1t vlastní ruktí sepsal sem,
obdržeti a nápadníkem po jejie smrti býti. Neb podle
kšafluji a řídím lakto:
práva měsckého k vysvědčení smlúvy svatebnie mají býti
Item j akoz mám zápis společného vzdánie s Reginou,
svědkové z obtí stran doslateční, kdež jest on toliko po
manželkou mou milou, jakož l<11iehy městské to šíl:e ukasvé stranč okázal. - A coz se gruntuov a domu dotýce,
zují, při tom ReginU, manželkn mihí, ovšem znostavuji a
tcn jic a sirolk6m jejím knihami měscl'ými svědčí a
čožkolivěk potom statku jest přikoupeno, jako vinice
ona toho prve nikam ncobrátiyši ani komu zap!avši,
Mouřenínka anebo že mi odjinud pi'išlo, jako od matky
než ldécí na smrtedlné posteli, Burianovi, synu sl'ému,
mé milé a od pana Jii'íka Samuele, jakož kšaft jeho měst
diel svuoj jcst odkázala, že k tomu domu Konrad zádskim řádem učiněný ukazuje, to všecko i všecken bez
ného práva nemá.
vijimky statek odkazuji, poroucím a dávám Regině, mé
11. 1504, 27. listopadu, Rullúp, č. 2107 f. 257.
milé manželce, aby tím vládla jako svým vlastním a dě
Burian Lazaruov - oznámil: Že jakoz dicl SVllOj, kterýz
dičným podle vuole své; však jako dobrá žena k lomu to
jest měl po neboztíkovi p. Vítovi, děd" svém, na vesnijest mi povolila: Neuchoval-li by jí P. B. od smrli prvé
cech, kteréz jest ddel t)'z p. Vít s ncboWkem p. Janem
nežli Natanaele, bratra mého, tehdy po'její smrti, aby tál,
Sosnovcem, že ten jistý diel svuoj prodal jest p. Janovi
vinice Mouřenínka při Nalanaelovi zuostala, jakoz vajše
Pytlíkovi, Katdině nl. za CCCCCXXX s. gr. nl. Act. fer.
o ní napsáno stojí, a k tomu aby jeho jako sirotka nelilI. post Katherine.
opouštěla, a on znaje V tom své dobré, aby jí v nicemz
12. 1517, 31. října. RlIlwp, č. 94 ll. f. 218. Kanehněval, ale posluchal jako matky své; pakli by chtěl
tcHna, vdova Prol.opova, selmala se, že jest pi'ijala II k.
lotrovali a marně utráceti, ožíraje se, tehda chyba dílu
gl'. od paní Reginy Lazarové a od porucníkuov statku nejeho, aby mtl nic nedávala ani té vinice, nebo tak sme
boztíka Buriana Lazara. - Act. sabbato antc 00, SS,
spolu zuostali a taková jest i má žádost, nebo já bych
nerad k jeho zlému podpalu pHdával, raději bych vidal,
13. lól\J, 21. cervna. Rllkop. č. 2109 f. 49. Regina, někdy Buriana Lazara z Liboslavě, nynie pak mistra
aby nouze naučila Dalibora housti. Item Regina má milá
Václava manželka i'ádná - vzdala - duom sl'uoj ležící
z toho statku má vydati Natanaelovi díl pravý z statku
na rynku podle měny a jednorožce obostranně témuZ
otce jeho i mého otce, jakož knihy městské tu šíře ukamistru Václavovi. Act. fer. III. antc Joh. B.
zují, podlé podělení všeho statku a jest toho dvě stě osm
kop praž., za to mám, ze nic nechybuji, ale knihy městské
14. 1519, 22. června. Rllkop. č. 53411,f. 4. Staly
pravidlo jsou všeho toho. Item z nápadu po sestře náleží
jstí se smluvy svatebnie - meú paní Regintí, neboltíka
mu čtvrtý diel padesále dvě kopě gr. praž. a k tomu má
Burjana Lazara z Liboslav manzelktí, z jedné a mistrem
puol domu na Tarmarku, to jeho jest. Item nádobí cínoVáclavem, synem nebožtíka Daniele z tarmarku, manzelem
vého, v tom má také díl, a prsténky IIlI a XII lZic stří
téz paní Regmy, z strany d, uhé a to taková, že paní Regina
brnými držadly a tak, jakž zápis v knihách městských to
jménem věna po sobe jest dvě stě k. gr. c. do dne a
všecko šíře ukaznje. Item což se dílu nebožtíka Alexandra,'
do roka témuz mistru Václavovi, manzelu svému milému,
bratra mého, dotýče, lolo v pravdě před pánem Bohem
jmenovala. Téz zase Otl mistr Václav také dvě stč kop
pravím, že jsem jemu na díl jeho vydal sto XV l<op gr.
gr. pr. jí paní Regině po sobě jmenoval - . Act. fer.
praž., XII lžic s stříbrnými držadly a čtyři prsteny, z toho
III. ante Joh. B.
mne kvilloval a ve čtvrlek před sv. Linhartem létha DC
RuliOp. Č. 99 I 74. Stala se smluva
15. 1520.
XIX a potom zase počal ode mne bráti penieze i klenoty
přátelská v sobotu po sv. Markétě meli Melicharem Hyrtéhož létha v l\terý před 5V. Ondřejem, tak že v tom
šem kupcem od Víta doktora z jedné a Zyvoltem Gnldekrátkém času, jakž cednle řezané ukazují, jakolto registry
mnndem někdy z domu Lazarova, také kupcem, o sumu
radními zapsáno jest, také vybral jest puol druhého sta
jistu.
kop míšo a z toho měl mě kviltovati, ale kvapná morní
lG. 1531, 13. března. Rllkop. č. 2142 t: N. 17.
smrt tomu překazila, a to v pravdě pravím, ze sem mu
(Kšaft mistra Václava Daniele,) IHy pur"mistr a rada Stal'.
to, což na eedulech popsáno jest, téz na diel jeho jako
M. Pl'. známo ciníme naším tiemlo listem obecně pi'ede
prve vydal a tak vydal sem já Alexandrovi na diel jeho
všemi, kdd eten nebo ctuci slyšán bude, ze jest před
puol čtvrta sta XXX kop mí~. a XII lZic a lIlI prstýnky,
nánli polozen Haft slovutného někdy mistra Vúclava Daještě mu zuostávám XXXV kop LVII gr. míšo a nádobí
niele z Javoi'ice, sl' ,luměšlěnína našcho, po j ho smrti
cínové a yíee nic, Item také toto nechci míti v zapomezavřený a jeho vlastní rulní napsaný i pecelí jeho zapenutí pro správu a uvarOl'ání nesnází: O nápadu s nebožky
cetěný, celý, nehýbal1ý ani kterak porušený, ktcrýžt.o když
sestry mé Johanky po její' smrti z dílu jejího, Obeslal
po jeho smrti byl podle práva města Pražského otevřín
mě nebožtík byl lvlathouš, bakalář od husy, po smrti Alea cten, toto jest v sobě držel a zavíral, drží a zavírá
xandra, zetě svého a bralra mého, chtíc míti to, aby
slovo od slov., bez umenšen( takto:
dcera jeho s dítětem a manželka Alexandra, bratra mého,
Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice amen. Já mistr
vzala díl z nápadu po sestře Johance Alexandrově a mé
Václav Daniel z Javořice, měštěnín Stal'. J\{. Pr., znametaké, chtíc míli k tomu právo jako po muzi svém a dietě
najc na sobě, kterak milý Bnoh ráčil jest mne navštieviti
jako po otci, toho sem já tím bránil, poněvadz on
nClnocí, a nevěda casu snlrti, než na to na mnohých
Alexandr, bratr muoj, oženil se a svuoj ~tatek i nápad
poznal', jak někdy kvapuě smrt jest pi-isl'ěla na ně, až
po sobě ženě své zapsal s dětmi ~c a tak se skutečně
někdy bývalo pl'átelólIl při tom veliké podivení a i to
oddělil od jin)'ch bratruov i od své sestry rovně jako já,
i'íkali: Však sem s ním včera mluvil a nic mu neškodilo
že tu on ani já nemůžeme užiti žádného nápadu po seslře,
a teď ji, umřel, pro tož já jako clo věk téhuž se obávaje
než jiní bratH, kteří nebyli dílní, i matka s nimi, která/.
a nechtě tomu rád b)'ti, aby o statku mém od všcmolníje chovala a spolu chlebila. Tu mistr Jan z Vratu z vuole
cieho P. B. mně puojccnélll jaké ruznice a svárové po
panské oznámil, že jest má spravedlivá obrana a ze toho,
mé smrti vznikli a Regina, man1.elka má milá, mue po
jakž sem já bránil, zanechávají a Alexandr i já že tu nevšecky časy poslušná II věrmí, jaké nehezpeceuství pH
máme užiti podle práva a nápadu toho, než jiní brati'í
tOlll nesla, protoz z mé svobodné vuole s dobrým rozs mateN. Toho všeho na svědomí, což jsem na tomto
myslem, rozumu zdravého i paměti uZívaje, o mém o všem

kšaftovním listu svtí rukú vlastní sepsal v pravdě, jakž
samo v sobě jest, tento kšaft sVlí vlastní peč~tí zapečetil
sem. Jenž jsem jej napsal v pondělí po sv. Rehoři lélha
DC XXXIo.
Kterýžto kšaft my nadepsaní purgmistr a rada stvrzujem. Toho na jistolu a stvrzenie pečet menší města
našeho svrchu jmenovaného dali jsme a rozkázali přivěsiti
k tomuto listu kšeftnímu v sobotu po sv. Žofii léta svrchu
psaného. (Výtah z tohoto !dafln vepsán v deskách zem.
větších Č.

l
\

3. f. D. 5.)

1537, 21. července. Rltlwp. č. 2142 f. Z. 6.
(Kšaft Reginy Lazarové.) Já Regina Lazarová, manželka
mislra Jana Knlaty z Javořice, znajíc krátkost života
svého a jstíc ještě při zdravém rozumu i paměti dobré a
nechtějíc, aby po smrti mé o statéek muoj jací soudové
hyly, takto o něm pol-fzení činím: Najprvé duom, který
mám v Slal'. lVI. Pl'. a slove Lazaruov, ten mocně dávám
·a poroučím panu mistru Janovi, manželu mému milému.
Item zahrady své a domy - též dávám manželu svémn.
- Psán v sobotu před sv. :Maří Majd. 1. 1537,
18. 1ó38, 24. l'lJlla. Rulwp. č. 1130 j. 287.
Vedle toho odporu, kterýž jest Modest z Pokštejna na
místě Doroty z Popovic, manželky své, nčinil kšaftn ne, božky Reginy Lazarové, manželky mislra Jana Kulaty
z Javořice, z příčiny té, že ona Dorota, manželka jeho,
podle práva a vejsad města tohoto jakožlo nejbližší pří
telkyně s městem trpící k statku nebožky Reginy Lazarové pozuostalému, kteráž jest bez pořízení, statku svého
prve pořadem práva nezřidivši, z tohoto světa sešla, má
právo nejlepší a on mistr Jan že jesl na ublížení spravedlnosli její v statek ten jemu nenáležící, kteréhož jest
ani kš aftem stvrzeného ani také zápisem od nebožky sobě
daného nikdyž neměl, slušně a spravedlivě vkládati se
nemohl. Neb ona Dornta té škartě nepol'ádné, kteruz on
sobě za kšafl pokládá, místa nedává, ale to pokázati chce
že jesli nepořádná. Žádaje na místě manželky své, ab;
páni takové škartě místa dávati neráčili, ale takový slatek
po ní poostalý aby posepsati rozkázali, a on mistr Jan
k lomu také byl přidržán, takového stalku manželce jeho
podle příbuzenslví náležitého aby postoupil.
Proti tomn mislr Jan Knlata z Javořice poručil mluviti, ze on zádným nepořadem v statek ten jesl nevkročil,
neb vždycky jest v něm i také za živnosti její nebožky
byl a tak, jald strana mluví, v čemž jest prve byl, v to
se jest vkládati nemohl. Žádaje aby v té věci pokoje užíti
mohl, neb on Modest na místě své manželky zbytečně
se na to potahuje. I to pravie, že jesti prve od toho
nebyl, ale sám rychtál'i zapečetiti to, coz ku právu tomuto
náleží, velel, ale ze on :Modest toho jest pl'ijíti nechtěl,
ale na jiné věci' ukazoval.
K tomu od Modesta mluveno, že on vždy na místě
své manželky k takovému statku praví se právo jmíli nejlepší a poněvadž to jemn z práva nalezeno jest, aby před
kem pl'íbuzenství ukázal, dav na fo někdy některé regislry
zapsané i také listovní čísti, pravě, že to příbuzenství
doslatečně podle práva pokazuje, kterak nebozka Marta
Bradková, matka nebožky Reginy Lazarové, byla jest
sestra telěná nebožky Johanky, matky Doroty z Popovic,
a manželky jeho i'vIodestovy,
Na to od mistra Jana mluveno, že se těmi svědky
ani počátku ještě příbuzenství nepokazuje, neb právem vyměřeno jest, kdož by chtěl jeho statku nápadem dosáhnouti, jakým zpuosobem a pořadem to by měl provozovati.
A že se takové vysvědčení od rodičuov má začíti, je
předkem jmennjíc, že sem je znal, a tito že jsú řádně od
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nich pošli. Ježto ti 'všickni svědkové to vysvědčují ze lSU
toliko slýchali, ale ne aby HlO povědomi byli. !C tomu
ze se mezi nimi veliký v téml svědomí odpor nachází,
a všecko skuoro ženské pohlaví jest, kteréžto v takových
věcec!l od práva přijato býti nemá. Neb na tom nic není,
když koho bratrem anebo sestrou nazývá, poněvadž to se
mnohokrát děje. Než když kdo to dostatečnč pakáže, že
jest to tak, aneb sám na clotázku pi:ed právem k tomu
se přizná - ,
Tu p. pnrgmistr a rada
vypovídají: Poněvadz
Dorota z Popovic příbuzným právem přistoupila, chtíc
právo jmíti k statku po neh. Regině Lazarové fl to
pořízení, kteréhož mistr Jan po též manželce své užiti
chce, nepořádné biti pravila :........ a ten jest se pořad
z strany pokázání příbuzenslví nenalezl, i z té příčiny Ol1a
Dorota k dalšímu naříkání statku po nebo Regině práva
nemá, - Act. die Jovis post Severini.
19, 1539, 11. února, Rukop. č. 1130 f. 324. Vedle
toho odporu, ktel'ýž jest Nataniel sukna kroječ kš aftu
neb, Reginy Lazarové a zvláště pak tomu artikuli z slrany
vinice i'I'Iouřeninky na Husovce podle zdí městských ležící
nčinil, pravě se k ní lepší právo a spravedlnost nei.li
mistr Jan Kulata z Javořice - jmíti z příciny té, že nebo
mislr Václav, předešlý jí Reginy manzel a jeho Nataniele
vlastní a nedílný bratr, kšafl jest z povolení a vuole své
manželky o lé vinici Pl'edešle učinil a ji jemu Natanielovi
jest odkázaL A tak ona nebožka Regina - nemohla jest
slušně svim kšaftem takové vinice od něho odcizovali.
Proti tomu mistr Jan dal mlul'Íti, že není povinnen
odpovídati, poněvadz zUzením zemským jest vymčřeno,
ze jednakazdá věc při svém právě zuostati a tu také na
tom právě má souzena býti II tuto ,tatku pozemského ze
se dotýč." poněvadz ten grunt aneb vinice zápisná jest i
v dsky vlo~ena. Dav na to vejsadu té viniee od někdy
p. Jana z Svamberka učiněmí i také nápis, kdy a kterého
času ve dsk)' jest vložena [čísti]. Kdež pak potom stranám
vejpověcr na jistý zpuosob se jest slala i strany jsuce zase
ku právn připuštčny, předkem od Nataniele k tomu jest
mluveno - ze ta vinice jesti -- nebožtíka bratra jeho
byla a za vlastní jeho peníze koupena. K tomu při
stupnjíc, kterak Haft jí nebožky nepořádně se jest stal
poněvadž právo zjevné jest, kdožby chtěl Haft činiti, ž~
ten a takový má při rozomu zdravém a dobré pameti
býti a sám se o,;;ob hodnověrných k lomu dožádati, aby
k němu přišli. Cehož při ní Regině jest pochybeno. Nebo
ona sama po ně jesti neposílala, než mistr Jan sepsal'
sobě, což je,ti chtěl, děvecku jest po t)', kteří sami to
seznávají, i také po bakalái'e, ktcrýž to potom z té škarly
přepisoval, posílal. J dto ten cas, když jest se to dálo,
ona nebožka již jest mluviti nemohla - .
Tu p. pllrgmistr a rada vypovídají: Poněvadž nebožtík
mistr Václav, syn Daniele bakaláře z tarmarku, vinici
.Mouřeninku konpil jesl sobě, Regině, manželce své, i
také bud,ícím svým a - lé takové vinice beze všeho nai'ékání za dlouhej čas potom jsa v držení s povolením
Reginy, manzelky své, o ní - jest poi'ízení učinil a na
jistý zpnosob jí Natanielovi, bratrn svému vlaslnímu, dal
a odkázal i z té příčiny jemu Natanielovi táková
vinice se podle práva pi'ipovídá. Act. dic Martis post s.
Scholasticam.
20, 1541, 7. května. RIIlwp. é. 2142 f. ce. 13.
(Kšaft mistra Tomáše z Javo"ice.) Ve jméno P. B. všemohúcího amen. Já mistr Tomáš z Javořice, kancléř Stal'.
M. Pr. znamenaje, že jsem člověk jako i jiní smrtedlný,
umínil jsem o statku - kšaft - učiniti. Protož známo
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ciním tímto lislem kšaftovním a rulní tmí vlastní psaným
všem vuobec, že jsem dal a dávám - svuoj ovšem statek
všicek na gruntech, svrchcích, ponězích, lislech, zápisích
i na jiném na všem, na čemž by ten koli zálcžal - , i
všeliktí spravedlivost, kdež by a která mně náležející uptána
býti mohla, Agnežce z Milhostic, manžclce mé milé, nic
ovšem sobě ani žádnému jinému nevymieňujíc než Mikuláše pachole, kteréhož jesl mi dal Jan Lískovec z Lískovce
a na Kamenici DC, kteréhož já tímto listem z člověčenství
propouštím, tak však aby ona Agnežka, chtěl-li by se
literám aneb kterémukoli řemeslu učiti, toho jemu pl'ála
a pomáhala, a kdyžby k letnom přišel a živnosti hleděti
mohl, aby jemu z téhož statku v)'dala XXV kop gr.
čes. rozdílně každého puol léta pořád zběhlého pět kop
gr. čes. až do vyplnění těch XXV kop gr. čes. konečného
a jsem té naděje, že on lIH!mláš P. B. se boje svému
dobrému se učiti a Agnežk)', manželky mé milé, posluchati bude. Toho na svědomí a pro dokonalejšf jistotu
zapečetil jsem tento list svu vlastní pečetí a dožádal jsem
se pana Martina Smila z Stoješic a pana Martina z Vlkanova, přátel svých milých, že jSlí také list muoj podlé
mne pečetmi svými na svědomí zapečetili sobě beze
škody 1. MODoXLlo v sobotu po sv. Florianu. [Pl'edložen
pí. Anežkou z liL vdovou v středu po sv. Matěji ap. 1. DC
56 a otevřín a čten.] Vložen' a stvrzen v pátek den sv.
Diviše 1. p. MODoLVlo.

21. 1544, 29. dubna. Rukop. é. 2117 f 28. Mislr
Tomáš z Javohce, toho času pergmistr hor viničních, a
m. j. Anežka z Milhostic koupili dnom na rynku mezi
domy někdy Jednorožcovým a u měny od mistra Jana
Kulat)' z Javořice za CCC k. gr. Č. Act. fer. lIl. post
Vitalis.
22. 1556, 7. uIt0ra. Rtllwp~ Č. 2129 f. 466. V té
při mezi Kryšpínem Sultysem z Cimic na místě Jana a
Václava, syuuov jeho, a urozenu paní Anežku z i\lilhostic a na Kolodějích obeslamí, tu kdož týž Kryšpín
vinil z toho, jakož jest mistr Tomáš z Javořice bez
pořízení a kšaftu z světa sešel a statku po sobě nepoří
zeného - zustavil, k kterémužto statku - paní Johanna
lluršová, vlastní bába Jana a Václava, synnov Kryšpfna
Sullysa, jakožto sestra téhol. mistra Tomáše z Javořice
s městem trpící, právo nápadem jest jměla a v tom z tohoto
světa sešla. Kterážto,spravedlnost na syn)' jmenované Jana
a:'áclava Kr):.špína Sultysa a vmíčky její paní Johanny-phpadla. Ze neboztík mistr Tomáš b)'l bralI' Johanny
Penížkové a ona Johanna jemu Kryšpínovi dceru svu za
manželku dala, s níž syny splodil - .
Tu p. purgmistr a páni vypovídati ráčí: Poně
vadž právo města tohoto jest jisté, kd)'zby měštěnín maje
manželku bez kšaftu a pořízení z tohoto světa zšel, že
takového statku nepořízeného dva díly na dědice anebo
nejbližší přátely krevní s městem trpící připadají a třetí
díl manželce téhož manžela zuastává. A mislr Tomáš
z J avoříce, jsa měštěnín města tohoto, pořízení o statku
svém neučiniv jest umřel a statek po něm nepol:ízený
zuostal. Neb i ta smlouva, kteráž vod Aneik)' z Milhostic
jest ukázána, při právu svého místa jmíti nemůže, protože
v ní léta ani dne znamenáno není a v knihy nevešla a
také podle práya od smlouvcuov obojí strany vysvědčena
není, Kryšpín Suity s pak to jest pokázal, že Johanna Bnršová byla jest sestra od jedné mateře s mistrem Tomášem
a vnukové podle práva nápad mají k tomu dílu, který
rodičové jich jsou jmíti jměli, kdyby živi znostali, i z těch
přícin z takového statku jim Janovi a Václavovi, synuom Kryšpínovým dva díl)' podle práva města tohoto
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se připovídají a při ní Anežce třetí díl se zanechává. Což
se pak dOlllu Lazarovského od někd)' mistra Tomáše
koupeného a podlc sebe jí toliko Ancžce zejména zapsaného dotýče, poněvadž ona Anežka z takového zápisu toho
domu Lazarovského jest mistra Tomáše knihami ani jinak
nepropustila, že ten duom Lazarovský na r)'nku leZící
jí Anežce z Milhostic samé podle práva se připovídá.
Aot. postrie Dorothca.
23. 1560, 11. prosince. Rl/kop. Č. 2117 Č. 465.
Auna Vřesovcová z Vráž kov a koupila sobě duom - od
paní Anežky z Milhostic a na Kolodějích, matky své, za
sto k. gr. č. Však táž paní Anna V. připověděla jest
listem pod pečetí SVIÍ všeck)' pořádky a povinnosti budto
k obci neb k osadě činiti a zachovávati, též i berně
z téhož domu platiti. Act. fer. lIlI. post Concept. M. V.
24. 1564, 1. srpna. Ruko}. č. 991 f. 192. Vedle
toho obeslání, kteréhož jest se paní Anyžka z Milhostic
a na Kolodějích psaním na paní Annu Vt'esovcovu z Vrážková při právě dožádala, ab)' zde stála, kdež pH její pHtomnosti vznešení jest učinila, že ona Anna leta tisícího
pětistého a padesátého v středu po Početí Panny Marie,
od ní Anežky, mateře své, zápis knihami města tohoto,
na duom Lazarovský, mezi domy Jednorožcovým a u měny
na r)'nku ležící, k sobě jest přijala a ten zápis Andka za
příčinou, kteráž, bude-li potřeba, oznámí se, jí Anně jest
svět'ila, a za něj nic od ní nepřijala a nic také Anna
nedala. I žádá toho An)'žka, aby jí zase toho domu Anna
postoupila i z něho se v)'.těhovala, k tomu také zápis ten
postoupila, poněvadž jí jest svěřený, té naděje ku právu
jest An)'zka, že od práva k tomu Anua přidržána bude,
coz nechtěla-li by toho dobrovolně učiniti poroučeje se
k opatření.
Proti tomu od Anny Vřesovcové z Vrázkova, obeslané
skrze pHtele jejího mluveno, aby měla jaký zápis pod
svěřením od paní Anežky, mateře své přijíti na ten duOlu
Lazarovský, tomu Anna zřetedlně odpírá a jest jí s podivením, že toho proti ní Anně, dceři své vzdyck)' poslušné, ona An)'žka žádati [chce] a tím darmo zaneprázdňovati,
nebo ten zápis toho domll není žádný svěřený, než trhem
jest týž duom koupený, ano také nálezem od práva při
souzený, a má-li co Anyžka okazovati, že by b)'l svěřený
ten zápis, nech ať okáže, aby dalšího zaneprázdnění ncbylo; poručila se Anna k uvážení.
Na to paní Anežka z Milhostic příteli svému promluvili poručila, že v tom zápisu loho domu, tak jcst postaveno, že jest koupila sobě, a kdež v takových zápisích
stojí: sobě toliko, a ne dědicu6m, tehdy takoví zápisové
bývají svěření, což také Anyžka ukazovati bude, když čas
k puovodum od práva uložen bude. Poněvadž to na odporu jest. Zase od Anny Vřesovcové k tomu promluveno: Vajklad jakýs tuto zápisu tomu se od druhé strany
dává, ježto toho žádná potřeba není, nožť ukazuje, má-li
co. A odkladu Anežka žádá proto, aby ji Annu trápila,
ze jest Anna chudá a Anežka bohatá. A jest stranám,
když sobě na odporu byly, od práva čas k pruovodum
jmenován a na den uložený stojíce, Anyžka z Milhostic,
jakožto puovod, dala čJsti zápis, kdož jest Anna duom
od ní koupila a tu dále promluviti poručila, že ten zápis
jest učiněn pod svěřením; b)' na to jiných pruovoduov
neb)'lo, tehdy z téhož zápisu samého se rozumí, když
v nem stojí tak, že jest sobě koupila a na samou toliko
svědčí a ne na dědice. I když takoví zápisové jsou učiněni,
tehd)' svěřeni bývali, ukázavši na to nálezy předešle uči
něné, předkem mezi Alžbětou svíčnicí a Janem Brdeč
kovic, potom mezi Annou Bakalál'kou a Václavem Mydlářem,
s tím doložením, že z té příčiny jsou ukázány, aby se
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Tu pan purgmistr a rada vypoddají: Poněvadž
Anežka z Milhostic a na Kolodějích, obvinivši Annu Vře
se nedokládá dědicuom, a v tom také nestojí dědicuom,
SOVCOVll. z Vrtlzkova, dceru svú, že by duům Lazarovský
a tak jest svěřený, a Anna toho nepokáZe, aby jaké peza jistýlni pHčinami zápiserl1 svěHti měla, takového svě~
níze kdy za ten dUOlll jí Anyžce dala, protol. Anyžka žádá,
i'ení podle práva jest nepokázala, nýbrž to se jest z záab)' Anna k lomu p\-idržána byla od práva, aby toho
pisu trhového, pH právě ukázaného, našlo a v)'hledalo, že
domu jí Anyžce podle takového svěl'ení pokázaného, zase
ona Anna týž duom od Andky z Milhoslic, matk)' své,
postoupila a zápis ten propustila, věN, že se to tak slane.
za sumu sto kop grošuov českých, zouplna a docpla za_
Opět od Anny Vl'esovcové z Vrážkova skrze přítele
placených, koupila. A po takového trhu a zápisu vykonání,
jejího jest mluveno: v zápisu tom trhovém toho domu,
ona AneZka z Milhostic jsoucí sem ku právu, na žádost
tak stojí zapsáno, že jest Anyžka z Milhostic prodala jej
Kryšpína Šult)'sa z Čimic psaním obsílána, to jest za odAnně k jmění, držení a dědicuom vládnutí, jakž jest
pověd dala, že ona nic toho, co by kll právu tomuto
sama Anyžka měla, držel" etc., a nic sobě tu nepozuonáleželn zde pH právě nemá a tak ton odpovědí ten trh
stavila a reversu také žádného na to neukazllje, ab)' svě
toho do~LU s ní Annou, dceroll svou, učiněný stvrdila.
řený ten zápis byl, aneb pod svěl'ením uciněný, nic toho
Z těch přícin dává se jí Anně Vl'esoveové z Vrážkova
se nenachází. Než táhne se tu na nálezy a věci ,cizí, ale
proti ní, Anežce z Milhostic, za právo tak, že j.í takovou
Anna táhne se na převedení mezi Kryšpínem Sult)'sem
žaloboll a svěřením tobo domu podle práva povlllna není.
z Čimic a jí o svod toho domu a odpor jemu nčiněn);,
Actum die Petri e vinculis liberati anno 1564.
davši je čísti k lomu promluviti poručila, pro tu příčinu
25. 1569, 28. června. Rl/hop. č. 2118 l 222.
jest to ukázáno, že se v něm nachází to, kterak jest pt'eVojtěch st. z Vřesovic koupil sobě duom na rynku Lazadešle Kryšpín Šultys týmž zpuosobem, jako nyní Anyzka,
rovský řečený od paní Anny Vřesovcové z Vrážkova,
léž na to nastupoval a nic toho jest neukázal, ano Anyžka
manželk)' své, za 100 k. gr. c. Act. in vig. Petri et Pauli.
dávajíc odpověd, předešle na obeslání jeho Kryšpína od
26. 1581, 3. listopadu. RI/lw}. c. 2112 f 110. Vlapráva vyžádané, tu jest' dala, že zde pri tomto právě nic
dislav Hrobčicl,ý z Hrobčice na Pětipsech koupil duom
nemá a státi není povinna, a kde z tu nálezy některé nkáLazarovský - od Vojtěcha st. z Vřesovic a na Buškovicích
zala Anyžka, že by pod svHením majíce sobě zápisy či
za 1000 k. gr. č. Act. fer. VI. post 00. SS.
něné, jich zase postupovali, i mohlo jest to dobře tam
býti, když svěl'ení jsou ukázána byla, ale tuto od Anyzky
27. 1608.
Rl/kop. č. 324 f 420. Nájemník:
z 1\Iilhostie žádného svěření se nenkazuje a jest již prve
Jeronym tesař. Manželka jeho máslo prodává.
tuto zápis zde rozsouzen nálezem tím mezi Annou z Vráž28. 1612, 30. března. Rl/kop. č. 2233 f. 50. Pan
kova a Kryšpínem, ze svěřený není. Také předešle, když
Václav Harant z Kořen na místě panny Ev)', dcery své
takoví zápisové od rodicuov ciněni by li dětem, také i
nezletilé, oznámil: Jakož jest jistou vejpovědí v radě lB.
tento jest, tehdy ph nich zuostaveni bývali, ukázavší nález
Martii a. 1612 sedmej díl nápadu jí Evě z Kořen po
mezi Lidmilon z Kekrlic R Janem Relhem z Pistova, při
někdy paní Anně Mariji z Hrobčice, vlastní matce její,
tom se táhnouc vždy na psaní An)'zky a na pamět pana
na dotnu II Lazara řečenénl pHsouzen, že jest se o ten
pllrgmistra pánuov, jakž jest ona Anyzka odpověd dala
díl s p. Voldřiehem Hrobcickým z Hrobčice, ujtem jejím,
na obeslání jí učiněné, zádala vedle toho Anna za spraumluvil a porovnal.
vedlivé opatření. - Proti tomu Anyzka z IvIilhostic puovod
29. 1612, 28. června. Rl/7wp. č. 2114 f. 72. Volmluviti poručila, kdyb)' se byla toho nadála, že by Anna,
dřich Hrobčicl,ý z Hrobčice na Pětipsech postoupil domu
dcera její, tomu odpírati jměla, jako by ten. zápis toho
svého -'- paní Anně Hrobčické roz. BOl'yňce z Lhoty,
domu jí nebyl svěřený, byla by se od ní 1 reversem
manželce své, po smrti své.
Anyžka opatřila, ale na mnohé předkládání jí Anny to
jest učinila, že vuoli boží zná, jak se v tom k ní Anyžce,
mateři své, chovati má, že jinak neučiní i .tak jí toho zápisu svěřila, a ona Anna toho nic neukazuJ e, aby peníze
za týž duom jí Anežce dala, i rozum jest, že jest zápis
Číslo pop. 548.
svěřený. Nebo tou vejpovědí mezi Kryšpínem a jí Annou
učiněnou nic toho sobě nenatáhne, ab)' zaplatila, poně
(U jednorožce, Mantlovský dum.)
vadž není mezi Anyžkou učiněna, a p:Hčina také se oznámí,
proč jest to ona učinila a Anně toho zápisu svěřila, aby
';'1. Asi r. 1315. Rcgesla Balt. cf Mor. IV: ě. 1993.
on Kryšpín na ni na Anyžku nenastupoval a před ním pokoj
Hec est snmma, qnam imati - persolvcrunt in i1lis quinjmíti aby mohla, i tak jest pod svěl'ením jí Anně týž
gentis marcis, <juas Nicolaus Geuncri cl sui consocii pro
duom zapsala, čehož i ten rozum jest, že v tak malý sumě,
domino marchione solvere tenebantur - .
ježto za několik set jest prve koupen; nález ten pak mezi
'i'2. 1318.
Regesla B07t. et 1vlor. 111. Č. 476,
Ludmilou z Kekrlic a Janem Rethem nic se sem netrefí,
Ungeltum de melle localum est pro XXXII s., de
neb tam nebylo svěření a Anna také neprovoZllje, aby
quibus Nicolao Geunaher date pro cingulo XII s.
peníze dala; poroučí se Anyžka právu k uvážení a žádá
za spravedlivé opatření. Naposledy Anna z Vrážkova
'i'3. 1333. - Reg'csla Balt. cl Mor. I II. č. 2055.
davši čísti zápis toho domu až do té klausule, Idež ,tojí
Sigilla!a cst littera Katherine Geunheri pro II mal'cis
zapsáno, že ten duom jest docela zaplacený etc., k tomu
census perpetui pro anima fratris sui Jeklini GCUllher.
promluviti poručila, že již také podle toho Ilemuože ona
'i'4. 1330-46.
Jacobi, Code:>: episl. Joltal1l1is
Anyžka tomu odepříti, aby jl peněz Anna dáti neměla.
regis č. 56. (Baronem ci vis monet pro debito.) Nobili
I jest tomu nerada, že ten soud musí míti, ač né za pří
et potenti vil'O d. P. de Rosenberck vVenceslaus Geunačinousvou s ní s paní Anyzkou, matkou svou, že jí někdo
cheri, civis Pragensis, semp~r eum servi cio se pa~-atllm.
již zdětinělbu navozuje, toho jí nepl'eje a také více zaneDe persolvenclo mihi debito apud me contracto, CUlUS soprázdňovati nechce. S tím se stran)' k spravedlivému uválucionis terminis dudum est elapsns, dominacionem vestl'am
žení právu poručily.

rozuměti mohlo, ktel'í zápisové bývají svěřeni, že .ti, v nichž
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cum debita instancia monens, petens, nt saltem obstagium
mihi proinde debitum, secundum q(lOd 1ittere vcslrc conlÍnent, medio tempore observetur, Quia sinon fierel in
proximo, tunc opporteret me super eo ad vestram presenciam orctenus admonendam statim post redditum huius
nuncii personaliter faligari,
*5, 1330-46, Tamtéž Č, 99. (Cives monent
abbatem pro debita,) Venerabili in Christo patri et domino, domino abbali in Luthom, \Venceslaus Geunacheri
et Nicolaus, frater ipsius, cives Pragcnses, obsequium
scmper promptnm, Pietatis vestre revocamllS memorie,
quod in hoc festo Penthecostes, quod milá Nicolao predicto nuper pro certo assignastis termino Pragam veniendi
ad satisfacienclum nobis ambobus de 110stro debito, non
venistis, Scire nos cupientes, quocl nisi adhuc statim post
recepcionem presencium commissam in hac parte negligenciam snppleatis, ex tunc icl vobis et ecelesie vestrein clispendium reclunclabit_,
*'6, 1330-46, Tamtéž Č, 124, (Hic cives Pragenses conqueruntur domino cle Lantstein, qnocl eos a
debito Iudeorum non faciunt absollltos,) Nobili vil'O cl.
vVilhelmo de Lantstain Conradus cle Tllst et vVenceslans
Geunacher, cives Pragenses, sem per acl ůbsequia se paratos, Nobilitati vestre conqucrendo significalllUs, qllocl d.
Zmylo cle Leclenicz, frater ves tel', nos non absolvit de
clebito Iucleorum et aliis clebitis, in quibus suo nomine
obligamur et specialiter de debito, in quo me Conraclum
predictum pro cl, \Venceslao, cluce Opavie, singularitcr
oneravit. Monentes et rogantes _',
"'7, 1330-1346, Jacobi, Gode.\: cp, ]oltallJzis
regis Bolt, Č, 142, (Civis Pragensis monet cluos barones
nimis gravitcr, lIt vuIt huiusmodi negligenciam coram
pdncipibus rcvclare,) Nobilibus viris clominis Bert(holdo)
et Tschenc(oni) fratribus cle Lipa Polco Jacobi, civis Pragensis, obsequium etc, Quia me ita clcstructis et evidentcr clestruere intimini, ut apparel, mihi nec solvenclo debita, nec promissa vcstre ficlci super co iuxta vestrarum
litteramm continenciam observando, nec moniciones mcas,
quas supcr eo fcci, multiplices attenclenclo, hec omnia me
coguht multipliciter et gravit~r quemlari cl ubicunque
potero denuclare, Itaque occasione vestri acl cl, meum regem in Bavariam sub expensis gravibus et periculis processurus ea, que ex parte vestri et compromissůrum veslrorum, qui honoris sui et ficlei pluries eciam sunt moniti, super eo in de bite circa me geruntur, ibidem in regia
et aliorum principum et magnatulll et nobiliůrum ac civitlm,
quůs adcsse contigerit, intimare, prout urget necessitas,
et exponere' querulose, in hoc clebita interveniat et intercipiat satisfaccio promissorum, qua aclhoc, si cam statim
circa tempus, in quo nuncius non impeclitus reclire posset,
1ibentissime contentari (sic),
"'8, 1330-1346, Tamtéž Č, 143, (CiYes Pragcnses petuut baronem, ut faciat servitores suos pecuniam
spolialam eis redclere, de quo llabent intersignum' veritatis,) Nobili vil'O clomino Russ[oni] cle Plabn Wenceslatls
iudex et iurati Maioris Civ. Prag, scmper ad cius beneplndta et scrvicium se paratos, Ex qucrela vVenceslai
Rechczeri et J ohlini Geunacheri et consorciorum suorum,
nostrůrum concivium, qui cle hoc per secretos suos mlllcio s, quos habuerunt in [ilIis] partibus, veritatem, ut
asserunt, infal1ibilem sunt experti, recepimus, quocl cle
iUa pecunia LVI marc, aud, preter aureos cutes et equos,
que ipsis hoc anno prope civilatem Stalburch spolianclo
sunt ablata per Chunzmannum Boemum et suos complices,
quorum tres fuerunt vestri famuli, - Rogamtls itaque no-

bilitalem yestram affectu, quo possumus ampliori, quatenus
- [famulos vestros] acl hoc, quocl ipsi dampna il1ata retractent et refundant _,

"'9, 1330-46, - Tamtéž i', 223. Nobili vil'O cl,
Fritzkoni de - Johlinlls Gcunacher, civis Pragensis, obseqúium clebitum - Moneo vos illius dampni, quod ego
et olim Frenlzlinus Gcunacher, pater meus, ex parte vcstri
percipimus, dum nos magna rerum nostrarum substancia spoliastis et clum res clel'enit acl concorcliam orclinandam, quocl olim d, - cic Lipa et cl, Frenczlinus caIllerarius et avunctllus meus Meinhardus \Volframi taliter
ůrclinaverunt, quocl restituta per vos modica partc pecunie
nobis clcberetis conclignam semper impendcre recompcnsam, quum coram multis viris idoneis nobis impenclere
promisistis, Et nunc vobis conqueror, quocl mala cst mihi in
eo ex parte vestri exhibita recompensa, quocl famulus
ves tel' Fritzko clictus Voyt meam pecuniam, quam hoc
anno perdidi, traclidit et in eius divisione cle munici onibus vestris et ad ipsas maiorem sustulit porcionem, prout
de /lOC infal1ibilis veritas michi constat _ Ideo vos cleprccor, quocl me1110r clicte recompense michi debite,
ipsam reorclinetis pecuniam _,

"'to, 1344, 22, června, !Uicm(l1!, Acla Glemelllis
VI. C, 40Z, Papa Clemens conccclit PolconiJacobi, laico
Pragcnsi, absolucionem plenam in mortis nrticulo.

nz.

"'ll. 1350.
Rukoj, i', 986 f.
Noverint
universi, quocl ego Polců Jacobi, ci vis Pl'agensis, tcnore
presencium recognosco, me discrctis personis Johlino
Li'ldlini cle Eylow, civi Pragensi, et Agneti, conthorali
dus, filie m ~e sincere, michi clilectis, in quaclringentis s,
gr, clen. prag. pccunie clotalicii earum clebitorie me teneri, Quam quiclem pecuniam eisdem personis super domum meam et super eius area, quas in antiquo foro civitatis Pl'agensis, clomui Nicolai Geunheri contiguas, inhabito, et super omnia alia bona mea, quocunque nomine
clicta, meo et hereclum ac , , suecessorum meornm nomine Slib eo iure assigno ac clcputo, quocl orclo clotalicii exigi,
et requirit. Eo tamen expresso, quod si ipsam Agnctcm
hereclibus non relictis, diclo Johlino, marito suo, prcll10ri
contigerit, quocl tunc infra annum a clie huiusmocli obitus
continue volvenclum ipsi Johlino clicta pecunia in usus
sibi placiclos vertenda cic pretactis bonis meis integralitcr
persolvatur. Si vero ipsa Agnes ipsi Johlino heredes ex
ea genito, l'cliquerit, tunc supraclicta pecunia ad ipsulll
Johlinum et cos clem suos herecles iure quolibet pertincbit.
Secl si ipsc J ohlinus clicte Agneti, conthorali suc, premorielur, tunc clicta iura eiclem Agneti per singula competunt e converso, ln quorum eviclenciam sigillum mcum,
in testimonium vel'O sigilla cliscretorum virorum Johlini
Jacobi, fratris mei, et Rembote golclneri, Fridlini Johannis
ac Mertlini dicti Stach, amicorum meorum, ciyium Pragensium, acl preces meas presentibus sunt appensa, Datum
fcr. tercia post clominicam Quasi moclo geniti anno "c
trecentesimo quinquagesimo,

"'12, 1358,
Libri co lIfirm, 1, 1 str, 71, AcI
presentacionem Jacobi Polconis et \Venceslais clicti Geunheri - acl a1tare in ecclesia b, Virg, (in Leta curia) per
ipsos clotatum - rector fuit institutus.
*13, 1362,
Rllkop, Č, 986 j. 106. Nos Fancza
tle Verona, magister ci"ium, Bohuslaus cic Miliczin,
Sclenco pannicicla, Myrko de Eylaw, Fl'owinus aurifaber,
Nicolaus lvlonachus carnifex, Iesco cle Monte, Enclrlinlls
Rupcrti, Friczo Neugrílner, Pesco pistor cle vVissegraclo,
Mathias Tllrnowsky, Paulus de Glacz, Mikes Sobotka,
Prziesnako, Nicolaus Lekscheit, Bernharclus Sycllo cle
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hvě"dy, Prokopem Jidáškem, ubrmany a přátelskými
smlúvccmi od stran v dole psaných jedriostajně vydaných
a vyvolených. Točižto mezi paní Dorottí, někdy Celmí a
nynie páně Hynkovu manželkú, a týmž Hynkem z jedné
JanJ~em, Aniclní, Katruší a Dorotú, dětmi svrchujmenol'ané
pame Doroty Celné, "strany druhé o dicly dědičné, kteřížto příslušejí na svrehupsané děti panie Doroty I'cdle
zápisu ubrmanského pne mczi stranoma svrchujm~nova
ným~ vypověděného a zapsaného a to takovéto, ze svrchupsana paní Dorota Celná s Hynkem, mužem svým, má postúpiti a tiemto zápisem hned postupuie domu svého dě
dičného, kterýž leží nahoru do Železné ulice jdúce s jeho
příslušenstvím tl'em dětem svým svrchupsaným, 'tol:ižto
Jankovi, Aničce a Katruši v p6ltřetiem stu kopách gr.
s túto výmienkú, aby oni vydali z toho jistého domu Dorotce,' sestře své, čtvrté patnádct kop gr. ve dvtí lettí pořád .zbehlú od tohoto Casu, jakož sě zapisuje, počítajíc,
paklI by prve duom prodaly, nei dvě letě přijdtí, tehdy
jí také mají prve vydati patnádct kop svrchupsaných. Dále
jest vypověděno, aby svrchujmenol'aná paní Dorota s manželem svým ujistili a zaručili šedcsát kop' gr. Dorotce
dietěti najmlazšiemu, ve dvú neděli od zápisu tohoto po:
~ítajíc beze vŠ~:lO odpieranie. Také jest vypovčuěno, aby
cllstopsané Amcka, Katrnše a Dorota daly Jankovi, bratru
svému, za tech dvadccti kop gr., kterýchž jest mčl výš
v svém dielu nad ně, po pěti kopách gr. každá z svého
dielu osmdesáti kop gr. Naposledy jest vyrčeno, aby zápisové všichni mezi svrchupsanýma stranoma až dosavad
zapsáni a uděláni pominuli a viece žádné moci neměli.
Ktenížto výpověď obě straně nahol'epsané jstí mocně při
jely, slíbivše ji sobě zudeli v celosti bez zmatku a bez
pi'e.l:ušenie všelikterakého. A dále pl'edepsaní Janek,
A1llcka a. K atruše, děti svrchupsané panic Doroty, tudiež
hned stoJiece i propustili stí již jmenovanú paní Dorotú,
mat~u sytí, a Hynka, manžela jejicho, jich dědice a budúcle z diel6v svých všech dědičných, kteřížto jstí na ně
dědičně po jich otci příslušely fl přísluseti měly a tiemto
zápisem skutecnějie propúštějí, slibujíce jich nikda viece
nenaponi.Ínati sami skrze sě, ani skrze které jiné osoby
svěcké neb duchovnie zevně ani tajně, ale quitty, svobodny
a prázdny po všechny časy budúcie učiniti. Actum pleno
in consilio f. 6. in Cap. ieiun. a. XXXII.
';'22. 1432, 17. května. RullOp. Č. 992 f. 139.
Janek a Vane k bratřie, synové panie Mandl' kramářky
stojicce oSc1bně - vyznali jsú svobodně - že jsú sami
mezi sebú - smlúvu ucinila o všechen statek neb "božie,
kteréž sč jesti jima př-i rozdielu, když sta se s matktí svú
svrchupsanú a Sig,mundem, manželem jejím, dělila, dostalo
a to takovtíto. Ze Jankovi svrchllpsanému dostal sě jesti
ullom Jakubinovský l'ečen)f, kterýž leZí u sv. Haštala a
k tomu pět k. gr. platu roč nich o a večného napřed na Liběnčvsi z těch deseti k. gr. platu, kterýchž tudyd mají.
Kterýchžto pět kop gr. platu má napřed svrchupsaný Janek
mieti II sobě jie vybierati a o druhých pět kop gr. máta
sě s Vankem rovně děliti. Ale Vaněk má mieti za
svuoj diel dě5!ičný I'inici - kterážto leŽÍ mezi vinicemi
J eronymovú Srolovú z jedné a Kantorové z strany druhé a
k tomu polovici platu v Sazeni vsi - . Act. sabbato post
Sophie.
';'23. 1432, 29. srpna. RullOp. Č. 992 (. 150. Stala
sě jest smltíva meli paní Dorotlí od jednor~žce z jedné
a řZehol'em, synem jejím, z strany druhé taková, žc táž
paní Dorota témuž Rehoi'ovi, synu svému, "e všeho zbožie
II statku po nebol:ci Sigmundovi, otci jeho, zuostavellého
má a povinna jest vydati sto kop gr. dobrých stl'iebrných
rázu pražského za jeho dědičný otcovský diel a Frydryc,
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očim jeho, ten jemu vydá,vá z své dobré vuole a z přízni,
kterúž k němu má, druhých sto kop gr. svých vlastních
peněz.
A těch dvě stě kop mají jemu vydati a splniti
v url:eném času, toeiž prvních sto kop gr. ve dvtí měsící
0.:1 toho času, když by sč oženil, poCltajíc, a druhých sto
kop gr. v roce "poHrl zběhlém od těch dvtí měsící čtúce.
A když témuž Rehořovi druhých sto kop bude plněno,
tehdy má. a povinen bude paní Dorotu, matku sytí, i Frydryce, oeima svého, quittovati, aby jich z viece neupomínal kromě nápadu dolepsaného viničného a paní Dorota má sobě za sv6j cliel zuostaviti ten duom II jednorožce s jiným statkem pozuostalým a z toho má Dorky,
dcery své, odbýti, když k let6m přijde, jako na ní bude
slušeti. A jestli že by P. B. neuchoval Dorky svrchu psané
dřéve let !;ozumných, tehdy její diel aby připadl na matku
její a na Rehoře, bratra jejieho, plným právem a na
rovný rozdiel. Pakli by Rehoř prve sšel z tohoto světa,
neZli Dorka, sestra jeho, neoženě se, tehdy to všecko,
což jes.t na jeho diel odkázáno, aby připadlo na Dorku,
se.stru Jeho, a na matku na ,rovný rozdiel. S takovtí vymlenkú, že bude moci týž Rehoř odkázati až do třidceti
kop, komuž hude chtieti. A jestli ze by panie Doroty
~v~.chupsané P. B. prve neuchoval, nežli Frydryce, muze
JeJleho, tehdy hned po její smrti ten clUOIU u jednorožce
i veškeren jiný statek, buď to jeho mnoho nebo málo,
kterýmž by teu kolivěk jlllénem mohl jmenován hýti, má
na téhož Frydryce i na děti jeho plným právcm připad
míti. A s tiem hude moci ul:initi, jakožto s svim vlastním
což sč j$'nm líbiti bude beze všie překážky svrchujmeno:
vaných Rehol'e a Dorky i všech jiných lidí. A k tomu
týž Frydryc po smrti panie Doroty, manželky své má té
jisté v!~ic~ j~ch na Vítkově hoře v mocném drže~í býti,
J1.e pozlvatl az do syého toliko zivota. A má z nie i povmen bude témuž Rehol'ovi i dětem jeho platiti a vydáv~ti až do svého života po devieti kopách gr. platu roč
meho na každé .Ieto rozdielně, točiž puolpátý kopy na
sv. Havla a druhé puolpátý kopy na sv. Jiřie. A ten plat
má jemu počieti platiti hned toho leta, kdyzby panie Doroty P. B. neuchoval. ~al{liby jemu kterého leta platu
nedal a nesplnil, tehdy Rehol' bude moci ten plat zadržený postihnúti na puožitcích svrchu psané vinice téhož
leta s pergmistrem viničním, kterýz v ty časy bude. A
když by Frydryce P. B. neuchoval, tehdy hned po jeho
smrti svrclt"psaná vinice kromě požitku má na již jmenovaného Rehoře a na děti jeho plným právem a dědičně
pl'ipadn~ti.
Ale puožitek toho leta budeymoci Frydryc
odkázatI, komuž bude chtieti. Nd týž Rehoř povinen
bude z nie Dorce, sestře své, jménem nápadu třidceti
kop gr. vydati ve třech letech pol'ád zběhlých od toho
časll počítajíc, když by sě u vinici uvázal. Také jest vymieněno : Jestli že by P. B. prve neuchoval již jmenovaného Frydrycc nežli panie Doroty, manželky jeho,
tehdy to všecko, což jest k ní pWoZi1, má na ni pl'jpadnúti. Pakli by s ní děti měl, tehdy na ní i na děti na
rovný rozdicl. Naposledy jest vymieněno, že častojmeno
vaná paní Dorota muož a bude moci dvadceli kOř' gr.
odkázati a dáti, komuž sč jí bude zdáti a viděti, beze
všie pl'ekážky na smrtedlné posteli " statku svého. Act.
fer. VI. ante Egidii.
1. 1437, pl'ed 21 prosincem. Rl/kop. Č. 2099 f.
454. Tak jakož jsú Anička a Katruše, dcery paní Duory
Celné, a Hynek otčim núkli Janka z Byslavic, syna panie
i\Tandy kramářky, a paní Agncžku, manželku jeho, o tHdceti kop gr. dluhu peně" ostatečných, praviece, že by jim
jich za ty dva diely domu, kteréž u nich koupili, nezaplatili, II o list, jenž svědcí na zprávu na XVIte kop gr.
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platu v Malém Újezdci. O kterýchžto třidceti kop gr. a
O list zprávní stala sě jest mezi nimi pře a ruoznice.
I opatrní Mikeš kožišník a Jan z domu Pajerlíkova, ubrmané a přátelští smlúvce z obú stramí od stran svrchupsaných mocně vydaní, a Jan Sosnovec, ubrman najvyšší
s povolením panským vyvolený mezi týmaž stranama, p!'eslyševše jich svědomie, počty i zápisy z obtí stramí a jich
pilně pováživše, takto jstí vyřkli a vypověděli a mocí
tohoto zápisu vypovídají: aby Janek a paní Agnežka,
manželka jeho, těch tHmecitma kop gr. jakož jSlí po tom
poctu a svědomí zuostaly, Anižce a Katruši ihned dali a
A to sě jesti stalo před sv.
zaplatili penězi hotovými. Tomášem ap. a. 1437.
2. 1439, 7. února. Rl/kop. č. 90 f. 31. Johanne&,
uuas domos,
natus d. Mande institricis, resignavit unam si tam in acie plathee Fenee dictam Czelny et penes
domum Johannis Bechinie, a1teram vero sitam circa s. Casti1lum, dictam Jacobini, sitam inter domos Johaunis Przespole ct Sdenconis pannificis hincinde, vVenceslao, fratri
suo dilecto - . Act. sabbato post ~. Dorothee.
3. 1439.
Rltkop. Č. 2099 f. 505. Gregorius
Klarecz de Budiejowicz publicavit undecim cum media s.
.et tres grossos sihi per dominum Johannem, natum Mande
illstitricis, occasione fideiussorie caucionis pro Martha, inquilina sua, debitorie obligatas, indicendo se ad domum
predicti Johannis sHam in acie Ferree platee dictam
Cz dny.
4. lH3, 22. června. Rukop. č. 2099 ;: 604. Johannes de Zbyslawicz committit omnia bona sua Mande,
matri sue, taliter videlicet, ut dicta bona regeret una cum
pneris ipsius usque dies extremos ipsius Johannis. Hoc
excluso, quod Agnezl<a, conthoralis sua, equalem porcionem
CUlU pueris habere debet. Act. sabbato post Viti.
Ó. 1445. 14. ledna. Rl/kop. C. 2099 f". 903. Úmluvce
svatební od Rehoře vdovce, syna panie Duory J ednorožcové, a panny Machny, dcery Vaňka Paškovic z Třebenic,
již měštěnína města LitoměHckého - vyznali sú - že
jSlí tímluvu o manzelstvo svaté takovúto mezi nimi učinili,
že Vaněk Pašek měl jest dáti, ,jakož jest i dal, panně
)'Iachnp., dceH své, třidceti k. gr. Rehořovi svrchupsanému.
A on i~ehoř - proti tomu věnoval jest a věnuje do dne
a do roka osmdesáte kop gr. Než po dni a po roce
s dietětem nebo s dětmi, kterýmiž by je spolu P. B. nadělil,
i s tiem dietětem Zigmunclcm, kteréz jest měl s první
ženú svú Majdalenú, má nadepsaná Machna pravý diel
mieti. Act. fer. V. ante Antonii.
Rl/llOp. č. 2103 j. 20. Wania, natus
6. 1448. i'vlande, Zuzanna, cOllthoralis eius.
7. 1451, 4. září. Rl/hop. é. 2099 f. 1083. Smlúvce
ocl panie AneZky, manželky Jana Mand)', v ta doby rychtál'e, z jedné a od panic Marty herinkářky z strany druhé
- vydaní o čínzi, jížto paní Andku paní Martu vinila výpověd ueinili paní Marta aby do sv. Havla toliko
sedala prodávajíc své věci na témž miestě, jakož nynie
sedá, bez překážky panie Anežky a jejieho pána. Act.
sabbato ante Nativ. M. V.
8. 1452.
Ruko}. Č. 2099 f. 514. Johannes
de Zbyslawicz conunittit - omnia bona sua - Mande,
matri sue - hoc excluso, quod Agnezka, conthoralis sua,
equalem porcioncm cum pueris suis - habere debet.
9. 1457,
ledna. Rukop. č. 2141 f. 139. V té
při, v niež Jan Manda, v ty časy rychtář Stal'. 11. Pr.,
nal'iekaje vinil slovutného Pl'echa z Budkovic z šedesáti
kop. gr. takovým obyčejem, pravě, že by týž Pl'ech po-
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rybné, kteréž jest držal od pánuov a od obce menšie
u něho najímal, 'jedenmezcietma kop gr. do roka a
z kopy kapruov. A ten jemu z prvu počel plniti nájem
až do šesti kop, kterýchž jemu vinen poosta!. A potom
za dvě letě ten jemu nájem zadrhl a nevydával kromě
kapruov, ani také činže z domu staré šat1avi za jeho
věrnú práci a robotu. Pravě dále, že sám často o to
s ním pěkně mIn vil prosě a napomínaje a kterak jeho
pěkmí vždy a lahodnú ,-ed odbývaje pravil, že jemu to i
viece nad to rád chce splniti a dáti. A potom když jest
prodléval, že jest dva k němu stísedy, kteříž s ním takéž
o to mluvili, pdslal, jimž odpověděl, že jemu povinovat
nic nenie etc. Prosě pán6v, aby mu ráčili k němu spravedlnosti dopomoci. Ale výšpsaný Pl'ech dHve než k té
odpověděl žalobě, pravil, že jest zpraven, kterak rychtá!'
pl-ed lidmi dobrými mltlvil pravě, že by u něho nikdy
nebyl, ani jemu s !tížil , těže sě, znali sě k té řeči čili nic.
Jemuž rychtál- k té l'eči nic odpověděti nechtěl řka, když
jemu z toho, z čehož jeho prve vinil, práv bude, potom
dá-li jemu přes to z čeho vinu, ze chce práv býti. Potom.
Přech častopsaný odpieraje žalobě znal sě jest, že jest
u rychtáře to porybné, jako sě svrchnpíše, z jeden mezcietma kop gr. a z kopy kapruov do roka najímal a to
jemu plnil a platil tak dlúho, dokavadž urozený pan Jan
z Ronova J,"ychtářstvie i s těmi puožitky na králově milosti nevyprosil a to až do šesti kop gr. a těch šest kop
gr. že jest pro pl'íčinu hodnú u sebe zachoval etc. Ale
když jest on rychtál'slvie k žádosti pán6v a obce i prvepraveného pana Jana ktípil a zaplatil, že jemu povinen
viece již nebyl platiti ani lt něho najímati, protože to
porybné i s jinými k témuž rychtářství příslušnostmi již
jeho bylo vlastnie jakožto kúpené a zaplacené. A o čínzi,
jakož jeho viní, pravil jest, že rychtář z rozkázánie panského sám p. Jana po vypr"šení téhož rychtářstvie do
toho dOlllu uvedl a jemu jeho postúpil. A poněvadž jest
on u p. Juna rychtářstvie i s tiem domem ktípil, že i
v tom rychtál'i nic povinen nenie ani byl. Dále jakož
rychtál' pravil, že iest s ním často osobně o to mluvil a
kterak by jemu sliboval to i viece nad to rád dáli, pravil
jest, že toho nikdy nemluvil, žádaje z práva, aby rychtář
tu l'eč uručil na duovod; dovede-li, že by kdy tak, jakož
on praví, jemu sliho'al, že chce vinen býti. Toho sě jest
rychtál'i učiniti nezdálo, pravě že k němu s svědomím
nechodil, ale toliko sám o to mluvil.
V tom mezi jimí l'eeí tudiei v plné radě, pOlýkajíce sč rychtál-, jako odpoviedaje častopsanému Přechovi,
ku první otázce mluvil jest témuž Přechovi tato slova:
Chud's mi ku pánu, bych! u tebe byl a tobě sl úžil. To
Hech před pány tudiež v radě osvědči v praviI: Poněvadž
si u mne nebyl, " čehož mě tehda upomínáš a zal: sem
měl platiti etc. Páni purgmistr a konšelé preslyševše ty
žaloby i s odporami - ortelem svým - . vyHdi stí: Poněvadž pan Pl-ech to rychtářstvie i s pl-íslušnostmi jeho
kúpil i zaplatil, jeho jest požíva~ jako svého a ty, pane
rychtál-i, toho, by on co sliboval, jakožs pravil, dové,ti
nemuozeš, také pravíš, že si u něho nebyl a že jest chud
ku páně etc. a nejsa u něho pán6v o svých nedostatciech
nikdys nezpravil ani jim toho túžil, tak pravie páni, že
tobě p. P!'ech ničÍmz vinen nenie, kromě těch šest kop
prve zadl"Žaných. Protož p. rychtái'i přikazujem, aby p.
Pl'echa v pokoji nechal nynie i v!.;čnč. Act. sabbato die
Vincencii.
10. 1457, 12. března. Rl/llOp. Č. 2141 f. 21. V té
ph, v níž Jan Manda a paní Anežku m. j. nařiekali Martu
herinkáH<u, viniece ji z někakého dluhu a střiebrnieky, a
Marta odpierající pravila, ze by toho dluhu tuk mnoho
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nebylo a že sě některaký mezi nimi o to stal počet - .
Ubrmal\é - vYl'kli 'slÍ takto: Aby Marta svrchupsana se
KáteHmí, dcení sVlí. daly - Janovi Manelovi - patnádete
kop. l'akli by tu slřiebrnicku měly, tu aby - Janovi daly
zasě. Act. sabbato ante Reminisecre.
150, Slo,
. ll .. 1458, 2ó. kvčtna. Rl/llOf'. č. 992
vutné nnídrosti pánóm p~rgmistru a radě ll1,ěsta Starsieho
Pražského ,my Jan RlÍs z Cemín, Jarohněv z Usuší, hajtman
na, T,řeboni, a Jan z Kozieho, purgmistr a konšelé tudid
města Tl:eboně, sluzbu svlÍ vašie milosti vzkazujeme a
wámo ciníme tiemto listem, že pi'i}la pl'ed nás slovulná
paÍtí Dorota, manzelka slovutného RclJol'e z Klaryc, zpravujíc! nás, ze bl' jí bratr její vlaslní Rehoř z jejieho dě
diclvie povinen byl XXX k. gr. dáti vedle rčenie svého
a knih mčsta vašeho. A také že list některaký v vašie
moci leZí, kterýž svědčí na špitál tu v yašem městě
u mostu na sto a na osmdesát kop a na čtrmezcictma 1'1'.
s pečeťmi visutými mistrovlÍ a konventslní téhož špitála,
k kterémuzto listu tál, paní Dorota praví také, že právo
má. Kteréžlo právo obojc - paní DOI~ota pl'eO námi do-

Johance, dceH mé, a Elšee pastorkyni, když. by k lét6m
c!o~pělým přišly, aby z nich každé po třech stech kopách
a k tomu každé zvlášt výpravy za sto kop vydali. Item
Janovi Mandovi podle smhívy mezi námi uCiněné CC k.
gr. a jestli že by nadepsaní bratH bytu svého zde snad
neměli, jakož by měla jemu strava do smrti jeho dávána
býti, aby jemu sto kop gr. přidali. A týž Jan Manda má
a povinen jest jim, bratHm mým, dobrlÍ vuoli udělali na
listy a zápisy na duom Kačerovský na Malé Straně lÚící.
Item na diolo kostela M. B, pl'ed Týnem otkazuji L k.
gr. z dluhu, jímžto mi královská milost jest povinna za
mlÍ službu, Petrovi písah X k. a čeledi jiné, pokudž ktení
zashížila jest, aby nic nebylo zadržáno. Item 1. pacholeti
aby kuoň za VIII k. dán byl, šaty dvoj e a lIlI k na
stravu. Oznamuji také, že p. J etřiehovi Bezc!ruzickéll1u
puojčil jsem nákoncie střiebrného, Jiříkovi Fryckovi ll1eCe
R nákonciem stříbrné, Sigmundovi Mlíckovi meče stbebrného a Petrovi J\Jalému mrštěn ce. lt. koflíky dva, jeden
pozlatilý a druhý stříbrný bielý, zastavené, Jan Pytlík má
vyplatiti. - Aet. fer. Vl. post. Cond, pasehe.
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jest dán a psán v Třeboni 1. MCCCCLVlll ten clvrtek
po sv. Duše.
12. 1459.
Rl/kop. č. 2105 f 112. Johannes
~'landa de Zbyslawicz et Agnezka emerunt curiam allodialem in Trzessowiez cum agris, pratis, salieibus, pascnis,
humuletis, pomerio alias s sadem - erga d. Katherinam,
relictam olim vVenceslai de Trzessowicz - pro LVII s.
13. 1466.
Rl/llOp. č. 2141 f, 76. Anna, olim
Johannis Celny filia, uxor Procopii, civi, Novc Civ. Pl'.
_ Ta/lltéž f. 79. Barbara, filia olim Johannis Celny. Ta/ll/li f. 80. Katherina et Johanna, lilie olim Johannis
Celny. - Ta/lltéž f 93. Georgius el Johannes, filii oHm
J ohannis Celny.
14; 1474, 22. srpna. Rl/flOp. Č, 2105 / 346. Johannes Manda de Zbyslawiez cum conRensu Buryani, filii
Rui, resignavit -

post sumu mortenl domum propriam

CzGlneho dictam in cireulo sitam in Rcie plathee Fenee
Evcze, lilie sue. - Ac\. fer. ll. ante Bartholom.

15, H8\!, 12. línora. RI/lwp. č. 2106 f. 102. Johannes Manda de Zbyslawiez - cum consensu Buryani,
lilii, sui, resignavit domum suam - et ius, quod habere
dinoscitur ad domum ad, Zizlcam nuneupalam penes,poma
paradisi in parochia s. lVliehaelis, item vineam S\lam supra
villam Tynccz - famoso Johanni Braum de Zap, gellero
SUO. Act. fer. III. ante Valentini.
16. 1483, 19. bl'ezna, RI/lwp. é. 94 1. j. 46. Famosus Ctiborius de Chornulowiez fassus est, omnem porcionenl se suscepisse post Agnezkam, uxorem suntll, a d.

Joh'1l111e Braum de Zop iuxta concordiam nupciarulll. Act.
fer. lIlI. 'ante Palmarum.
17. 1483, 4. dubna. Rl/kop. č. 2119/ V. 8. Ve
jméno bozie amell. Já Jan Braum z Zop vyznávám etc.,
že ackoli z božieho dopuštčnie nemocen jsem ctc. najprve
a p,'cde všemi věcmi dUOln muoj, někdy Januov Mandq,ov
z Byslavic \' Star. M. Pl'. na rynku v rohu do ,ulice Zelezné jdlÍc lcžící, v něinž bydlím, a podle toho také i
s tiem zbožie a statek muoj - dal sem dobrovolně a odkazuji slovutným panošem Jil'fkovi, Alšovi a Ctiborovi,
bratNnl lnýnl nlil)rm, Je rovnénlU luezi nl~ rozdiclu. Jilllho
jakož lnýnl milým bratHIll vl~řínl úplně, že všecky veci
mnlÍ \tlto d:1le poručené a rozkázané tak zl'iedie a' zp"sob1e i k místu a konci skutečnému phvedlÍ, komuž a'
kan)z co otkazuji, vydachíee, jakoz sě tulo píše: Najprvé

18. 1484, 19. leclna. Rl/kop. č. 94 l. f. 52. Johannes Jl.Ianda fassus est, se pereepisse ducentas S. a famo.so GeOl'gio, Ctiborio el Alssone Braumonibus, fratribus
de ZOI', quasquidem peeunias Johannes Braun frater littera sua testamentali legavit. Act. f r. n. post
Pri.see.
19. 1485, 22. října. Tam/éž f. 59. Stala se jest
smIlÍva přátelská mezi Alšem Rraumem z Zop u Ctiborem
z Chomutovic bratl'ími o všecek statek po nebožci Janovi
a JiNkovi Braumy pozuostalý - takováto, že svrchupsaný
Ctibor ,- má vydati Alšovi, bratrn svému osm set zl. uh.
- Act. die Severi.
20. 1491.
Rttlwp. é. 2106 J. 310. Reverendus
pater dominus Augustinus Lucianus, cpiscopus Sancturiensis,
cmit domum acialem in giro penes domum Johanne, olim
Lazari, l1l111C vero Com'adi eonthoraIem, partc ex nna el
Georgii barbirasoris platea mediante parte ab altera silam
a Ctiborio Braum pro CCCL S. gr. prag. El iclem d.
Augustinus episcopus - resignavit - domum preclictam
reverendis magistro Georgio, plebano b. M. V. ante Le
tam curiam, magistro Jacobo, plebano S. Galii, m. 'Yences)ao 'Vrbensky et m. Paulo, predicatori capelle Bethleem,
in virtute omnium magistrorum ct saeerdotnm, qui ad
persolucioncm predicte domus iuvamen prcstiterunt. Sub
condicionibus tamen i11is in eoncordia mox inferius
scripta expres se positis: Anno domini MCCCC nonagesimo primo feria V. clie Asecnsionis.domini in cclum confeeta est concordia inter reverendissimum patrem, dominum episcopum Augustinum Lucianum, divina graeia episcopum Saneturiensem, supremum administratorem in spiritualibus arehiepiscopatus Pragensis sede vaeanle, et reverendos magistro s et sacerdotes consistorii spiritualis
Pragensis per famose prudencie dominos Procopiulli
dictum Kraupa, Jarossium Elephantem et Petrum nolarium
ex cOl1Sulatu dominorum Montanorum montium Culhllis
de domo, quam dominus episcopus lenet et inhabitat in
Maiori Vrbe Pragensi in hiis pactis et condicionibus, ut
sequitul'. Primo dominus episcopus eonsentit, ut reverendi
l1lagistri cl sacerdotes ad complementum solucionis domus
prememorate ,ponant eentum sexagenaR grossorum bohelnicalium, vel ducentas sexagcnas grossorurl1 Inisncnsull1

et quie'luid reliquum fuerit c!ebiti domus persolvende
ultra sexagenas preseriptas, id dominus episcopus ex se
ipso addere et complere ac persolvere debet., Et si quid
prius i(.\em dominus episcopus ad domlls solucione!))
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prestitit, mud nequc exigere, neque repetere tenebitur,
sed prorsus circa domum persolutam relinquere. Deinde
domus pretaeta in librum civitatis inseri et inscribi debet
reverendis magistris et ,acerdotibus vel'O empcionis
tilulo veluti veds emptoribus et ea prescriptio ipsis
magistris et sacerdotibus debet attestari. Dominus autem
episcopus clomum li bere inhabitare et eam possidere de·
bet et ea uti absque quovis impedimento usque ad tempora vite sue et domum sic, ut prefertur, inhabitatam
emendare, instaural'e solieite de proventibus, 'luos ex domo
percipiet. Quod si pro.ventus ex domo non suffieerint pro
domus emenda, dominus episcopns vult ex propriis addere
et impendere, ut clomus secundum exigentiam utique
emcndetur et instauretur. Si autem dominum episcopum
preveniri morte contigerit, vel sanus ot incolumis e regno
abierit, tunc magistri reverendi et sacerdotes tam'luam
vcri possessores domum obtinebunt et de ipsa disponent
vcluti de ro propria 1'1'<> ipsorum arbitrio - et voluntate.
Ven dere autem ipsam vivente domino episcopo et in regno
manente nullam habebunt potestatem. Preterea, quia domus tam insignis indig.et hospite inhabilante et custode,
dominus episcopus pro sua voluntate debet in domo honestum ct pro bum vimm hospitem ponere pro sua voluntate, qui domum inhabitet et cireumspiciat, qui profecto
hospes, si magistris et sacerdotibus ex honesta ct legittima
causa displicuerit et domino episeopo innotuerit, non debebit ipsum dominus opiscopus in d01l10 tollerare, sec! de
alio ydoneo providebit.
Acta sunt hec die et anno, 'luo supra, presentibus
reverend. patre d. episcopo, reverendis magistris et sacerclotibus ex consistorio et magnilieis dominis Pl'agensibus, tunc magistro civium domino Georgio ab aureo
cervo et aliis dominis consularibus, Johanne Ziez, d.
Adam, Martino ab aurea rota, "Veneeslao Rambuzek,
Martino 'Vlachi, Swatkone pellifiee, vVysskone a cignis,
Duchkone lonsore, Sigismundo Holec, Johanno de domo
Nastojte, Procopio Pikhart, Simone Panicz, Blasio de
domo Drdak, 'Yeneeslao Tribussek, Simone Lopata, Jaeobo ealdarista, dominis insuper i\Jontanis supra nominatis
mediatoribus huius concordie in estuario magno preseripte
domus, Act. in consilio fer. lIlI. ante Galli a. etc. XCI.
21. 1491, 18. října, Rl/hop. č. 94 1. J: 88. Magister Georgius, plebunus ccclesie b. Virg. ante Letam
curiam, m. Jacobus plebanus S. Galii, mag. "Vene.
'Vrbensky et mag. Paulus, predieator capelle Bethleem,
fassi sunt, se teneri et debilorie obligari in cenlum s. gr.
prag. debiti iusti et veri Georgio ab unicorne, quam
summam solvere tencnlur in festo Galli proximo. Quamquidem summam obligant -- in domo ipsorum sita in
giro in acie inter domas Johanne olim Lazari - et Georgii barbirasoris platea mediante - . Aet. die Luce.
22. 1493, 7. listopadu. Rl/hop. Č, 2107 f. 50. Ge·
orgius ab unicorne et Margaretha emerunt domum
acialem oHm Mandouis - el:ga rev. Megistros m. Georgium, plebanulll eec1esie b. M. V. ante Letam curiam,
m. Jacob'um Paczowieusem et m. Paulum, predicatorem
capelle Bethleem, pro CCCCL s, gr. pr. Act. fer. V.
post I'..eouardi.
23. 1494, 17. lÍnora. RullOp, č. 1128 1. f. 3. Když
v zahájeném soudu Jiřík ocl Jednorožce duom SVUO] rečený Mandovský kázal jest provolati a v soudy klásti, tu
Václav Čejlca z Olbramovic na místě Elšky, manželky
své, odpor jest tomu udělal, pravě, že by k tomu domu
Elška, manzelka jeho, po Pavlovi Hoštkovi, otCi svém,
spravedlnost jměla. Potom pak k času uloženému pány,
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když slÍ v radě stáli, tu jest i'eč Václav Čejka opácil, ze
by k tomu domu Elška, manželka jeho, po otci svém
spravedlnost měla. Proti tomu mistr Pavel na místě jiných
mistruov a kněží odpor jest udělal, že by mistl'i a knězí
ten duom Mandovský knězi biskupovi Augustinovi Sancturienskému od Ctibora BrlÍma hípili a penězi hotovými
zaplatili i zap,ún měli kniehami městskými a podle práva
a l'údu města Slídy všecky vydrželi. A potom týž kněz
biskup že jest toho domu za několik let v pokojném
dr2ení byl beze vší pl'ekázky. P. purgmistr se pány pováživše, kterak najprvé Jan "ť.Ianda klÍpiv a toho domu
za mnoho let beze vší p!'ekázky užíval, potom jej Janovi
BrlÍmovi z Ziop, zeti svému, kniehami městskými zapsal,
vzdal a skutečně podstlÍpil, Jan Brau11l jsa toho domu až
do své smrti v držení, lde na smrtedlné posteli Alšovi
a Ctiborovi z Ziop, bratl'ím svým, jej kšaftem odkázal, a
Ctibor Braum potom jej mistróm a Imězílll prodal a
mistl:i a kněZí všecky Slídy podla řádu a práva města vydržali a že v kniehách nemuož nalezeno býti, aby Pavel
Hoštka k tomu, domu jaktí spravedlnost měl, rozkázáno
jest Václavovi Cejkovi, aby on s manžellní svlÍ Jil'ika Jednorožce s pokojem nechali a toho domu více i v časech
budlÍcích nenaHkali. Act. fer. ll. post lnvocavit.
24. 1497, 20. srpna. Rl/llOp. Č. 1128 II. f. 26.
V té pl'i, kdež Václav Čejka z Olbramovic vinil jest Jana
Žide, mistra Prokopa, Václava Žábu, že by oni ty časy
jsúce s jinými pány v radě, přes ten zápis v knihách
měsekých, kterýmžto zápisem nebo Pavel Hoštka vzdal
jest vešken statek svuoj - Evce, manželce své II dětem
svým a jejím, dopustili témuž ,Hoštkovi kšaft dělati a jej
tvrditi - . Proti tomu Jan Ziež, m. Prokop a Václav
Zába odpoveděli, že slÍ oni vedle i'ádu a obyčeje města
k zádosti nebo Hoštky vyslali RÚ z Rebe dva pány a písal'e
a tu, col, jest týž HoMka oznámil, potom po smrti jeho,
když jest to zřiezenie jeho pl'ed EvklÍ, manželklÍ jeho, a
přátely jeho i jejími čtěno bylo a když jest tomu zi'iezení
žádný odporu neudělal, k žádosti též Evky m. j.
Slí
tcn kšaft tvrdili a že by tiem tvrzením nic proti právu
neudělali. PH tom také pověděli jSlÍ, žc by ji?: tomu
drahně lety bylo a že by již o to po tak dllÍhém času
Václavovi Ocjkovi ani komu jinému podle práv neměli a
nebyli povinni odpoviedati. P. purgmistr se pány vypověděli: Když by kdo někomu statek svuoj knihami
mě,ekými bez výmienky zapsal a moci by sobě žádné
nepozuostavil, ten jistý bez vuole toho, komuž jest ten
statek zapsán, toho statku žádnému nemuož dáti ani
kš aftem odkázali, ale poněvadž ncb. Hoštka vešken statek
svuoj Evcc m. své s dětmi svými prve knihami měsekými
zapsal a potom toho statku od manželky své a od dětí
neodcizil, než kšaftem svým toho zápisu potvrdil a. manželku SVlí dětí svých i všeho statku moemí poručnicí
udělal a potom že jSlÍ ti páni, kteHž ty časy na radě byli,
k žádosti též Evky a přátel jiných tcn kš"ft tvrdili, že
jSlÍ tiem toho v kšaftu tvrzením nic proti právóm neudělali
a Václavovi Cejkovi nic nejslÍ povinnovati. Aet. die s.
Stephani regis.
2ó. 1497, 20. srpna. 7illl/též. Kdežto také Václav
Čejka vinil jest Jaro~e od múřenínuav, Jiříka od jednorožce, Jana Pytlíka, Rehoře postřihače, Staňka Kadd'ávka,
Václava Frycka a Martina Hocha nožiel'c z toho, ze by
oni za živnosti, potom když jest nebo Evka um!'ela, toho
statku neopatřili a skrze to že by se n~anželce jeho,
tudid i jemu, škoda znamenitá stala. Zádaje v tom
pánuov za opatřenie. Proti tomu oni slÍ odpovědeli,
že ti sirotci nebo Pavla Hošlky měli slÍ Jana Mandu,
děda svého, Václava strýce i jiné pi'átely v městě osedlé
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a oni za zivností i také po smrti nebo Evky že jSlí
toho na ně nikdy nevznášeli, děje-li he jaká škoda
v tom statku cili nic, ani jich kdy v tom za opatl:enie
žádali. A tak že by tu jimi nic nesešlo, Hdajíce, co jest
v lom za ?rávo, ph tom býli zachováni.
P. purgmistr se pány - takto sú pověděli: Toto za
právo jest: Když který měštěnín anebo obyvatel měsla
tohotp zdělal - by některé poručníky a těm porucníkóm
statek svuoj poručil by k Hezení a opatrování, ti jistí
porucníci mají tiem statkem vládnúti až do let sirotCích.
A když by sir,tci let došli, mají jim hned toho stal ku
postúpiti. A pakli by přátólem těch sirotkuov zdálo se
že by ti porucníci ten slalek sirotčí zle opatr"ovali, mají
na pány to znésti a páni podle Boha a spravedlnosti mají
to rozsúditi a opatl:iti. Ale poněvadž nebo Evka byla jest
~110cná poručnice všeho slatku i dětí svých, zdálo-li se
Jest Janovi Mandúvi, dědu jich těch sirotkuov, u kteréhož
stí Evka, dcera jeho, i s těmi sirotky v domu jeho byli
a s ním stolili, a jiným přátelóm, že by Evka tcn statek
zle spravovala ke škodě sirotkóm, měli stí lo na pány
vznésli. A ponevadž sú toho za zil'nosti i po smrti jejie
neudělali, ze těmi úředníky nic jest nesešlo a že sú proti
právóm nic neučinili a Václavovi Čejkovi ani manzelce
jeho nic nejsú povinnovati. Act. die S. Stephani regis.
26. 1504, 21. čcrvenee. Natus est hoc die Georgius
Dessensky, cognomento Gednorozec, hora 6. minuto 54.
supputaeione ad Pragense horologium faeta. Vir pius, innocens, humanus et inter caetera historiarum patriae studiosus, quos sibi hinc inde dispersas colligi et in volumen
magnis sumptibus describi curabat. (Lupač.)
.
27. ]509, 5. července. Ruko}. č. 94. fl. t: 99.
~an z. Děsenic, zef panie Mflrkéty JednorožcOl'é, o;námil,
ze mlesto té výpravy, kteníž jest měla dáti po Lidmile
dceři své, přijal jest CCC k. gr. pl'. Act. fer. V. \,os;
Procopii.
28. 1515, 27. března. Rl/kop. č. 2141 f. 224.
S~,rze slovutné pány Václava Svátka, toho času purgmistra,
Zlgmunda, pergmistra hor viničních, Víta, slarého porybného, Prokopa Pikarta, Václava Fišle a Bohuslava lwžišníka z Nov. M. PI'. stala se jest smlúva svalebnie
mezi Regimí, schovallici paní Markéty Jednorožcové, a
Prokopem. Závorktí z dní stran a to taková, že paní
Markéta Jmenovala jest po té" Regině jmcncm věna
dvadceti kop gr. m. a výpravu sl"šnú. Proli tomu Prokop
Závorka odvěnil jest padesátc kop gr. m. - Act. fer. III.
posl J udica a.
29. 1517, ll. července. RltllOp. č. 1128111. f·15.
Kdež jest Jan z Dešenic paní Markétu Jednorožcovtí
s Viktorinem, synem jejím, obcslal a z loho je vinil,
kterak manželku a dítky jeho přechovávají proti VlIli jeho
a že jest toho žádal k nim i psal, aby ji proti vi\li jeho
nep~echovávali, jeHo skrze to škody nesc. Žádaje, ahy
ty Jemu napraveny byly spravedlivě a manželka jeho
dítkami jemu aby vydána byla. Proti to lil U od paní
l\'Iar~,éty Jedl~?rožcové a Viktorina jest mluveno, že tomu
dobre rozume]í, co on Jan na nich žádá ale proč manz:lka jeho při matce a bratru svém jest,' jestli že by to
ťrcd soudem límto mělo oznamováno býti, zdá se jim,
ze soud tenlo toho Slíditi nebude, nebo s ní ncmanzelsl,y
nakládal, a ty příčiny že provede a kdyby mohlo tímto
soudem to zkoncováno býti, to se najde že ona večně
jcho manželka nebude. I na tyto l'eči ~Iuveno jest od
Jana z Dešenic, poněvadž jest onehdajší smltíl'tí meli nimi
a paní lIIarkétú a Viktorinem nic mluveno býti nemohlo,
žádaje, aby manželka i děti a kmetična jeho jemu vydány
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byly, že již se jemu obtěžuje, maje mnoho činiti, aby se
jemu tím déle neprodlévalo. A bude-li ho manželka jeho
z eeho vinili, že chce práv jí býti bud před svěckým
nebo duchovním právem. Zasc paní Jednorozcová i
s synem svým k tomu stí mluvili, že stí jemu p. Janovi
toho odporni nebyli a že jest zde onehda stála; chtěl·1i
jest, mohl dobl'e žádati toho, aby jí ujištěno bylo. Ale
poněvadž toho jest neZádal, ona jako svobodná pl'i mateři
súc již jest odešla a svú věc tak opatruje, že jeho Jana
ku právu duchovnímu jest pr'ipověděla a tam o manželstvo
s ním konec bráli chce. A když podle práva nic jest
nežádal, že jim samým od sebe nenáleželo jí se ujišťovali.
A v tom svou věc opatl'i1a jako svobodná, jstíc pl:ed mateři a před bratrem a pokud při nich byla, žc mu ji
rádi vydati chtěli, v tom se smlouvú dokládajíc.
K tomu zase od Jana mluveno jest, že sú jemu toho
podávali, aby ji vzal, sám od sebe toho jest užíti nechtěl,
boje se moci, než právem k tornu pl'isltípiv podle práva
od nich toho žádá, aby jemu jeho manželky ncdržali. A
mělo-li by to bajti, aby jeden ku právu přislt\pě měl to
nésti, že oni praví, že již oni nic nevědi. Zádajíc, aby
v tom opatl:en byl.
vypovídají: Poněvadž
Tu p. purgmistr a páni v léto při jsúc paní Markéla s Viktorinem, synem svým,
obviněna od Jana z Dešenic, žc manželku jeho i děti
přechovávají proti VlIli jeho, tomu nCJdpírali, neZ, proto
jSlíc obesláni, touž jeho manželku s sebou sou pojali a ji
podlé sebe při té při měli, a nadto, že i ti páni, kdož
jsou při smlouvě byli, to sou oznámili, že k lomu Janovi
z Dešenic lu svobodu a vMi dávali, ze jemu jeho manželky a dětí sobě vzíti nebrání a držeti nechtí a on ani
podle práva toho nežádal ji vida zde manželku svú při.
stojící před právcm, aby ku právu dostala. A při přátelské
také smlouvě od J ednorožcové a syna jejího toho nepřijal,
aby sobě ji, manželku svtí i dělí vzál, a oni praví, že je
se již opatřila a od nich pryč odešla. I poněvadž on Jan
póvod již lu věc sobě ohmeškal a ji vida pHtomnu, svú
manželku, toho nežádal, aby práva dostála, z té pHčiny
tou žalobou jemu povinni nejsú. Než bude-Ii moci on Jan
kde v městě pod právem zde též manžell,y své se moci
doptati nebo dětí, že p. purgmistr a páni, bude·li co žádati, rádi se spravedlivě J'odlé práva zachovati chtL Act.
in consilio a MVCXVn sabbato ante Margarethe.
30. )521. 4. listopadu. l<:Šaft Markéty od jednorožce
otištěn v Casopise pl:átel starož. č. XII str. 104. Publikace
stala se .1' pondělí pl:ed sv. Janem Kl'. (22. června) ] ó23.
31. ]523.
RullOp. č. 2153.t: 103. Jakož jest
p. Jan Pikart obstavil dílo Viktorinovi Jednorožcovi, kteréž
dělá a staví z zadll domu svého u vrat zadních domu p.
Jana Pikarta, kdož na místě svém poručiv p. Bohuslavovi
kožišníku, o takovú věc se jest ku pánuom tíředníkuom
ulekl, oznamuje, kterak by ku poctivosti předkem městu
tomuto, tudiež i své, dílo a stavenie nákladné cinil a již
je jako dokonati maje, že by od p. Jana v tom pl'ekážku
nesl, na příčinu se plaje II nevěda, co by tu ke škodě
p. Janovi býti mělo. Aby páni úředníci na to vyjíti ráčili
a pohleděli.
Zase p. Jan tolikéž oznamuje, že jest dUOln svuoj
taktéž ku poctivosti městu, tudiež i své, vystavěl i náklad
znameniti nčinil a měl by skrze stavenie Viktorina J ednorožce na domu svém ohyzdu nésti i ujmu,. světla trpěli,
poněvadž vajše vzhuoru dělá a stavie.
Ze by to proli
tomu bylo, že soused sousedu nic ke škodě stavěti nemó.
Též žádaje pánuov tíředníkuov za vyjití a toho spatření.
P<\ni tíředníci k žádosti obtí stran vyšedšc, na to j.Sú
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bychom toho leoli v sobě, . b,~dl? . oni nálU. anebo !:')' j~~
pohleděli a což tu na rozdílu bylo po spatřenie a vyslytoho puol leta napred dah vedetl, tehdy lImed pn v)'Jllt
šenie obojích - nalézají: Poněvadž každé stavenie, kteréž
polouletí věděti napřed daného máme i též jako svrchu
sc dělá a stavie v mezech a gruntieeh svi ch bez ujmy
slibujeme dáti t)~mz věl'iteluom našim nebo j?d,nomu
meze a gruntu souseda druhého, podle práva hájeno býti
z nich jistinu a sumu dluhu svrchupsaného dva llSlce 1<.
nemuož aby kterakžkoli doluov nebo na vajš nemělo býti
gr. č. a zádmí jimi minci, neZ všecko penčzi bílými poděláno ' jakož pak i slavenie toto, kteréž Viktorin J ednodvojni mi dobrými stříbrnými, rázu prazsleého i s úrokem
rozec dělá a stavie, tak sc nalézá, jedno že jest na mezech
v ty čas; pt-išlým 'zaplatili bez zmatku a odporu i. dalšího
a gruntiech vlastnieeh, druhé že jest od stavenie p. Tan~
prodlevání všelikého, nic sobě v tom ku pomOCI ncbePikarta dvorcm děleno, nečiniec žádné ujmy p. Janovl
nice. Pakli bychom toho ncucinili a sumy grošuov dluhu
na mezi a gruntu jeho, i z těch pNčin on p. Jan Viktonadepsaného kterýchžkoli, budto ~h'očních nebo ji~tinnich,
rinovi Jednorožcovi při témž stavenie ku dokonánie jeho
věl'iteluom našim nedali a ncsplmli tak a na ty cas)' ko7ádné překážky ci niti ncmá.
nečně i tím obycejem, jakož se svrchu píše, tehdy i.lmed
32. 1526.
RullOP. č. 2103 f. 275. Petr ingrospotom dáváme jim nebo jednomu z nich ,t!mto. hs;em
salor a Lidmila od jednorožce koupili sobě spolu dvě
plntí moc i právo z té sumy gr. dluhu tehdaz povmn,eho,
vinice ležící na Zizkově podle sebe, obědvě pět strychuo
budto úroční nebo jistinné, i ze všech škod, leteréz by
míry držící mczi vinicemi Jakuba Fikara a Václava Kokoli proto yzali, nás, svrchupsané jistce, právem, kterým
mínka obostranně, lotižto III str. od Tomáše Ro~bíčka
se jim koli zdáti a líbiti bude, budto právem purkrabství
Pr;žského, lotiZlo !)11ohonem anebo ležením v jednom
za LVI1III/ 2 k. gr. č. a dv~ str)~C~IY od }a~l~.Kumpa;,a za
XXX k. gr. č. Z kterýchzto petl str. tlrocltl se ma, ze
z měst Pražských, tak jako by na to měli list hlavní téz
tN str. k záduší sv. Stěpána V. 1 k. a perkrechtu V gr.
na pergameně s rukojměmi a s pečctmi léž visutými, celý
m. a ze dvú str. XL gr. m. do kolleje Veliké a perkrechtu
II dokonalý pod!e kanceláh Pražské anebo laké práven~
XVI pinet vína nebo místo. vína za každú pintu X peněz
městským, totiž stravováním kde~koli a na kt.erémkoh
právě, pokudž za řád a za právo Jest napomínall. A mJ:
malich - .
máme i též jako svrchu slibujeme, 1<terim bychme kol1
33. 1527, 22. října. RullOp. é. 534 111. f. 107.
právem napomenuti byli, tomu všemu, což s,e sv;·c.hn, pí~c:
Lidmila Jednorožcová seznala se, ze jest přijala k sobě
dosti učinili a tu sumu jistinntí svrchu dotcenll 1 urOCllt
od Viktorina Jcdnorožce, bratra svého, sumu .gr~~uov .a
sc všemi škodami proto vzatými z úplna vše hotovi mi
peněz _ kterúžto jest nebo panív~Ia:'kéta, mát;~ J.lc.l> Jí
penězi týmž věřiteluom našim nebo jednomu z nich
Lidmile, dceři své, dala pod sveremm pro dell JeJI - .
zaplatiti, nic sobě v tom, což by jim ke škodě a n~m
Act. fer. III. post Undee. m. virg.
ku pomoci býti mělo, žádným obyčejem yymýšlenym
Rulwp. č. 2134 f. 28. Kdci jest
34. 1531.
nebeníce. A kdozkoli teuto list měl-by nebo jmíti bude
uroz. p. Jan z Královské Hory, doktor v právích, srn
z svrchu psaných věřileluov našich nebo jednoho z nicl~
dobré paměti p. France odtudž. z Královs,ké Hory k. zádobrú vuolí a svobodmí, ten má i míti bude touž moc I
dosti dobrich lidí puojčil dvtí tIsíc k. gr. C. p. purgn1lStru
též plné právo ke všem včcem v něm položeným a zaa radě i vší obci Stal'. M. Pr., jakož pak na to od týchž
psaným jakožlo on sám. Na potvrzení a zddení toho my
Pražan St. M. Pl'. má jeden list II jistotu na pargameně
z pocátku psaní jistci pečeť naši menš! města našeh~
pod jich visu tú menší pečetí a potom připuojčil jcst jim
svrchupsaného jislým naším vědomím dah sme a rozkázali
Mk. gr. č. a na to má list druhý. K~eré~~o listy. p. J~n
přivěsiti Ie tomuto listu dobrovolně. Jenž jest ~Ián léta od
pl'ijal jest od nich, však pro UI'arovám pnhod a Jestli·ze
naroz. syna buozího MVCXXIX v pátek na Stědrý den,
by tíž listové aneb jeden z nic1~ ztracen byl, k tom~ stí
jinak u vigilji Narození téhoz syna buoZího.
své povolcní obojí dali, aby kl1lhy v Star. M. Pl'. vlozeny
a aktovány byly, jakož pak oba dva jstí níže slovo od
Listu druhého pNpis:
slova vepsány takto:
My purgmistr a rada i všecka obec S~ar .. M. Pl'. :-:
My purgmistr a rada i všecka obec Stal'. liL Pr.,
jislci a praví dlužníci - vyznávámc. ;- ze JS~1e dluzn,l
nynější i budúcí, jistci a praví ~luž;1íci dl~hu ?oleps~n~ho,
_ p. Janovi z Králoyské Hory - tlSIC k. gr. c. - Jem
vyznáváme tímto listem ?becne pre~c. v.seml, k,d~z .cte~1
jesl rlán MVCXXXI v títerý pl'ed sv. Markétú.
nebo čtúcí slyMn bude, ze sme dluzl1l 1 s buduclllll naTaké těmito zápisy od zádného ani purgmistr a rada
.
městky našimi urozenému p. Janovi z Královské Hory,
i všecka obec Stal'. M. Pl'. - nemají upomínáni býti ani
doktorovi v právích, synu ně~dy p. France ~d~u~ž z KránaNkáni leč by oni Pražané lěch listuov nevyvadili a že
lovské Hory z Brna, a téhoz p. doktOl:a dedICom n:bo
by je p: Jan doktor z Královské Hory ztratil a tak ze by
jeho budtícím věřitelóm našim nebo Jcdnomu z l1lch,
suma jednoho ani druhého listu zaplacena nebyla, a na
pravého a sp;avedlivého dluhu nám vděk, vše hotových,
to že by se kvitancí ani listy od nich Prazan v)'Vazeny a
puojčeného dva tisíce k. gr. č. dobrých, slříbrných, ráz~
zkaženy nepokázaly, než když by listy zkalené byly anebo
pražského z kteréžto jistiny a sumy grošuov máme 1
doslatecná kvitancí ukálána, také tento zápis má milll\ti
dobní naŠí vírtí beze lsti slibujeme všichni jednostajně
i také pamet těch listuov zapsaná má zkancellována býti.
rulní společnú a nerozdíln~ úročiti a pl~titi tým~ věřitelu?m
Act. fer. llI. ante Margarete a. MVCXXXl.
našim ncbo jednomu z mch platu a uroku rocního tohko
P. Václav Kamenický z Vitiněvsi jsu poslán od Ul'.
CXX k. gr: č. též dobrých, stl-íbrnich, rázu pražského
vladyky p. Jana Dubčanského ze Zdenína a na ~iab~o
nadepsaného, každý rok nerozdílně, totiž na ~v. Jiří po
vanech s listem mocným - zápisy svrchupsané - ]akozto
dání tohoto listu najprvé příštího, počmíce tohko LX k.
již od _ p. Jana z Pernštajna a na Helfcnštajne vyna míšensko čttíc (1) a na sv. Havla ihned potom budúcího
plněné a docela témuž p. J an~vi Dubčans.kém~ zaplacené
LX kop č. a tak potom i jin~ .Ieta pot~mn~ vždy na kažkazí, _ moří a v nic obracll]e. Act. dle Sun. et Jude
dého sv. Jiří a sv. Havel platItl ~ dávall ma~nev,p'0 LX k:
a. ]536.
gr. č. tak dltího a dotud, dokt;dz by nám tfz vente!é našl
35. ]534 2. března. RullOP. č. 1130 f 9. Jakož
nebo jedcn z nich anebo my Jim také puol leta pred sv.
předstoupili
sou po smrti Viktorina od jednorožce Havlem nebo před sv. Jiřím nedali věděti napřed. A kdyz
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pl:ed p. purgmistra a radu Bohuslav kozišník s Voršilou
sestrou svou, a Jil'ík, vVolf a Václav bratří vlastní a ne:
dílní Dešenští z Dešenic, pravíc se ' tíZ bratl'í - k statku
.
neb?zt.í!<~ V,i;dorina, ujce jich, právo míti, jakozto
jeho nejbh.zšl pnbuzní. Táhmíc se dále i na to. kterak
jes,t l~~a:t Jeho nebožtíka ku právu pečetí jeho vlastní za·
peceteny podán a od písal:e pl'ísežného Jaroše z d"lejší
ka~celál'e ,Pražské, kten jž jej 7, vuole nebožtíka ujce jich
SVll vlast.I:1 rukou psal, a jiných na to veden);ch svčdkóv
- aby JI~1, tal;é ,t.ejž kšaft pl:cčtěn byl. Kterýzto když
vyslyšalt, z~dah pn. nem - zustaveni býti. Při kterýmzto
kšaftu vyhlašení stoje Bohuslav kožišník s Voršilou, sestrou
sv~u, odpor tom II Maftu jest učinil, pravě, zc podle práva
~nesta tO~lOtO, ten kš;ft, sepsán ani vysvědčen není. A by
I byl, porádne vysvedcen a sepsán, žc jest on Viktorin
neboztík toho kšaftll činiti nemohl. Na to čísti dal kšaft
n.ebozky paní Markéty od Jednorožce, matky jeho Vikto·
nnovy a baby těchto brati'í Dešenských, kteráž ten statek
vsecken, o k~el:éll1ž. on Viktorin, syn její, neničko jest
kšaftoval, prve jest Jako o svém svobodném a vlastním
statk.u kšaftem poHdila, a jeho p]'i synu svém Viktorinovi,
d~~:;I. by ~1U. P. B;,.z I:edostatku k jeho rozumu zdravému
pnJllI a ,dedlee 111Itl, jest nechala. Pakli by v tom ncdo·
statku predce trval, dala jest mu tejmž kšaftem svým
k opatrování jeho, tudíz i také statku, za poručníka a phtele
Bohuslava,~
oršihí, sestru jeho, jakož jest pak on Bohu·
slav t~k .Clllll, ze za zivnosti Viktorinovy statek platy
vybíraje, I zdraví jeho vzdycky opatroval. A táž j\'Iarkéta
mátie,.:Ti}dOri!lova:při tom že jest mu také oustně v tejnosti
s V~~'Sl:.ll, s~stní jellO; ?bzvláštní pornčení učinila, aby po
S!lub 'Iktorma, syna jejího, ten statek on Bohuslav na milo·
srdné skutky pl-ijal a mezi chudé lidi do záduší a díl k sv
l\1ikul~ši, l:?ež leží, .aby rozdal. Pravě t);Ž Bohuslav, že toh~
na ~ve dU~l. ll,echa;l neI~10hl, než že zádá, aby pH tOl11
pam l\1arketmym ksaftu zustavcn byl. Neb oni Dešenští na
ten sta~ek se p,~~ahovati n~mohú kšaftem, kter);ž čten jest,
a to pIO tu pncmu, neb jest on nebožtík Viktorin k dě·
~ání kšartu rozum,u zdravého neměl.
Ludmila pak, sestra
jeho, dcera pam Markytina, mátie tejchž Dešenských
z toho ~tatku jest ,na klenotích i hotových penězích' vy:
by ta a j~ho se odrekla, tak jaIá knihy to ukazují. A ani
on neboztík nebyl na tom, aby při nich Dešenských
statku svého zanechati měl - .
~roti t?mu oni Dešenští bratří, puovodové, dalijsou čísti
rel~~1 z ~'ejst~r radních s mocným listem pod pcčetí ne·
bozUka Vlkt?nna, ujcc jich, ucinenú do rady 1. MVCXXXIII
a}? skrze Jisté osoby, jakožto Viktorina z Drast, Václava
Peltkostela, Václava bakaláře Haldeckého Václava Rukav~~i, lidi, hodn~věrné,.a vzacho~alé, skrze lderéžto pl:iznání
p~ed .plavem jcst uCll1eno, ze od nich bratl'í nebožtík
?jec JIch toho y~tln~ nikam jest odciziti ncmínil, jakož
Jcst pak t~k nCll1d, ze kšaftem svim od nich statku svého
Jcst neodCIZil, neZ toliko jich podělil. A kdyby i toho
I~šaftu nebylo, tehdy podle té relací do rady učiněné
Jim :en ~tatek tím dáním a jináč nápadně pl:ináleží. PraVIC, :~ ten kša:t !le~?ž.tíka Viktorina má podle práva
místo, nutI, neb jest clllll za dobré paměti a rozumu
porucníkóv nepotřeboval a ani tohoto Bo·
zdraveho ~luslava v~í.:ozi~n~ka, když se na lo poručenství za živnosti
jeh~ pr~ p:ave potahoval, v tom poručenství trpěti ne·
cht~l, nebrz se ho v radě i jiude odpíral, jemu Bohusla·
1'01'1 do domu nedal - .
Tu p. r.~r~mistr ,a rada vypovídají: Kdež jest
Bohuslav kozlsmk porucenstvím nebo Markéty Jednorožcové
právo a spravedlnost míti chlěl k statku nebožtíka Vildo·
rina - i poněvadž kšaft její Markétin toho neobsahuje,
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ani jak v sobě zavírá, nebo kdyby to v sobě drhl čehož
Bohuslav žádal, on ViktOrin toho statku mateh s~bě da~l,ého uI~.l.e~šovat~ by nemohl, ale ze jest jím vládl, jej
~:~dll a. ~lllIl S IIlm, co chtěl, a v tom Bohuslav jcmu' za
zlvnosb jeho Viktorinovy pl'ekážky nečinil z těch pl:lcin On
Bohuslav tím kšaftcm na tcn statek - tál;míti se nemí'tZ ;"eb toliko při ochránění jeho Viktorinova ldraví to se poru·
cenství .vztahovalo, ale ne na statck. Dále kdd bratří Dcšenští
- o I~~a~t sou dumink.u uci~ili, zc by nalezcn býti mčl, a
ten} ,ac jest nalczcn I zapecetín, ale ne jeho rukou ne·
boztll," sepsaný, a ten kšaft pol:ádných podle práva a'
společně pHtomných svčdkóv ncmaje místa svého míti
nemá" ~ n,e,muože, pon.~v~d~ sv~dl<ové nejsú, kterých by
ne~?zbk z~d~l ~ ~sblVlcne prOSIl, aby to, což v tom spisu
S~~jl, vy~vedclh, zc to vllOle jeho jest.
A hned Wolph
pn tom jakozto s městem trpící a břemena městská nes a
a měštěnín jsa, jakozto po příteli nejbližší přítel prosil
aby práv~ S::é~lO uziI. I podle práva on Wolph k toml;
statku nejbhzšI by byl, kdyby on Viktorin toho za své
živnosti neopati:il a lidí hodnověl'llých - do rady s mocí
ne?oslal a vuoli SVlí oznámil: neučinil·li by pořízení podle
r.rava města tohoto pol'ádného, ze statek jeho veškeren
j:~~mu. zádnému l?řijíti nemá, neZ ujcóm jeho Dešenským,
JII'l;<OVI, Wolphovl a Václavovi. 1 z těch phčin jim bratřím
Desenským ten statek - se pl'ipovídá. Act. fer. ll. post
s. Mathiam ap. 1534.

36. 1536, 17. června. Rl/kop. i'. 993 f. 213.
L. 1536 v sobotu po sv. Vítě stala se jest smlouva mezi
Janem Dubcansl'ým ze Zdenína na Habrovanech z jedné
a slovutným Jiříkem Kometkú, Janem Chocholem a mistrem
T".~u~šem 7, J~vořice, kanclél:cm St. M. Pr., jakozto po·
rucmky ?d panuol' - St. M., z strany druhé, kdež týž
Jan ~~Ibcanský obstávku jest učinil na Jana Mikšova u
OnJ~'~j~ Nosk~, ~01.lsed~. St. M., I' městě Brně pro jistoty,
k~eľez JSou om pam Prazané na se ucinili v jistých sumách
nekdy panu Janovi doktoru z Králov,ké Hory a na kteréž
se on Jan Dubčanský praví míti spravedlnost a dobré
vuole. Dále co se klípení domu Jednorožcova v městě
Pra~~ podle kšaftu někdy pana Jana z Královské Hory
dotyce a nádavku na bílé peníze podle jistot cožkoli
urozený pan Jan z Pernštejna mezi stranami o t~m domu
a t~ch :1ádavcích nznati ráčí, tak strany k sobě se zacho·
vatl mají. A tu p!ni Praz,~.né, m~jí .se po vyvážce summy
~a du~m Jednorozcuov pn šly ucístl s týmž Janem Dub·
canskym - .
37." 1541, 4. línora. Veslaví1l1/v Kaleudd!'. V so·
botu .:Il11rcl Jan Franc z Královské Hory, doktor v právích.
Te.n JistoU" sumu odkázal, za kterouž' by koupen byl dum
u jedn?r?zce v rynku na Stal'. M. Pr., aby v něm Ilias
Homcon ja7,ykem řeckým mládeZi čtena byla. Když pak
tcn dum nebyl v slušné ceně na prodaj Pražané s učením
Pražsl'ým smlouvu učinili, aby místo té sumy kterál: za
nimi zustávala, vydávali lelctoru takové lekcí k~?'dého rol:u
4~ k. gr." č:, budoucně a večně. A toho platu pojistili na
VSI S\~é dedlcné Sázeném, jakž smlouva o to učiněná 7,ní,
kteréz datum v pátek den sv. Katel'iny 25. listopadu
1. 1541.
38:. ,1~4~, 11. července. Liberprivilegiorlt/ll secuudus
f 65. Psaní krále Ferdinanda k Pra·
zanum Staroměstslcým, aby podle zhzení někdy Jana France
z Královské Hory doktora 'i') a duvěrnosti jeho k nim
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doucÍ, budou podle znění desk komorníkem se moci uvázati v svrchupsallou ves Sá7,enej, v dědiny, luky, lesy,
potoky, vinice i se vší zvolí a to držeti i toho užívati
dotud, dokudž bychom platu toho aneb platuv zadržalých
týmž rectOl'tUll aneb rcctoru aneb také rektorovi uni\rcrsitatis nedali se všcmi škodami a náklady proto vzešlými
a to beze vší naší i budoucích našich všeliké překážky.
A jestli ze by pak práva nešla, neb kdy jaká svolení
7,emsld byla aneb válka v zemi, proto my svrchupsaní
Pražané máme i slibuj cm z své komory takový plat vy·
dávati, sobě v tom nic lm pomoci jakýmkoli spusobem
vymyšleným ncberouce. Též jestliže svrchupsaná ves sešla
by, tedy v jiné vsi naše kterékoli budou se moci tiž
lektor aneb lektOl'o ,é aneb rektor universitatis uvá7,ati a
to bez naší odporno,ti všelijaké, jakž se svrchu píše.
Co sc pak toho lektora aneb lektorll jednání dotýče
a volení, takto jsme se my z počátku psané strany snesly
a srovnaly pro zachování pokoje, lásky a budoucího phl'
telství. Když by koli aneb kterékoli toho lektora aneb
lektoru volení potřebí bylo, že rektor učení Pražského
má k sobě pl'ijíti děkana a jiná clva mistry aneb doktory
spoluradní své tak, aby kromě rektora učení Pražského
tři osoby mistl'i aneb doktol'i k tomu volení od rektora
p"edjmenovaného obesláni byli a týž rector universitalis
má beze všcho prodlévání do rady Starého města Praž·
ského panu purgmistru oznámiti, aby k tomu volení lek·
tara aneb lektorllv ti-i osoby z rady k němu vyslány a
volcny byly. A tu osoby předepsané mají II povinny
budou takového lektora aneb lektory, dostatečně se na ně
vyptajíc a s větŠÍlll poctclU jedna každá slrana rozmlUVÍC,
be, odtahu věrně, upHmně, v povolnosti pl'átelské voliti
a podle té hodnosti, kterýž by se k té lekcí Iliados Ho·
meri i k jiným dobře hoditi mohl, a rector universitatis
podle poiádku a obyčcje učcní Pražského má mezi těmi
osobami k volení oznámenými prostI:edkovati a zavírati.
Též také na snešení týchž volencll má býti, že každému
z těch lektor\l podle hodnosti z těch platu dáváno mělo
by býti. K tomu, jestli by od kterého toho lektora hodná
pdcina dána byla, aby ho tíž volenci bcneficium zbaviti
a jiného voliti mohli. Ti pak tak volení lectores pl:edkem
mají a povinni budorr v pOl'áclek učcní Pražského podle
obyčcje vstoupiti, rektoru a děkanu poslušni a poddáni
podle statut býti i všelikterak jinak se chovati chvalitebně,
věrně jako která jiná osoba v témž učcní.
Což sc pak lekcí dotýče, mají prvotně l:eckým jazykem
Homeri Iliada čísti a k tomu i jiné autory řecké i latinské,
však s vědomostí a povolením děkana, podle pol'ádku
ar ti um fakultatis. Byt pak také aneb místo k bytu mají a
budou moci v kterékoli kolleji sobě obrati, však bez ujm)'
t);chž lcollejí obyvatellt. A aby o to s tím aneb s těmi
jednateli, kterýmž b)' ta kolleje k spravování náležela, a
s nimi aneb s ním o týž byt i o stravu, ač b)' ji tu také
míti chtěli se urovnali ta své peníze. A poněvadz by SYlí
7,vláštní záplatu měli, nemají a nebudou se moci potaho·
vati a užívati žádných jiných dllchoduv a praebend uni·
versitatis ucení Pražského.
a11weg einer dinnen nach Brauch der hohen Schulen
Také i na tomto jsmc se snesli strany výšpsaného
HOlueri lliarn in kriechischer Schprach les', sein Be·
lektora, jestliže by se někdy bezelstně to přihodilo, že
soldung vom Haus entphahen. vVo aber Sach, dass ich
by lektor aneb lectores l:ečtí up táni II 7,jednáni býti 11e·
nicht kaufet sol, in der Gestalt zum Collegi gekauft
mohli, tehdy od pl'cdjmcnovaných volen Cll na to místo
,wcrden oder so vil gelt dieweil gelegt, wic wans wol
spuosobem naltol'c dotčenim mají se voliti, kteříž hy
mit der Zeit mocht kaufen, bitť cin namhaften Rat aldo
místo řeckého jazyku latinské autory čtli a učili latině.
\\'0110 darein sehen nach dems der Stat zue guet kommen
A tomu lektoru aneb lektorum voleným plat pl'edepsaným
mag und viel cler Iugellt aucll in kriechischcr Schprach
spuosobem vydáván b);ti má. Než když by se zase vyhledal
ulldericht werdeli hin nach, darzue ich auch mcine Pliecher
lcktor aneb lectores l:ectí, a to vyhledání nejvíce a nejschaff. (i\'Ionumenta histol ica universitatis Prag. III str.
déle [se]státi má do roka, nemohlo·li by prvé míti, a když
143 č .. 92.)

lektora aneb leklory i'eckého i latinského jazyka zpuoso·
biti a je by tčmlo kterékoli kolleji k tomu nálezité i tím
platem, Her);z mčl z domu J ednoro?'cova vycházeti, na
jiném místě opatl-iIi. Však tak, když by koli ty a takové
lektory zpuosobiti a je platem a bytem opatl,iti chtěli. aby
to kazdého casu pl:edkem s volí a jistým vědomím krále se
dálo. A ted vám psaní k mistl'tllu a kollegiatum Pražským
posíláme, v kterémž jim poroučíme, aby se oni y, tom
upokojili a pl'ekážky žádné VálU necinili. Dán v Rezně
v pondělí před sv. iliIarkétou 1. I n41.
39. 1541, 25. listopadu. Tamtéž f 86. (Smlonva
Staroměstskýclj s učením Pražs"ým o kšaft doktora Jana
France.) My purkmistr a rada, starší obecní i jménem vší
obce Starého města Pražského, a my rector, děkan, mistCí,
bakaláři, studenti i všecka univel'sltas uCCllí Pražského
známo činíme našíni tímto listem všem vuobec i jednomu
kaZdému, kdož jej čísti aneb čtoucí slyšeti budou, ze jsme
mezi sebú pl-átelské sncšení a dobrovolmí a dokonaltí
smlouvu učinili, a to v tom: Kdež podlc znění kš aftu
někdy pana Jana France doktora z Královské hory, do·
bré paměti, měl jest byl dlu11 v Starém městě Prazském,
jenž ,love Jednorožcllv, koupen býti, aby v něm l'eckým
jalykcm k prospěchu mládencllv ctcna vuobec byla Ilias
Homeri, a 7, téhož domu lcclorovi aby plat vycházel,
:~na kterýž by ziv byl etc. tak jakz týž kšaft sám v sobě
šíře svědčí a ukazuje.
I p.oněvadž týž dum napřed jme·
novaný nebyl jest a podnes není na prodaji v slušné ceně
a v slušných penězích, že my z počt1tku psaní purgmistr
a rada i starší jménem vší obce Starého města Pražského
obmýšlejíc, aby jcdno učení PraZské státi tím lépe a rOl'
máhati se mohlo a také vuolé a žádost svrchupsanéh()
pana J a!la France doktora, aby se vykonala, a také jakZ
jest i některá sum ma penčz za námi téhož France doktora, za kterouž by ten dum měl koupen biti, zuostala,
místo té summy máme i povinni budem do učení Praž·
ského lcktoru aneb lektaruom, ktel'íž by k takové lekcí
spuosobením dole psaným voleni byli, pl:cdkem nynějším
i blldoucím platu ročního vydávati 45 kop gr. českých
budoucnč a vččně, a to téz dekami tenlskými na statku
pozemském svobodném, nezávadném, pl:ede všemi jinými
ujistiti a npsati, totižto na vsi naší dědicné řečcné Sázeném s dědinami, lukami, lesy, potoky, vinicemi i se
vším příslušenstvím, což tu máme, tak aby svrchu psaný
plat těch 45 kop gr. česle od nás vydáván byl lectoľll
alH~b lectoruom svrchupsaným každý rok rozdílně, totiz na
sv. JiH po dání toho listu nejprv pl'fštího počnouce 22 1h
kopy gr.
a na sv. Havla ihned potom budoucího toUkéž,
a taky jiná všecky léta budoucí, pořádně beze všeho za·
drZování. Pakli bychom vý!\psaní purgmistr a rada, starší
i všecka obec Starého města Pražského, nynější i budoucí,
takového platu 45 kop gr. c. tak a na ty časy rozdílnč
ncplatili, jak se pi'edpisuje, tehdy lector aneb lectores
pl'eddotčení aneb kdy, by těch bezclstně, jakž se níže
píše, nebylo, tehdy rector universitatis nynější aneb bu·
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by se vyhledali ti řečtí, tehdy ti latinští lectores na další
čas toho platu castopsaného požívati nemají, ani ho jim
purgmistr a rada etc. svrchupsaní vydál'ati povinni nebudou, mimo to, což na ten čas tou prací do vyvolení
řeckého lektora zaslouzili. Než ad praebendam imiversitatis
zase pl'ijati a připuštěni býti mají l'ádně. Dálc i s louto
také výminkou, jest!iZe by leHal' aneb leclores l'eclí ani
latinští bezelstně a beze všeho obmyslu najíti se nemohli,
prolo vIdy takový plat 45 kop gr. č. výšdotcených má
vydáván býti a to ad tiscum facultatis, lak aby v jislém
místě tu in fisco facullatis skládán byl a chován s tím
opatřením, tak aby předjmenovaní volenci jedni bez druhých tím nehýbali a nikterakž k tomu nemohli, do zase
nptání lektoruv řeckých aneb latinských tak, jal<ž by o tom
pokladu potomně od obojích stran pl'cdepsaných snešeno
bylo.
Což se pak l(lJěh, po témž panu doktorovi etc. dotý~e, d'lny mají býli do bibliotheky Veliké kolleje, a
z nich kdo by sobě z mistrll které a pl'edkem len lektor
aneb lektorové k své potl'ebě vzíti chtěli, mají se podlc
obyčeje v regislra zapsati a když by jich nepotřebovali,
zase doziti. Kdež to "lecko, což se svrchupíše, máme
my svrchupsané strany jeden kazdý artikul věrně, právě
a upHmně i křesťansky sobě zdržeti nyní i na casy budoucí, tak jakž dobrým a ctným náležf. A tato smlouva
má býti bez tíjmy privilejí všech a všelikterakých spravedlivostí jedné každé strany. Na potvrzení a těch všech
věcí svrchupsaných zdržení a svodomí my svrchupsaní
purgmistr a rada, starší obecní jménem vší obee pečet
menší města našeho, a my redor universitatis na míslě
učení Pražského pečet téhož učení dali jsme pl'itisknouli
k tomu listu smluvnílllu. A pro lepší toho jistolu i budoucí pamět my svrchu psané strany učinili jsme mezi
sebou dva listy smluvní, kdež jedna každá strana z nás
Iml jeden připecetěný a y jednostejná slova psaný. Stalo
se v pátek den svalé Panny KaleHny, leta 1541.
40. 1544, 3. tínura. Rl/flOp. é. 2117 J~ 15. Mikuláš
Cernohorský koupil duOlu ležící na rohu Zelezné ulice
l'ečený JednorozcOl'ský od p. JiHka a Wolfa, bratří vlastních DešenslC)~ch z Dešenic i na místě sirotkuov po nebo
p. Václavovi Dešenském, bratru jich, za XIIJl/2 set k. gr.
č. Jimzló zavdal VlIl/ 2 ,ct k. gr.
Však pl'i tom oznámeno, ze těch VI set k. ostatních, kteréž po dva roky
se mají poloziti, v radě kladeny býti niají (pro sirotky
Václava Dešenského). Act. fer. II. post Purif.
41. 1549, 18. ccrvepce. Rl/flOp. č. 2129 f. 199.
Vedle toho klId jest Jan CCl'llohorský z domu Jednorožcova obeslal' Annu Jandovou, seslru SV\lU, vinil ji z toho,
že drží stalek po otci jeho Vácslavovi Cel'llohorskim, téz
i po Martě, matce jeho, pozustalý a to na domích, zahradách, pasích stHbrných, koflících, klenotech, holových
penězích i na jiných SVl šcích jí Anně pod jist)~m svěi-cním
dani ch a zapsaných. Neb ten slatek pl'Hiel jest jí v ruce
pod takovou vejminkou, že ona jest pl'ipovídllla I' stavu
panenském setrvati a se nevdávati a na takové její pl-ipovídání to jest jí v ruce vešlo s tou dtIVěl'Ilostí, když
by kol i tak, zuostanouc v slavu panenském, umřela, ze
takový statek jí pod vejminkou daný nemá na žáduého
jiného pHpadnouti než na něho Jana <--ernohorského, a
k tomu také od matky vy byt není, prosí, aby col. by lak
za sebou jměla a držela k navrácení přidržána byla.
Proti tomu od Anny Jandové mluveno: Ač by nebyla jemu povinna na tuto žalobu odpovídati, poněl'adž
sama takového stalku dditelkyně ncní, však nechtíc tím
zaneprazdl!Ovali, ukázala některé zápisy s kvitancí, mluvě,
že z těch se nachází a ukazuje, kdo ten slalek drZÍ. Ale

c.

Vll. Na Ve/Mli! lIdll/ěsli (sll'lmll Mnl).
ona Anna praví, ze žádného statku po otci jeho Vácslavovi
Černohorským nedrží a jeho nemá, a tak z čehož ji viní,
že jemu tím povinna neví,

než chce·li to ukazovati, ze

po otci jeho Vácslavovi Cernohorském statek dr2í, chce
ráda slyšeti i také proli tomu dáti mluvili.
Zas od Jana Černohorského mluveno: Poněvadž chce
slyšeti, jest na tom aby ukazol'al, žádaje aby kšaft Vácslav a Černohorského, otce jeho, též i druhý kšaft Jana
bakalál'e a také smlouva mezi Martou, matkou jich, a
dětmi jejími čtena byla, mluvě po pl'ečtení, ze tím ukazuje, kterak tato Anna slatek po otci jeho a mateři drzí
a jeho až posavad v užívání jest, a tak v tom arlykuh
žalobu svou provozuje, A kšaftelll Jana bakalál'e to se
ukazuje, že Anna lato padesáli kopami jest vy by ta" a
kterýž statek nyní drží, ten jest pošel od Vác,lava Cer110hol'ského a ne od Jana bakaMre a tento Jan že ničímz
odtud jakožto dědic vybyt není a všeho toho statku, kte·
réhož nyní v držení jest, dostala pod svěřením i také pl-ipovídáním, že stavu svého panenského nepromění a že
se nevdá, což chce svědomlm ukázati, dav čísti svědky
mluvě po přeetení, že takové její připovídání hojně provedeno jest. A poněvadž stav svuoj proměnila a vuole
matky její nebyla, než aby se nevdávala, a po smrti takový statek na nčho Jana, jakožto syna Marty, a kterýz
z statlm matky své vybyt není, aby pl'ipadl, i na jiné přá
tely a vnuky. Zádá toho, aby len statek tak přišlý byl
opall'en, aby se po smrti doslávati jejímu manželu ani
jinému nemohl. A jaké jisté srozumění bylo Jana s malkou
jeho i s Annou i jaké Sllešení, ukázán zápis trhový zahrady,
že jiný žádný, než aby ona byla v užívání toho statku az
do smrti a potom aby na krevní přátely pl'ipadl. A aby
té zahrady neplatil, no2 kdyby ona Anna stavu nepromíjejíc byla v nějaké potl'ebě a nouzi. A zHdil Václav otce
s dětí nápady na matel' spravedlivě, lehdy s maleře na
děti jíti mají a ona Marta vuole lé jeho I' nápadích nezměnila, nechala lak a pl'i tom Zll05laveno jest.
,
Zase od Anny mluveno: Kšaftu tomu Vácslm'a Cernohorského pl'ečtenýmu jest člyrydceli osm let, ta léla
v mlčení byl, nikda tomu neNkal nic a toho v pokojném
ddení mátě její byla II ona po matel'i tolikéž, on Jan jsa
v margkrabství l'o'loravském mnohá léla tam syny své zplodil, kterak jsou jměli na ně nápady jití a Jan bakalál',
druhý manžel a otec Anny, činil Haft Pl'ed lély sedmnácti, loho pominul, času projíti dal, kterýž o svým statku
kšaftoval, o domu i o zahradě jak chtěl, a tomu odkázání
dosti ucil1ila jakožto mocná oteovsl,á poručnice od něho
zl'ízeII á. A kdež předešle porovnání se stalo s jislými prostředky, vzlahovalo se na patcro dětí a ty zemřeli jsou,
toliko on Jan Cernohorský sám zuostal, klerýž potom při
javši svou spravedlivost z toho Jana bakaláře, olcima
svého, kvitoval na budtící časy a věčné; ukázána ta kvitancí, že zbytečně na lo nastupuje a daremní zaneprázdnění činí. A Markéta, matka její, pl'eo let)~ třinácli statek
svuoj pořídila, kterýž jí ne po otci Jana Cernohorského,
ale po Janovi bakaláři, otci jejím, se jest doslal a tomu
tento Jan místo a pokoj dal, neZ nyní jsouc z peněz
o zahradil placení napomenut, chlěl by nastupovati na to.
A lomu Vodiekovi nožíl-i, svědkovi, odpírá a praví, že
matde své o slatek nepodvedla a kdyz o to místo a konec
vejpovědí spravedlivou jmíli bude, chce k němu o lo
právem přikroeiti a t(lho tak nemíní nechat.i.
.
Na lo od Jana Cernohorského mluveno: Neodplrá
tomu, aby nejme! kvitovati, ale z statku otčíma svého,
než klerýž potom po smrli jeho otCfma na maleř zos pl'ipadl, z toho vybyt není a z toho nekvitoval fl bylem
svým v ]\{oravě své spravedlivosti jest neztratil, neb lo
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již ponzeno bylo tak, že se ona nevdá a po smrti že to
Lukáš a Anna, každý z nich, berou a vzali až do tisíce
na přátely krevní připadne, a tím toho, mluvíc, že se
kop gr. m, na zahradách, vinieech, Idenotích, hotových
nevdá, dosáhla; pak vdavši se, jmá-li toho užíti či nic,
penězích a což se pak ještě nadto vajše statku pozuostažádá za rozeznání spravedlivé. A také žádné svěření nelého po nebo otci jich našlo, tím se - rovnými díly pomuože se tak dostatečně ukázati, jako co se zjevně činí.
dělili. Co se domu u J ednorožcuov dotýče, ač jest
A když by co zjevné bylo, již by svěl'ením nebylo, pokoupen za XIW/ 2 C k. gr. č. - a Mikuláš něco svých
roučeje se s tím se vším k spravedlivému práva uváženÍ.
peněz na něj dal, oslatek otec jich, však podle snešenf
Naposledy od Anny mluveno: vzal všecky díly, náspolečného jest i\Hkulášovi tajž duom puštěn za XiI I / 2 C
pady po jiných dětech i svilj taky, a z těch díluov kvik. gr. č. Co se dotýče bytu Lukáše, bratra najmladtoval i z svýho a mátě jeho nevzala než jeden, a polom
šího, a Anny, sestry jich, mají svuoj byt míti v témž domě
což slatku přibylo, to z nadělání Jana bakaláře bylo,
a pokoji, l<terého prve v držení byli a to do roka nebo ten domček, který jest v Tejně zdělán, jest od Jana
bez překážky jeho Mikuláše a manželky jeho Kateřiny.
bakaláře, a co nan naloZil, nedal by nyní zan toho, a sami,
44. 1558, 22. čerl'lla. [{opidl' v arcliivlt místodrž,
proti sobě mluví, jednak že jí mátě nehájila se vdáti,
č. 62 J. 24. Ferdinand. Nejjasnější kníže, synu náš nejjednak že slíbila, že se nevdá. Dále toho nevykládaje
milejší. Jaké jest nám suplikací času pominulého, když
prosí za vejpověď a rozeznání spravedlivé. Tu pan purgsme nemocí zimnice obtíženi byli, mistr Matouš Kolin
takto o tom nalézají ~ svým ortelem
mistr a páni z strany toho ročního platu, kterýž na lektul'll l'eckú
mezi slranami vypovídají: Poněvadž Jan Cernohol'ský po
v Stal'. M. Pl'. kšaftem někdy dol<tora Jana France odVáclal'ovi, otci svém, díl nál!,žitý, i kteří jiní Ila něj pl'ikázán jest, podal, tu Tvé Lásce spolu s vejpisem té mipadly po bratřích a sestrách jeho, od Jana bakaláře, oteíma
losli od nás ucillěné a jak len plat do desk zemských
svého, zcela a zouplna jest přijal a téhož hakalál'e z toho
mislru Kolinovi k ročnímu vydávání I'ešel, posíláme,
kvitoval, prázdna a svobodna i statek jeho na časy bujemuž Tvá Láska vyrozumí. I majíc my v paměti zprávu,
dúcí a věčné učinil. Jan pak bakalál' majíc laké statek
kteráž nám o osobě jeho, že by pH učení mládeže pořádně,
svuoj vlastní a svobodný, o tom jest pořádný kšafl udělal
jakž dobrému křesťanu náleží, se nechoval, dána jest,
a Martu, manzelkl\ svou, nad ním a dětmi svými mocQou
nezdálo se nám jemu dále té lektury řecké nechali, aniž
otcovskou poručnici jest zřídil, jistou sumou oddělil' Stě
toho platu vyJávati dopustiti. Pro tož toho pH nařízení
pána a Annu, děti své s Martou zplozené, l<terážto potom
Tvé Lásky zuostavovati a Tvé Lásce vejpis recessu jemu
Marta za živno,ti své, jsouc statku svéh\? paní svobodná,
nyní od nás daného pro vyrozumění posílati ráčíme.
ten jest všeoken pořádně při právě Stěpánovi synu a
Dán v Vídni v pátek den sv. Máří lVI. 1. elc, 58.
Anně dceH, dětem svým, zapsala a mocně dala s touto
45. 1567.
Rl/kop. Č. 2118 f. 166. Kateřina
vejminkou, že v tom jich statku má býti mocnou a praK ušovú šmejdířka dala krám s šmejdem v Železný ul.
vou hospodyní až do ,mrti své, čehož proměniti dále ani
II ]ednol'ožcuOV VOlldi:eji rvlonchanovi, zeti svén1u,
co k tOJ'ltl dál'ali bez vuole téhož syna a dcery nemohla.
46, 1567.
Rukoj. Č. 1049 f 82. (Svědomí
A Jan Cernohorský od Marty, matky své, a Al11~y sestře
nice zahradu jest také z téhož statku již Anně a Stěpánovi
meLÍ Ondl'ejem Habrbašem z jedné a Josefem Kyrchrperdaného koupil, kteréhožto statku po smrli matky své
gerem z strany druhé Actum feria II, priclie l\'Iagdalen~e
Anna podle zápisu v držení vkročila a více než městská
l567,) ~.orota, Ondřeje Habrbaše kuchařka, svědčila:
léta bez nal'íkání pnlvního užívala. A aby Anna Jandová
Sla sem Zeleznou ulicí, trefila sem se k tornu, a oni se
jaký slatek pod ~věřením neb jiný, jestliby se nevdala,
vadili a Josef slál s pánem, řekl mu, ty jsi zrádce, zloděj
a jsi šelma němecl,ý a český, přišla paní Jednorožcovú i
kterýž by Janovi Cernohorskémn neb dětem jeho po otci
Václavovi neb Martě, matce jeho, byl spravedlivě náležitý,
vzali jsme ho od něho a on se predce na našeho pána
držeti jměla, toho podle práva pokázáno od něho není.
trhal, chtěl ho ,ekati i rckl jest mu, víš-li co, dej mi
pokoj, máš řád a právo, kde budeš chtíli, buduť vzejtra
I z těch příčin dává se jí Anně Jandové proti němu Janovi Černohorskému za právo tak, že takovou žalobou
státi a on na to nic nedbal, přece lál, přišlo k tomu více
jiných kupcu, ,"zali ho mezi sebe a on jim tolikéž haněl,
ona Anna jemu Janovi povinovata není. Act. 5. post Divisos apostolos 1549.
i trefí se k tomu pak rychtář, odvedl ho od nich, pak
srne my šli odtud.
Stvrzen tenlo nález od jich milosti pánu rad jeho
~1ilosti královské nad appellacími zřízených, Neb on Jan
Erhart Wolf svědčil: Že sem chtěl jíti s J\Tichalem
Cernohorský nepl'estav na nálezu pana purgmistra pánuov
Hararem, přítelem svým, do jeho příbytku, trefil sem se
nenadále k lomu, že jest se Josef Kyrchrperkger s Onappellací vzal. A to potvrzení naj de se mezi appellacÍmi
od práva tohoto v dolejší kanceláři 1550.
dřejem Hobrbašem na rynku Starého města vadil a naual
šelrn a lotru Josef Ondl'ejovi, ale Ondřej ho pěkne na42. 1550, 24. března. Rukoj, Č, 1024 f Z. Ud
pomínal a prosil, aby mu pokoj dal, neb on jak živ nic
našich Ferdinanda QC l"Iy Ferdinand QC - zanechávají toho
mll zlýho neudělal, ale Josef na tom pl'estati nechtěl, než
ortele pH své váze, poněvadž V· té při - za právo vyjednostejně mu šelmoval a lotru nadal, tehdy Ondřej popovědíno jest. Tomu na svědomí pečeti naši. Dán na
věděl, má-li co k němu, aby toho na něm právem hleděl,
hradě našem. Pražském v pondělí po neděli Judica.
neb jest mu usedlej dosti. Předce na tom přestati nechtěl
43. 1554, 22. června, Rukop. č. 100 f. A. 3.
Josef, dobyl na něho kord na Ondřeje, dobří lidé mezi
V pátek před S\'.Janem Kř. stala se sml~l'a - mezi brato pl'išli a vzali Ondřeje na stranu, pryč ho vedli odtud,
třími Mikulášem, Václavem, Lukšem Cernohorskými a
lehdy jest Josef pověděl, že jest se Ondřej zlodějem
Annou, ,sestrou jich, o statek pozuoslalý po nebo otci jich
udělal u J edjtorožctl a matka jeho že jest nosila kámen
Janovi Cernohorským a lo taková: Jakož jest on Mikuláš
na hrdle v Ceských Budějovicích, tehdy Michal Har"r a
od - otce své.ho sobě k živnosti z statku, kterýž jest
jiní lidé z toho jsou ho trestali, aby pl'estal hanění, neb
jemu od otce jeho svěřen byl, pH odevzdání a zase pomá-li co k tomu Hobrb~šovi, aby mu na zej tří pověděl,
stoupení otci téhož statku sobě zanechal na dluzích a honebo právem toho na něm hleděl, tehdy Josef zase Hatových penězích až do tisíce kop m., lolikéz Václava
rarovi odpověděl, jestli že ty toho Habrbaše zastáváš, tehdy
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vyjebnaný peitnál'i a nuzný kramáříku, jestliže ty ho zajsi rovně takový šelma a zrádce jako on i každý, kdož ho
stáváš, v tom jsi rovně taková šelma a zrádce i všickni,
chce zastávati, víc já nevím.
kteHž mu pomáháte. V tom sem od něho odšel, hledal
Melichar Hylšner z Vratislavč svědčil: Viděl sem a
sem rychtál'e, on se nahodil a vedl ho domů; jinýho nic
slyšel, že mu nadával šelmll a lotrll Habrbašovi Josef a
nevím.
řek potom, tvá matka nosila kámen na hrdle a on ho
Jan Dešenský z Dešenic svědčil: léta tohoto LXVII
vždy prosil, aby ho nechal, že má právo, že chce jemu
některého času po s. Duše, dne některého, když sem po večeH
všudy dostáti a kordu nan dobyl, vždy potom že si šelma
na rynk Starého města Pražského pEšel a s panem Filipem
a zrádce a napsals mi na domu. On se vymlouval, ze toho
Redewesterem procházejíc se, dobrou noc mu dav~e, do
neudělal, víc nevím.
pHbytku svého odjíti sem chtěl, na témž rynku potkal
sem se s Ondřejem Habrbašem a s ním sem se velmi málo
Ambrož Netlel' svědčil: Jakož Ondřej Habrbaše žádá
.astavil i minuvše nás Josef Kyrchrpergker, jdouc s manna mně svědomí proti Josefu Kyrchrpergerovi, co se jest
želkou s'(ou, kteráž malé dítě na rukou měla, tak mám
jemu ve čtvrtek před sv. Trojicí let a tohoto, LXVII. od
za to, z Smerhova z vína, na něho Habrbašle jest zavolal,
téhož Josefa Kyrchrpergera pHhodilo, i to jest mi v dobré
a když k němu Habrbešl šel, já sem na stranu maličko
paměti, že když sc Ondřej Hobrbašl na rynku Staroměst·
poodstoupil a v tom ohlídši se, porozuměl sem, že se
ským s panem Janem Dešanským procházel a Josef Kyrchrněco vadí. Neb on Hobrbešle mluvil mu, má-li nlll co
perger s manželkou svou také jdúc domll, i uhlídav toho
povědíti, aby mu ráno pověděl, ale on na tom pl-estati
Habrbašle naň zavolal, potom k němu šel a beze vší
neehtíc, vždy jest se domlúval, že by Habrbešle o jeho
příčiny jemu tehdáž od něho dané mezi mnohými hanlimanželce a dceři mluviti a psáti na jeho domu měl, že
vými dlltklivými l'ečmi jemu mhll'il, že jest zloděj, šelma,
bl' kurvy býti měly, a mnoho toho jiného mluvil, ale
zrádce a Ondřej Habrbašl vždy k němu pěknými l'ečmi,
Hobrbešle sprosta tomu odepřel, že to pravda není, vždy
aby ho mohl spokojiti a měl-li by k němu co, že má
ho žádajíc, má-Ii co k němu, poněvadž mu dosti usedlý
řád a právo, ale on vždy víc důtklivými řeemi, jakž najest, aby ho před pány vinil, k čemuž sem já ho i jiní
hol'e povědíno, nepřestávaje haněl, pravíc, že jest matka
všickni napomínali, tolikéž manželka jeho, aby sobě ten
jeho kámen na hrdle nosila, on pak nemoha Pl'ed ním
opilý večer pokoj dal, což on učiniti nechtíe z jednoho
pokoje míti, i řekl Josefovi, ze ho samého ncmá než za
hanění do druhého se dal, pravíc, že by matka jeho i on
takového, dokudž toho na něho (?) neukáže, potom jsa
v Budějovicích se dopustiti měli něco a tak na poctivosti
napomínán týž Josef od pana Michala Hm'ara jakoZto pří
mu utrhoval, nejednou než něk .. likrát šelmy, zrádce, zloseZnýho i od jiných, aby domll šel a jemu Habrbašovi i
děje, němecl'ým jazykem šelm, typ, tretr, prebicht, jemu
jiným pokoj dal, nechtěl toho učiniti, pral'Íc, že by i on
jest nadával. Potomně když již byl odveden Andree Hop. Michal i jiní též takoví museli býti jako i on Habrbašl,
brbešl od něho, nepřestával jest předce po něm povolákdyby ho v tom zastávali. A v tom pl'iše1 p. rychtář
vati a jsa napomínán i taky z toho trestán od p. IvIichala
městský a téhož Josefa domll doprovodil. Téz v dobré paHarara, kterýž se pravil přísežným býti i taky od jiných
měti mám, že téhož léta, dne a hodiny on Josef Kyrchrsousedů a dobrých lidí, aby jemu Hobrbešlovi, poněvadž
pergker na téhož Ondi'eje Habrbaše na rynku Staroměst
se ku právu volá, i také sousedům s tím svým křikem
ským kordu svýho dobyl, když se s týmž p. Janem Depokoj dal a domů šel, toho jest učiniti nechtel, nýbrž
šcnským procházel a on p. Jan Dešenský a manželka jeho
pravil, že oni musejí takoví b)fti jako Hobrbešl, poněvadž
Josefova jemu rozpor činili; víc nevím.
ho zastávají a tak V novou hádku a nové hanění se dal
Michal Harar svědči!: Stalo se tak, dne nevím ktes těmi sousedy a dobrými lidmi, kdež sem já, abych toho
rého, neZ bylo okolo sv. Trojice, šel sem domů s Erhartem
déle neposlouchal, poodšel. Nic víc.
Wolfem od Vlčehrdlů, viděl sem, že se vadí Andres HaJan Jindrův z Litomyšle svědčil takto: Jako sem poln'baš s Josefem Kyrchrpergkerem, všli sme oba dva
hnán od Ondřeje Hobrbešla, měštěnína Starého města
k Ambrožovi Netterovi, tu sme se posadili, zdaleka sme
Pražského, abych jemu svědomí proti Josefovi Kyrchrpergse dívali a poslouchali, an ho dutldivě a šeredně k němu
kerovi vydal, jakého svědomí na mne žádá, to jest mi vše
Andresovi promluvil, Anures zasc proti němu pěkně krotce,
na ceduli sepsáné podáno. I toto jest mi vědomé a v dojak mohl nejlépe, a ti kteříZ jsou okolo neI\O byli, JiHk
bré paměti mám, že leta tohoto LXVII ve čtvrtek po
Kromr a Jan Dešenský a jiní nevím, kdo jSll byli, krotili
sv, Duše jdouc od pana pergmistra J. 1\Hi C. hor viničních
vždy, aby mohli rozvésti. A mezi jinými l'ečmi ještě vždy
nenadále sem se k tomu phtrefil, že pan Jan Dešenský a
Andres pěkně k němu mluvil, aby ho hleděl nazejtří, neb
Ondřej Hobrbešl stáli spolu na rynku a Josef Kyrperg~r
měl-li by co k němu právem. Když k němu žádné jiné
při nich vysoce haníc týž Josef německým jazykem Ondl'eje
příčiny ncměl, mluvil k němu německým jazykem, ty jsi
Hobrbešle na poctivosti. Jaký pak zacátek toho byl, o tom
šelma a tvá máti byla kurvou, nosila kámen v Budějo
vědomosti žádné nemám, mluvíc k nčmu tyto slova týmž
vicích a potom abyšte všickni tomu rozuměli i česky pojazykem německým: Du bist ain sselm vnd ain diep,
vím, že jest on zrádce, lotr a zloděj, a že máti jeho noty slova několikrát opakoval, du sselm, diep du diep, to jest
sila I<ámen v Budějovicích, proti tomu se Andres rozhněval,
česky ty šelmo, ty zloději. Tu jeho napomínal Hobrbešl,
pověděl, sám jsi takový, jestli toho na mne nepokážeš.
aby jemu pokoj dal, a má-li co k němu, aby mu to nazejtřf
V tom vytrhl Kyrchrperger na Andresa kord, já držím.
mluvil, a chce-li jej z čeho viniti, že má pány jeho, a ku
Kdyby nebylo Dešansl<ýho, Jil'íka Kromera a písaře Muchprávu že jest mu dosti usedlý. K tomu se přitre~1 p.
kova, byl by mu škodu udělal. V tom odvedli Onclt'eje
l:vlichal Harar, kterýž jej napomínal, aby Hobrbešl ovl,. JaHabrbaše k Jednorožcovům a Kyrchrperger šel jakoby
kožto sousedu Starýho města Praž., pokoj dal, tu on ,leš.tě
chtěl domů jíti, zastavil se předce tu na rohu a naň vždy
více lidi a sousedy haněl těmito slovy: wer fore In 1st
důtklivě volal na Andresa, zda-li by ho mohl zase vyvodem Hobrbessl ist ain sselm vnd diep vnd feretr als er
lati ven. Pak řekl sem, povedu já ho domů, je on se
ist, tu jej manželka jeho napomínala a pro pána boha p~vosila,
mllll dobře. Když sem k němu pHstoupil, držel se toho
aby šel s ní domll, potom sem já Hobrbešl~ s Jll'íl:e m
kordu, potrhal se i na mne, manželka jeho vstoupila inezi
Kromlem pryč odvedl před dům J ednorožCovlc. Co Jest
nás s dítětem, když na mne nemohl nic míti, řekl mně:
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se potom tu jinýho zběhlo, lidem jiným to dobře vě
domo jest.
Jiřík Kramer z Normbergka svědčil: To jest mi vě
domo, když sem některý den brzy po Svatodušních svátcích
po večeři s Janem Jindrovým z Litomyšle na rynk pl-išel
tehdy Ondřej Hobrbešl a Kyrchperger spolu se vadili:
Josef Kyrchpergker jest Ondřejovi Hobrbešlovi rodičllv
jeho na poctivosti velmi haněl, německými slovy řekl du
sselm, du diep i mnohými jinými slovy česky i německy
jest ho velice naříkal. Když Michal Harar toho Josefa
Kyr~hpergera napomínal, aby jemu Andresovi pokoj dal,
má-li co k němu, aby právem k němu hleděl a on hanění
nepřestal, než pravil, kdož Andresa zastává, že musí rovně
takový býti jako on; potom sem odešel.
Jakub Long, služebník JiHka Krammera, svědčil:
Toto jest mi povědomo, že některý den po Svatodušních
svátcích přišel sem ku pán:! svýmu na rynk, v tom sem
uhlídal, že jest Ondřej Hobrbešl s Josefem Kyrchrpergkerem vadili se, než při poeátku sem nebyl, kdo jest
komu pl'íčinu dal, než to sem slyšel od Josefa Kyrchpergera, že jest Andres Hobrbaše haněl, a jemu po ně
mecku řekl du sselm, du diep a v tom jest Michal Harar
se přitrefil, napomínal ho dobrými slovy, aby toho nečinil,
než jestli jest mu něco učinil nebo ublížil, aby ho podle
práva činil. A on jest mu Josef na to odpověď dal, že
kdož ho kolív zastává, že sám taky takový býti musí,
jak je on; pH tom sem taky byl, že jest ten Josef Kyrchperger na Andresa Hobrbešle kord dobyl a p. Jan De1'enský k tomn přistoupil, řekl, co to činí a jak sobě
vede, aby toho tak nechal. Jinýho nic nevím.
47. 1571. v
Rt/lio}. č. 1050 f 162. (Svědomí
mezi p. Pavlem Sturmem z Firštenfeldu a Zuzanou, Mikuláše Cernohorského dcerou.) Anna Pe čárková svědčila:
Kdyz p. Pavel po poti'ebě J. Mti C. odjel, poslal po ně
kolika nedělích po svou manželku, aby za ním tam přijela,
poručila mně doma všecko hospqdářství.Tehdy já na den
sv. Filipa a Jakuba nechavši klíčů panských v svým pokoji odešla sem po potřebě svý i přišedši domů našla
sem pokoj odemčitý, kdež pán svý i J. Mti C. potreby i
t['ho papouška mčl, ta děvečka, která se mnou líhala od
Cernohorských, pl-išla se mnou do toho pokoje. Já řekla:
Kdož jest toho pokoje odevřel a kde jest papoušek? A
ona řekla: Jizl jest ho Zuzanka vzala. Kterakž by sem
vešla? Nestarejte vy se o Zqranku, umíť ona každý pokoj
odevříti. Já bezela hned k Cernohol'ským, tam sem toho
papoušk~ našla, ale nemohla sem k němu, neb ho byli
zamkli. Sla sem Ir "".Jaknbu na pouť skrze Tejn, potkala
selll se s Zuzankou a ona jde od sv. Jakuba sama třetí.
Tu sem jí lála, proe jest mu do pokoje vešla a toho papouška nenáležitě vzala. Ona mi za odpověď dala: A já
vzala. Proč bych nevzala, jako svý. Já řekla: :Měla's bráti,
kdyby pán a paní neb já doma byla, ne tak zrádně
do pokoje mi vcházeti. Nevím, byl-li jest tvůj či nebyl,
poněvadž pán ho má drahně nedělí a nikda's o něj
nic neHkala, než když žádnýho nebylo, vešla's do pokoje.
Já nevím, co si tam víc vzala, pán tam má věci J. Mti
C. Ona m.i za odpověď dala: Nestarejte vy se o to všecko,
sme přátely. Byste vy byli přátely, neměla si mi toho
činiti, když sem doma nebyla. Jiní ji lidé trestali, proč
jest to ueinila a vzala mi jej, ona jim to za odpověď
dávala: Vzala, vzala, proč bych tam nešla. Však jest mi
tak svobodno, jako jí.
Kateřin'), u Marjany, pokojnice v domu J~dnorožcovic,
kuchaHca: To vím, že Franc, mládenec ze Spejru, poslal
panně Zuzanně papouška, neb ji má míti, a dala mi panna
Zuzanka list, abych jej ku p. Pavlovi donesla.
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48. 1578, 7. března. RlIlwp. č. 1134 f. 186. (Jan
Cernohorský z Horoměřic s Kateřinou Černohorskou
matkou svou, Mikulášem bratrem a Zuzanou sestrou.)
V~dle toho o~poru, kterýž. jest uči11.i1 Jan Černohorský
SpISU kšaftovllllllu někdy lvlIkuláše yCernohorsl<ého, otce
svého, ~ obeslal' k tomu Kateřinu Cernohorskou, matku
svou, !vhkuláše C. bratra a Zuzanu, sestru svou, příčiny
toho odp0l'll předložil tyto: Předně, že ten spis pod jmenem kšaftn slavností l<šaftovních a právních žádných nemá.
Druhé že při tom spisování žádnej nebyl, a on nevěří,
aby otec jeho ten kšaft tak sepsati a v něm se podepsali
měl. Třetí, dokládá v témž opisu »uciním mocnou otcovskou poručnici Kateřinu, manželku svou., což obsahuje
budoucí věc, snad když Zv mrtvých vstanc, ale na ten čas
žádné mocnosti nečiní. Ctvrté, aby česky psáno, a tak
Němec jej psáti nebo Němkyně diktovati musila a on
Mikuláš ho, sám nedělal, neb on česky dobl'e uměl, jsa
přirozený Cech. Páté, že ten spis sepsán contra officium
pietatis, proti povinnosti otcovské, prot6že otec jeho žádné
zlllÍnky o něm Janovi, synu svém, neuCinil.

Pak práva

cfsal'ská ukazují, quod lestamentum, in quo filius pl'eteritur,
llullum est.
Proti lomu od obeslaných skrze pl-ltele za odpověcl
dáno: Slyšeli 'příeiny, proč by Jan Č. nechlěl kšaftu otce
svého místo dáti, praví, že k nim nejsou povinni odpovídati, ani v jakou rozepři se dávati. Předně proto, že Jan
pochybil poi'adu práva o kšaftích vyměřeného, neb nevložil
v casll právním tomu kšaftu odporu. Druhé, že věda Mikuhiše bratra vlastního " Zuzannu vlastní sestru býti a že
z statku otcovského vybl ti nejsou, chtěje ten odpor klásti,
nedotázal se jich, chtějí-li ph něm státi. A t!lk opět pořadu práva pochybil. Tl'etí pl'íčil1a, ze Jan C. po smrti
otce svého vstoupiv na mí-to loto, aby se spečetil statek
po otci jeho pozůstalý pro Mikuláše, bratra jeho, který
,:. zemi nebyl, tudy ten statek Mikulášovi přivlastnujíc.
Ctvrtri phcina, proc odpovídati povinni nejsou, protože
zHzení zemské vyměřuje o spoleenících, aby všickni společně pohánčli a obsílali, též i poháněni a obsíláni byli,
čehoz tuto opět Jan pochybil, neb po projití času, když
obeslal matku svou Kateřinu, bratra a sestry své do obsílky nepojal ani lm právu nephpravi1, a tak ve všech
artylmlích pochybil.
Na to od Jana oznámeno: Strany prvního artykule
odpírá tomu zjevně, aby časně odporu nevložil, ale že mu
není časně dopl'íno obsílek, tu jím nic nesešlo, nýbrž
právem. K druhému artykuli praví, že se ví o Zuzanně,
sestře jeho, klerak jest učinila psaní z Vídně pány žádaje,
aby l<šafl otce jejího byl tvrzen, a tak dala na sobě znáti,
že mu nechce odpírati a Jan jí tehdáž psaním vůli svou
oznámil. Co se dotýče Mikuláše, bralra jeho, nadál se,
že spolu s ním odpírati bude, a když z Uher domll se
vrátil, poselství k němu učinil, chce-li odpírati. On dal
za odpověd, že neni toho oumyslu. A tak opět pořadu
práva nepochybil. Ze pak zádal, aby pro sebe a pro
bratra :Mikuláše statek popsán byl, v tom jest dobře
učinil, neb vůle bralra tehdáž nevěděl, a takovým popsáním žádnému se nic nepřisuzuje ani neodsuzuje.
V Ctvrtém arlykuli praví, že neobsílal všech společníkll,
na eemž se mejlí, neb je vždycky všecky tIi obsílal a oni
všickni tl'i k jeho obsílkám stáli. A poněvadž jsou příčiny
slyšeli, budou povinni odpovídati. Pakli by nechtěli, tehda
on za phsouzení na nich pokuty X gr. č. sněmem vyměřené žádá.
Zase od obeslaných promlu'veno: Praví Jan Č. ten
Hafl býti nepol'ádný a podezřelý, pak otce svýho vyhlásiti a nal'íkati mrtvého jako podezřelýho. Sou na to těžké
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pokuty. Dále přiznává se, že jest se doptával :Mikuláše,
bratra svého; proč jest se pak také i sestry své nedoptával? A tak vzdy pochybil zl'ízení zemského. Naposledy
Zádá pokuty, ale pHliš pospíchá, an ještě neslyšel, aby
obran svých proti pfíčinám jeho ukázati neměli - .
Tu p. purgmistr, páni a rad~ - vypovídají: Poně,
vadž se jest vyhledalo, že Jan C, z H. nčinivši odpor
kšaftu otce svého matku svou, bratra a sestru časně
k témuž odporu obsílajíc, ač příčin svejch v času od
práva vyměreném pro fedae vína sbírání klásti jest nemohl, však nicméně se vzdy pořádně pl'i právě ohlašoval,
po ujití pak fcrií hned po právě svým šeJ a lak tu nic
nepromlcel, z těch pl-íčin dává se Janovi C. za prál'o, že
obeslaní na ty příčiny od Jana k odporu toho kšaftu pl'edložené odpověd dáti json povinni. Acl. fer. Vl. post
Oculi.
49. 1578, 3. května. Rl/kop. č. 1172 f 200. V sobolu dep Nalezení sv. Kříže stal se popis zhoží po 1'l'Iikulášovi Cernohorským: Item v Slavkově 800 k. m.půjce
ných na cín podle vejtahu a šuldpryfů ouředníkuov J. Mti
C. U llákýho konváře v Ti'ebíči za cín 100 tolarů, uáká
vdova konvářka léž v Tl'ebíči za 20 tolaruov. V Vejvančicích N. konvál' 32 k. m., konvái' v Nusy 15 k. m.,
formané z Uherského Brodn přijiali na švestky 56 k. m.
,Vorfas lvlichal, Uher z Trnavy, 47 k. m., Jeden Uhcr
Kalemon 130 k. m.

50. 1584, 19. listopadu. Rukop. č. 2179 ll. f 20.
Ten pondělí den sv. A1Zběty smlouvy k sv. manzelství
staly se mezi Faltynemv Kirchmarem - a paní Marjanou
m. j. a p. Mikulášem Cernohorským z Horoměl'ic - že
p. Faltfn ,- dceru svou pannu Alžbětu - pl'ipověděl p. Mik. Cernohorskému a po dotccné dCel'i své věna 1000 k. m., k tomu vejpravu - .
51. 1585, 26. srpna. RI/koi. č. 2230/116. V pondělí po sv. Bartoloměji stalo se sneseni konečné mezi
Kateřinou éernohorskou a paní Zuzanou Parmanovou
z Hot-iměl'ic, dcerou její, z jedné a p. l\fll<ulášem Černo
horským z Hořiměl'ic, synem nadepsané paní Katel-in)',
z stranY,druhé, že prohlídajíce kšaflu nebožtíka nčkdy p. Mikuláše Cernohorskýho, manžela a otce jich - sou se všichni
tři - o statek rozdělili - takto: Duom - u Jednorožcuov
- p. Mikulášovi zuostati - má - nu takovej zpuosob,
poněvadž jest ten dum jemu v 3500 k. m. pošacován
- jestli že by ten duom kdy - zavaditi oum)'slu byl,
moci zádné
tehdy vejšeji nic neZli do toho 3500 k. míti nemá. A pakli by jeho p. MIl,uhge P. B. bez dědi
cuov smrti uchovati neráčil anebo ze by též za zivnosti
své ten duom prodati chtěl, tehdy tolikéž toho učiniti
moci nebude, nýbrž - duom jim matel'i, sesl,'e anebo
dětem jejím zase za tonž sumu - postoupen bjiti má.
V týmž dO,mě jest sobě paní Katel'ina é. pokoj do Zelezné
ul. až do smrti bez ouplatku vyminila.
Dále p. Mi
kuláš má - Zuzaně, sestl'e své, 600 k. m. z toho domu
- vYf.latiti - . Paní Kateřina za podíl sVllj jest vzala
dvory oba ve vsi Bubních ve 1400 k. m. - z kteréhožto dílu paní Zuzaně, dceH své, vydati má 400 k. m.
57.
52. 1599, 2. listopadu. Rl/kop. Č. liZ 4
V středu po V. Svalých stal se popis svrškuov po 'někdy
Heřmanovi řezbáři a Katel-ině m. j., pokojníků u Jednorožcll\T.
53. 1604, 8. ~ubna. Rl/kop. Č. 2205 f2 53. (Kšaft
uroz. p. Mikuláše Cernohorského.) y"e jméno svaté nerozdílné Trojice amen. Já Mikuláš Cernohoroký z Hoři
menc, J. Mti C. cla pomezního v městech Pra,skich
přední kommisal', známo činím tímto listem mým kšaf-
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tovním všem vubec - , že uvaZUJiC nestálost "ivota člo
každého - , avšak vuli svou v vůli Otce mého nebeského podávám - a když b)' mně milý pán Buh z tohoto světa pojíti rricil, ta vule má jest, aby tělo mé hříšné,
smrtedlné, nálditě bez přílišného míkladu I' kostele u sv.
Benedikta lu, kdež má milá manželka a dítky mé pohl'beny,
jsou, též pohl'beno bylo, nicméně sklípek, kterýž ještě
doklenut ncní, pokudž bych však ten za iivob)'tu mého
dodělati nedal, tehdy po mé smrti aby spraven a kámen
hrobový na vrch položen byl. Kterémuzto záduší a kostein sv. Benedikta pl'edkem a nejprve náklad na cpithapium,
též mříže železné, kdež rodičové moji na krchově pl'ebývaji, na památku těl mrtvých z peněz, kteréž za lidmi
mám, jedno sto kop grošův českých dávám a odkazuji;
pakli by též summy na týž náklad nepostačilo, tehdy budou moci páni poručníci tohoto J,šaftu mého z peněz
ouročních aneb z činže domovní doložiti. Dále o statecku
mém toto pořízení činím: Dum mllj, kterýž u Jednorožctl
slove, v rynku Staroměstském, v němž nyní bydlím, vponěvadž mně milý pán Buh s dobré paměti Martičkou Cerno horskou z Proseče, manželkou mou milou, Annu dcerku
k potěšení dáti ráčil, kteráž až dosavad v živo bytu zustává, pokudzby pl'išla k létům svým dospělým a rozumným, jí jakožto dceři mé vlastní a dědičce týž dům se
všemi v něm svršky a nábytky, klenoty od zlata a stl-íbra
též penězi hotovými mými vlastními, šaty choděcí, vinuté
a perné, též vína ve sklepích v témž domě mém a SUlnmou
jiný všccken a ,šelijaký statek Illoviti i nemovitý _
mocně k dědicnému držení a užívání i vládnutí dávám a
odkazuji. Pakli by pán Btlh všemohoucí svrchu dotčenou
Annu, dcerku mou, dříve dojití let jejich rozumných a
dospělých z tohoto světa prostředkem smrti povolati ráčil,
tehdy po smrti její týž dum můj Kašparovi, Mikulášovi,
Kateřině Manhartové, Barbol'e a AlZbětě, synům a dcerám
po někdy dobré paměti Zuzauně Parmanol'é, jinak Cernohorsl,é z Hořiměřic, sest/'e mé milé, pozůstalým též
k jmění a dědičnému užívání jich společnému právem
nápadním na ten Zpllsob, aby oni byli povinni Alžbětě
sestl'e své, šest set kop "níšenských i s ourokem jí n~
témž domě mém zjištěných (pokudž by jí laková summa
za zivobytu mého odkázána nebyla) napřed dáti a odvésti,
dávám a odkazuji. A jakož mám sobě od J. Mti Cpána,
pána mého nejmilostivějšího, z milosti J. Mti C. za mé
věrné služby dva tisíce kop grošllv českých daných dvěma
jistotami rozdílně zjištěnich, z kterichzto každého roku
z ouřadu J. Mti C. rentmistrského jedno sto Jcop groŠllv
českich ouroku mně až do vyplnění hlavní summy odvozovati má, tomu chci, aby ihned po smrti mé páni po,
rucníci, kteréž .tímto kšaftem mým nad dotčenou Annou,
dcerkou mou, Sirotkem a statkem po mně pozůstalým nařizuji, lýž omok každého roku z oUl'adu rentmistrského
do zrostu a let její dospělých sami vyzdvihovali a z téhož
oUl'oku padesáte kop groŠltl' českých na tři díly rozvrhnouce, jcden díl do špitála k sv. Pavlu chudým lidem,
druhý díl zákovstvu k matce Bozí pl'ed Tcjnem a třetí
díl chudým lidem vězMnl1 do šatlavy Staroměstské každého
tihodne v. sobotu na vychování se vší pilností kazdého
roku na easy budoucí vydál·ali a druhých podesát kop
grošův českých ouroku na vychování Anny, dcerky mé, a
jiné potřeby obrátili. A když by pak táž Anna, dcerlm
má, k létům svým rozumným přišla, tomn též chci, aby i
ona tím vším způsobem tji Ž ourok z dotčené summy tisíce
kop grošuv českých pl'ijímajíc, jinam niimo dotčené vyměření mé nižádn);m způsobelll neobracela a tobo do
smrti své neměnila, nýbrž pokudž by jí pán Bůh z tohoto
světa též prostředkem smrti pojíti ráclI, to za zdravého
věka
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života tak pevně opatřila, aby budoucí a držitelové statku
jejího témuz vyměření mému na věčné časy bez proměny
dosti činiti povinni byli. V čemž k J. Mti C. té ponížené
poddané naděje sem, že lllně při té milosti dané zůstaviti,
aby vule má poslední dle znění tohoto kšaftu mého sVltj
průchod míti a týž ourok z ouřadu J. Mti C. rentmistrského těm všem, ktcříž k vykonání té mé vůle nař-ízeni
jsou a budou, vydáván býti mohl, milostivě povoliti a poručiti ráčí, prohlédajíc milostivě k tomu, ze sem J. Mti C.
věrně sloužil, důchody se vší pilností upřímně vyhledával,
i také je zcela a zouplna, kdež náleželo, odvozoval, nelitujíc v tom svého zdraví ani statecku, ani nemalou summu
k té službě vlastních peněz mých přiložil, o čemž o všem
Jich Milostem pánu, panu presidentu a pánum radám
zřízené komory v království Ceském i spolu panu Andresovi Lidlovi z Lidlov", spolukommisaři mémn, dobře vě
domé jest. Co se pak peněz hotových, za l,ýmžkoliv mně
náležejících a po mé smrti pozllstalých, dotýče, z těch
pl'edně paní Lukrecii Ejbový vdově, sestl'e vlastní někdy
paní Katel-iny Černohorské, matel'e mé milé, ženě chudé
a pobožné, kteráž v Slavkově Zllstává, s dílkami jejími
plll druhého sta kop míšenských (však pokudž by mimo
jiná vydání postačiti mohlo aneb nětco míněji) od pánův
poručníkltv z ourokův, z peněz hotových a činže domovní
odvozováni byly, nicméně díl šatuv choděcích vinutich,
totiž rukávec, košilí, fěrtochů a čechlíkll podle uznání
. paní Anny Košetické aby jí vydáno bylo, též také jednu
lcopu loket plátna dávám a odkazuji. Item k záduší matky
BoZi před Tejnem tomu chci, aby ihned po mé smrti
páni poručníci do zrostu a let dospelých Anny, dcerky
mé, na opravu a potřeby chrámůI' kostela sv. Benedikta a
kostela Tejna každého roku po sedmi kopách groších
českých odvozovali. J estlize by pak pán Bfih všemohoucí
touž Annu, dcerku mou, dříve dojití let jejich ,rozumných
z tohoto světa pojíti ráčil, tOlllU též chci, aby páni poručníci nynější i budoucí pět set kop groMv českých
pánům Pražanům Staroměstským pod ourok obyčejný zapůjčili a potom každého roku nápadníci statku mého po
smrti též Anny, dcerky mé, ourok z též sml1my na budoucí časy k sobě přijímali a jej pánům oul'edníkum záduší matky Boží před Tejncm kaZdoročně k slávě jména
Božího na opravy a potřeby týchž kostel!IV od sebe odvozovali. Co se pak klenot!IV od zlata a stříbra v témž
domu mém pozi'tstalých dotýče, jestliže by pán Bůh touž
Annu, dcerku mou, dříve dojiti let rozumných z tohoto
světa prostředkem, smrti pojíti rácil, z těch ze všech
panně Alžbětě, vlastní dcerce pana jiHlca Košetického,
švagra mého milého, jeden ,'ctěz zlatý největší pro památku dávám a odkazuji. Item paní Anně Košetické manželce tolikéž jeden l'etěz zlatý ormpantovým dílem dělaný,
též největší, dávám a odkazuji. Item Tomášovi, synu vlastnímu pana Jana z l'roseče, jeden pár ormpantův zlatich
dávám a odkazuji. Item paní Estel-e Tej.vlové a panně
Anně Hebnštrejtové, sestrám vlastním z Streitnfeldu, po
jednom prstenu zlatém s diammlty orientalskými podle
uznání paní Anny Košetické pro památku dávám a odkazuji, Itcm paní Annč, pana Jana z Proscče manželce,
jednu konvičku stHbrnou pozlacenou nejtěZší a největší
dávám a odkazuji. Item panně Prudenti a panně Anně,
kmotře mé, dcerám téhož pana Jana z l'roseče, jedné každé
po jedné konvic ce stI-íbrné pozlacené též největší dávám
a odkazuji. Item paní Marušce Voštípový jeden prs len
zlatý pěkný aneb koflíček jeden stľíbrný podle uznání
paní Anny Košetické dávám a odkazuji. lt. paní Katel'ině
bečvářce, měštce v Novém M. P. jeden koflíček stl'íbrný
l1iívám a odkazuji. A tak těmto osobám odkazy jich
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všeckny teprva po smrti Anny, dcerky mé, dNve dojití
let jejích rozumných vyplněny býti mají. H. paní Katel'ině
l\Ianharlol'é dvanácte lZic stříbrných anebo místo lžic
jedcn koflík stl-íbrný, len aby jí po mé smrti vydán byl,
dávám a odkazuji. Co se pak šatův chodících někdy Marticky, manželky mé milé, též vinutých a pernich, svrškllv
a nábytkův, cínového nádobí dotýče, o tom též takto Hdím a kšaftuji: Mandaleně děvecce služebné, kteráž při
mnč a též někdy mé milé manželce od třinácte let věrně
slouzila a až dosavad slouH, tO'llU chci, aby ihned po
smrti mé s jednu postel šatův perných a některé šaty
vinuté a choděcí, což by na ní náleželo, podle uznání
paní Anny Košetické, téz cínového nádobí všelijakého
jeden centný", k tomu z peněz hotových jedno sto kop
míšenských vydáno bylo na tcn zpusob, aby ona byla
povinna též Anně, dcerce mé, pokudž by v živo bytu zů
stávala, vším dobrým se odslouziti. A pokudž by se jí
vidělo, za pl-ijaté dobrodiní při té" dcerce mé do smrti
Zllstávati. Jestliže by pak pán Btlh touž Annu, dcerku
mou, z tohoto světa pojíti ráčil, dříve dojití Jet jejich
rozumných, tomn chci, aby též Mandalenč ještě padesáte
kop míšenských a k tomu jednu kopu lolcet plátna dáno
bylo. Knihy mé vi'íecktty německé, téz ručnice, kordy a
všelijaké zbraně, též instrument velký panu Jiříkovi Košetickému, švagru mému milému, ihned po smrti mé aby
jemu vydány byly, dávám a odkazuji. Knihy pak české,
ty aby Anně, dcerce mé, do zrostu jcjího a let rozumných dochovány byly; pakli by táz dcerka má dHve
zrostu svého a let rozumných prostředkem smrti z tohoto
světa vykročila, tomu chci, aby i též knihy české panu
Jiříkovi Košetickému vydány byly. Item panu Janovi
Kirchmajerovi z Rejchvic mlejn dl'evěnnej mistrovským
dílem dělaný, Herýž v dumě mém v sklepě suchém zustává, aby ihned po smrti mé jemu dán byl, dávám a
odkazuji. Item paní Anně Košetické mantlík jeden a
sukni jednu, kterýžby se jí mezi vším šactvem po mé
milé Marticce manzelce pozůstalými líbily, ihned po mé
smrti aby jí vydáno bylo, dávám a odkazuji. Item BarbOl'e a AlZbětč, <lcerám po dotčené paní Zuzanne Parmanové, seslře mé milé, poz!lstalým, jedné každé sukni, a
mantlík, kteréž podle uznání paní Anny Košetické z šactva
po též mé milé manželce Poz!lstalých ihned po smrti mé
aby vydány byly, dávám a odkazuji. Item pauí Evě, paua
Jana Matyáše z Glauchova manželce, kuní futro lalokový
aneb místo futra mantlík kanavačový, též karkuli s cerným
prýmem ihned po smrti mé aby jí vydáno ,bylo, dávám
a odkazuji. Item paní Julianč, pana Jiříka Steinesa manzelce, jednu sukni hedvábnou anebo šorcpelc, jalcž by se
paní Anně Košetické vidělo, té, čtyry lmn)' pěkný na
mantlícek aby jí ihned po smrti mé vydáno b)'lo, dávám
a odkazuji. Item Barboře Widmanový vdově jednu sukni
starou, též díl vinutých šatltl' od rukávec a košilí nekdy
Marticky, manželky mé milé, podle uznání paní Anny
Košetické po mé smrti, aby jí dáno bylo, odkazuji. A což
by pak víceji šatIlI' choděcích též někdy Marticky, manželky
mé milé, obzvláštně kožichovými futry podšitých pozustalo,
poněvadž Anna, dcerka má, věku mladého jcsl, . v tom
]laní Anně Košetické tu svobodu dávám, col. by se jí
vidělo, [aby] z nich odprodali, peníze a ostatek šactva
též dcercc mé do zrostu j jiho dochovati mohla. Co se
pak šactva mého po mé smrti pozllstalého dotýce, z těch
pl'edně panu ,Volfovi Helclovi, sekretáři nčmeckému, kozich
soukennej, kunami podšitej aby jemu ihned po smrti mé
vydán byl, dávám a odkazuji. Item panu Janovi Matyášovi
z Glauchova kožich vodčvací sonkennej, kunami podšitej
aby jemu ihned po smrti mé vydán byl, dávám a odka-

66

VII. Na Velkém IIdlllěstí (strana jižní).

zuji. Item panu Jii'íkovi Štejnesovi, měštěnínu St. M. Pr.,
jedny šaty aksamítový nejlepší, též plášť jeden nejlepší,
kterýzby se jemu dobře líbil, aby ihned po smrti mé
jemu vydáno bylo, dávám a odkazuji na ten zpusob, aby
on, polmdzby kdokoli tomuto kšaftu a vlIli mé poslední
na odpor se postaviti chtěl (nejsa já žádnému ničímž povinen, nýbrž to vše z lásky a dobré své vule čině) týž
l<šaft a vuli mou poslední podle své nejvyšší možnosti
zastávati vedle pánuv poručníkuv povinen byl. Item
Andresovi, služebníku mému, starší šaty mý všecJmy, též
dva phgtě soukenný, jeden hřebíčkový barvy a druhý
černej, oba napl'ed karmazínový štrychy ušitej, k tomu
dvadceti pět kop míšenkých, ty aby jemu po smrti mé
z činže domovní aneb ourokllv vydány byly, dávám a
odkazuji. Ostatek pak šatuv mých vlastních choděcích,
což by jich koliI' po nahoře dotknut);ch odkazích mých
pozůstalo, ty všeckny Kašparovi Parmanovi, synu vlastnímu
po někdy paní Zuzanně Parmanové z Hol'iměřic, sestře mé.
pozustalému, aby jemu po smrti mé vydány byly, dávám
a odkazuji.
.
A jak9ž jest na onen čas urozená paní Voršila Nejepínská z Strejtnfeldu, manželka pana Samuele Nejepínského, z lásky své někdy ]'vIartičce, manželce mé milé,
jeden tisíc kop míšenských kšaftem svým odkázala, kterýchžto tisíc kop míšenských k vyplnění a odved'Cní jeho
paní Estera Tejylová, též panna Anna Hebnštrejtova,
sestry vlastní z Strejtenfeldu, podle jisté smlouvy s týmž
Samuelem Nejepinským učiněné a v knihy Nového lvI. P.
zapsané na milostivou resolnti J. Mti C. stvrzené jsou
pl'ijaly, avšak až dosavad touž summu mně neodvedly,
protož budou povinny pánům poručníkům tímto kšaftem
mým nad Annou, dcerkou mou, II statkem jejím nal'ízeným
touž sum mu, porazíce sobě spravedlivě to, což jim ode
mne za zboU krámské vynaté dlužno pozůstává, ostatní'
summy (šetříce toho, že sem jim k zejskání a dosažení
spravedlnosti jich nápadní po též někdy paní Voršile Nejepínské, sestře jich, podle své nejvyšší možnosti nápomocen byl) s dobrým svědomím d,Hi a odvésti.
A col: by pak koliI' více a vejše mimo svrchu pmné
odkazy mé, kteréž mnohé teprva po smrti též Anny,
dcerky mé, dHve dojití let jejích rozumných, lidem svědčí,
statku jakéhožkoli buď na svršcích, nábytcích, klenotech,
na zlatě a stl'íbl'e, též penězích hotových aneb jiných
mně od lidí jakkoli spravedli\'ě povinných, jakž dotknuto,
po často psané smrti Anny, dcerky mé, dl'íve dojití let
její rozumných pozůstalo, to všeckno, jakž by jedna
každá věc obzvláštně jmenována býti mohla, nic ovšem
nevymiIlujíc, Kašparovi Mikulášovi, Katei'ině Manhartové,
Barboře a Alžbětě, syni'uu a dcerám po často dotčené
paní Zuzanně Panl1anové z I-IoHměřic, sesti:e tHé milé,
pOzllstalým, na rovný mezi ně podíl dávám a odkazuji na

ten a takový způsob, aby oni byli povinovati jednomu
každému, cozkoli tílúto kšaftem mým aneb vedle vlaslního
poznamenání by se našlo, též odkazy napřed zcela a
zouplna vydati a vyplniti, nicméně chudým lidem po
městě chodícím ze spolka vždyckny každého týhodne az
do jedné kopy míšenské dotud, dokudž by jim pán Bůh
zdraví dáti ráčil, rozdělíc, tu almužnu dávati a vykonávati,
nebo jestlizc by toho neučinili, jest jim a bude potřebí
na to myslili i se obávati, aby pán BIIll od nich p07e1ll1ání odvrátiti, je zde časně a potom věčně pokutou
těžkou trestati neráčil.
A když by mne koliI' pán Bi'IlI
prostl'edkem smrti z tohoto světa pojíti ráčil, ta jest vlIle
má, aby Kašpar a Barbora, syn a dcera též někdy paní
Zuzanny Parmanové, sestry mé, v domě mém bytnosti bez
ouplalku buď v pokojích, světnici nad marštalí pozadu
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aneb I' pokoji, kdež pfed smrtí mou apatykál' zůst'lval,
dotud a potud, dokudž by se poctivě chovajíc, jeden
každi z nich k oženění aneb vdání, vše B povolením a vřlí
pánův porucní!ci'lI', nepl'išli, zustávali. Item Petr, hospodář
muj, s Voršilou, manželkou svou, tomu též chci, aby oni společně v témž domě mém po smrti mé v té správě za
hospodáře zůstávali, jimžto komora darmo aby dána byla,
k tomu každého roku šestnáct kop míšenskieh od pánuv
porucníld.ív dáváno bylo, však aby oni byli povinni, což
by kdy za potřebného bylo, v témž domě dáti opraviti,
pánův poručníkuv netajiti, škodě se nedívati ani neřádův
mezi pokojníky trpěti a v tom ve všem vůlí pánův poručníkuv se Hditi a spravovati, dotud, dokudž by se nálditě a poctivě chovali, je pH témz bytu zanechati. Avšak
jestliže bych mimo tento kšaft můj co více a vejše komllkoliI' z své dobré a líbezné vůle z téhož statečku mého
odkázal a pH tomto kšaftu mém rukou svou vlastní poznamenáno aneb v šrejbtiši mém zanechal, tomu též chci,
aby tomu všemu po mé smrti, jako by to vše do tohoto
kšaftu mého pol'ádně vepsáno [bylo], od pánuv poručníkuv
dosti učiněno bylo. Nad tím pak nade vším a zvláště
pl'edně Annou, dcerkou mou, též statkem vším a všelijakim
po mé smrti pozůstalým a jí náležejícím (pokudž by mně
milý pán Bůh z tohoto světa pojíti ráčil) urozené pana
Jil-fka Košetickiho Zv Horek, depositora pH dskách zemských v království Ceském, paní Annu, manželku jeho,
pana Jana Kirchmajera z Rejchvic, měštěnína a spoluradního v St. M. P., též pana Jana Matyáše z Glauchova za
mocné otcovské poručníky nal'izuji a tímlo kš aftem mým
činím, k nimž to Kašpara Parmana, ujce svého, na tento
spůsob přidávám, aby on jakožto budoucí nápadník ve
všelijakých potřebách, což by jemu od pánů poručníkův
k vyl'ízení dobrému Anny, dcerky mé, poručeno bylo,
s ochotností říditi a konati nápomoeen byl, obzvláštně
toho šetl'il, aby dum se nespouštěl, n);brž častými oprávkami opatl'en byl, také aby té moci neměl, bez vi'Ile a
vědomí pánův poručníkův do domu mého za pokojníky
přijímati aneb jiné vybejvati. Pakli by se mimo to echo
o své ujmě bez vule a poručení pánův poručníkuv do
zrostu a let dojití rozumnich Anny, dcerky mé, ujímati
chtěl, tehdy aby toho 'artylmle z strany bytnosti jeho
\' domě mém prázden a zbaven byl, k němuž však té naděje nejsem, vážíce sobě má jemu nemalá bez odmluvy
pl'átelská dobrodiní učiněná, že sem jeho jakozto poručník
k dobré~lU vždyckny vedl, k učení lilernímu vysílal, na
stravě u sebe bez záplaty choval, k sluzbě poctivé dopomohl, ano také statek jemu a sestrám jeho po rodičích
náležející dochoval, upřímně odvedl a postoupil, za takové
mé dobrodiní veliké mimo tuto vi'Ili mou (což by se jemu
schválili nemohlo) vytrhnouti a něčeho nejméně dopustiti
měl. Také kll pánum poručníkům té důvěrné a nepochybné
naděje tolikéž sem, že oni jako dobU poctiví lidé podle
mého jich v tom ve všem snazného dožádání i také jich
dostatečné pl'ípovědi touž Annu, dcerku mOll, pokudž by
jí pán Bůh další zrost a věk propůjčiti ráčil, předně ke
cti a chvále pána Boha, potom k jinému všemu dobrému
vísti a kdyzby k létům svým dospělim a rozumnim přišla,
jí dotčený všecken a všelijaki statek mi'Ij a col. jim ode
mne na hotových penězích jistotami zjištěných dobrejmi
vůlemi pod důvěrností odevzdáno jest, v tom se podle
mého jim důvěl'ení pl'átelského s dobrým svědomím zachovati a to vše zcela a zouplna křivdy žádné nečinč,
odvésti nepominou. Obzvláštně k panu Janovi Matyášovi
z Glauchova té nepochybné naděje sem, že on pamatujíc
na má pl'átelská dobrodiní jemu ode mně podle nejvyšší
možnosti vZdyckny s ochotností bez chlouby a jemu
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odmluvy činěná, že se tudy upomenouti, též Anně, dcerce
mé, vším dobrým každého času odměniti a jí v mladém
věku k obhájení zdraví jejího, pokudž jemu nejvejš možné
bude, opatrovati nápomocen bude. Dum pak muj mezi
tím časem, kterýž časté oprávky potl'eouje, do Zl-ostU též
dcerky mé opatrovati, ou zit kl' z něho bera, z nich na touž
Annu, dcerku mou a domovní opravu nakládati a což by
mimo odkazy mé a náklad domovní ourokův a cinže domovní přebíhalo, to s pilností též dcerce mé dochovati
povinni budou. Táž pak dcerka má u paní Anny Košetické, pokudž by jí pán Buh v dobrém zdraví chovati
ráčil, do zrostu a let její rozumných v náležité ocln'aně a
opatrování zůstávati jmá. Však páni poručníci nižádným
počtem, když by táž Anna, dcúka má, k letům svým
pl-išla, jí ani žádnému povinni býti nemají, nebo jim tímto
kšaftem mým všcm společně jednostejnou moc k vykol"lní toho všeho dávám. Také jestli že by z týchž pánův
poručníkův prostl'edkcm smrti z světa dříve nežli by táž
Anna, dcerka má, let svich dospělých a rozumných nedošla, sešel, tehdy budou míti moc dva živí pozustávající
z mužského pohlaví (jestli že by toho potl'ebu uznali)
k sobě tl'etí osobu člověka dobrého a poctivého na místě
mrtvého k jednostejné moci za mocného otcovského poručníka se dožádati a vidělo-Ii by se jim téhož Kašpara
Parmana mezi sebe ku pomoci přijíti, to se pl'i jejich
svobodné vu1i pozůstavuje. A tak vedle toho kšaflu mého
naskrze ve všem a všudy i což by se víceji rukou mou
vlastní kdekoli poznamenáno našlo, chovati a ob zvláštně
pak, což ode mne k záduším se odkazuje, to sami s pilností vyzdvihovati a odvozovati pro odplatu pana Boha
nepominou. Za jejichžto práci, poku dl. by pán Bůh touz
Annu, dcerku mou, dříve dojití let její rozumn);ch z tohOlo světa povolati ráčil, panu Jiříkovi Košetickénlll, panu
Janu Kirchmajerovi z Rejchvic a panu Tanovi i\Iatyášovi,
jim ll'em jednomu každému po jednom stu uherských zlatých, kteréž aby sobě napřed, dl'íve neZli by týž statek můj
nápadníkům odstoupili, vzíti mohli, odkazuji.
Jehož jest datum v SL M. P. ve čtvrtek po neděli
Smrtedlné léta nc šestnáctistého čtvrtého.
Na žádost pánův poručníkuv ve všech artykulech
nlimo jeden vnitř vyznamenan)~) poněvadž čas svůj právní
vyležel, stl'l"zen. Tomu na svědomí pečet - . Stalo se
v pondělí po sv. bl. a nerozdílné Trojici l. p. 1604.
54. 1608.
Rl/kop. é. 324 f. 420, Pokojníci
v domě l\Iikuláše Černohorského: L~mprecht Brandolf,
zlatník, nHl městské právo. Jan Cyprian, písal' pH soudu
purkrabském, má městské právo. Felix Kunstelter apatykář,
má m. p. Hans Taymler zedník, ncmá m. p. Mikuláš kameník, nemá m. p. Jan Procházka mlYlHlř, na mlýních
dělá"". Kašpar Pelc illulllinista z J\Hšně, nemá m. p.
Karel Haub pl'i appelacíclL Legací Vlaská z lvIonclua.
Anna Trdlová vdova, hokyně.

VIII.
V Zelezné ulici.
61sl0 pop_ 548 b.
(U

červených

dvel'í.)

14G4, 3. března. R/lkop. é, 2141 f 341. Johannes
Manda, civis AI\t. Cil'. Pr., protestatus est, se teneri L s.
dOluine Ewczc, nale sue, in eadell1 SlllllnlU proscribclls
sibi domum propriall1 in Ferrea platea ad rnbeull1 hpstium,
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que sita est inter domos ad sportnlas ex una et einsdem
Johannis parte ex altera - ad habendum - , Act. sabbato
ante Transl. s. vVenc.
2, 1477, 9. července. RlIliOp. Č. 94 II.f. 3. Weneeslaus, frater olim Pauli Hoštka, fassus est, quia tulit V
s. per mell1oratUI11 Paulum legatas ab Ewka, eiusdem
Pauli llXore. Act. f. lIn. ante Margarethe.
Nadále spojen s domem č. p. 548.

6íslo pop. 547.
(Dum Koutkovský.)
Č.

'"I. 1343, 27. září. Klic/IIall, Ac/a Cle/lleu/is Vl.
240. ]ohlino Jacobi, eivi l'rag, concedibur absolncio

plena in mortis articulo.
*:2. 1330-1340. - FOrlll. Jolt. regis cd. Jacoby,
Č. 53. (Rex mandat civibus Pragensibus, ut eoncivi sno,
urburario in Chultis, stenram non imponant, eum sit in
officio regali.) Rex Bohemie - indici et iuratis Pragensibus - seriose commiltimus et mandal11us, quatenns cnm
dileclo nobis Iohelino Iacobi, cive Pragensi, urburario
nostro in Chuttis, qui ad presens servicia nobis grata
exhibet et hiis diebus proxime preteritis exhibuit iuxta
vires et cum eius tota familia, nichil omnino super quibuscunque civilibus oneribus, ipsos quomodocunqne contingentibus, disponere habeatis, CUlU ipse Johlinlls non solum
iuxta C0ll1111Uneln consuetudinelll aFud divcrsos cives Pru4

genses in hac parte haclenus observatal11, sed inxta ipsins
merita specialiter commenda, quibus non solull1 res, sed
personam suam pro nobis non dubitavit exponere. Hac
singulari exempcionis graeia singulariter prosequi meruit
ista vice. Advertentes, quod solnm racione dissidii sopiencli,
quod in civitate Pragensi exinde poterat suboriri, pro ipso
lohlino porcionem pecunie, que ipsum tunc civiliter videbatur contingere, dnximus alias persolvendam, et parati
essemns pro alio qnolibet persolvere, si quem ex nostris
Pragensibus civibus haberemus, qui nobis servicia eonsimilia exhiberet, unde ipsum Johlinum et eius totam familiam de omnibus huiusmodi oneribus civilibus eo tempore,
quo urboram nostram regit, ex parte nostri de cetero
volumus penitus supportal'i.
*3. 1330-1346. Code" epist. Jollallllis regis
Č. 222. Strenuo mi lili domino Borrzutoni (r) de - Johlinus
Jacobi, urborarius in Chuttis, et Poleo, [rater eius, civís
Pragensis - Significamus vobis, quod ego Polco habco
valde necesse, fratrem meum Frenzlinum accedere in iUis
partibus constitutnm. ldeoqne nos ambo ex parte ipsins
Frenzlini vos rogamus, quatenus mittendo vestrum nuncinll1
ad Egrernll1 Pleienstein, videatis, qnod ipse velit llle
nsque in Nurnberch facere secnre condnci. Si autem ip~e
Egrerus nollet hoc facere, tunc de alio, qui ll1e de huiusmodi transitu secnrnll1 et cautum faeiat - videatis - ,
Est enim tam necessarium huiusmodi iter meum, quod
vobis de conductu, quem procurabitis ista vice nos
Johlinus et Pole o grates non modicas referelllus - .
';'4. 1348, 19. beezna. Listilla kap. Svatovítsllé.
Nos Carolus - et Arnestus archiep. l'ecognoscimus, nos
vidisse quandam littel'am per dilectum Johlinulll Jacobi - :
Nos Borznlha iudex et Andreas dictus Goldneri, Sidlinus
de Pieska, Henslinus Mathei de Egra, Otto de Nespeczow,
Pes co NUlllberger, Heinricns Swevus de Inkam (1), Frenczlin\ls de Goppoldi, Heinricus Swev\ls dictus Cygler,
Iesco Bavari, vVenceslaus Gewnaher, Enderlinus Stuk,
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Rlldlinus Melniker, iurati cives Prag., recognoscimus
quod concivis noster Johlinus Jacobi indempnitati villanorum SUOl'um in Lemusch volens providere - idcireo

Georgii ad avem ex una et Hosstkonis parte ex altera
apud Mathes lorificem pro CXLVI s. Act. fer. lIlI. post
oetavam Epiph.
Ó.
1483, ló. ledna. Rl/lwp. č. 2106 f 11'Z. Nicolaus
Replik cl Katherina emerunt domum - erga Johanncm
de Bozkowicz institorem pro CX s. gr. pl'. Aet. fer.
lIlI. post Felicis.
6. 1483.
Rl/lwp. Č. 94 1. f. 49. Nicolal1s
Replik et Matheus, filius ipsius.
Rllkop. Č. 94 J. f. 47. Jakož Mi7. 1483.
kuláš Replik před čascm prodal jest I;uť svtí blízko Benína pod Eskovem Janovi Rampáčovi a Valentin ov i bratl'ím,
synóm svým, za čtrnácte set k. gr. m.
že ty
všecky penieze - mají klásli - na právě Stal'. M. Pl'.
Act. die Zigislllundi.
8. 1487, 20. března. Ta III též j. 64. Stala se smltíva
- o všecek statek po Mikulášovi Replikovi zuostalý mezi
Katel'intí, téhoz Replika a již nynic Jana Retafina 7. Dvorišť
manželktí, a mezi Janem Rampáčem, Matějcm a Valcntinem,
syny svrchupsaného Replilca, a Marttí l sestní již povědě
nich bratří - ze tíž brathe statek všecek - mají jeclnostajně rozděliti a 7. toho statku duom v Železné ul.
mezi domy páně biskupovým a Jana Střiebrného u ptákuov
obostranně Icžící a k tomu III 1e. gr. m. svrchu psané KateHně mají dáti. Slalo se v títerý před sv. Benedtlctem.
9. 1.. 87, 1. září. Rl/kop. č. 2106 j. 210. Petrus
ferrarius et Kathcrina emerunt domum - penes domum
domini episcopi et domum Joha11nis linicide dicti Slrziebrny ad avem - "pud Katherinam, olim Nicolai Replik,
11unc vel'O Johannis Rctafin conlhoralem, pro XL s. gr.
pl'. Act. die Egidii.
10. 1499, 14. bl'ezna. Rl/kop. č. 2107 f. 164. Jo,
hannes dictus Strziebrny et Dorothea emernnt domum
in Ferrea plate a penes dO'llUlll eiusdem Johanllis ex una
et domum Georgii ab unicorne a tergo a Petro ferrario
CXXV s. prag. Et illam dOlllum idem Johanne. ad
suam dOlllum nemá připojiti, ale má tak ostati, jakž nynie
jest. Acl. fer. V. post Gregorii.
11. 1502,23. října. Talltléžj. 224. Fryczek 'institor
et Barbara emerullt dOlllum -~- penes dOlllum Georgii ab
unicorne a tergo ex una et' clomum Dorothee Strziebrne
ad avem ab eadelll Dorothea pro C s. gr. pl'. hoc
adiuneto: Jestliže by nadepsaná Barbora prve neZ Frycek,
manžel její, s tohoto světa sešla a ullll'ela, žc týz Frycek
toho domu od dětí svých nemá odtrhovati a jmenovaný
Fryeek a Jiřík, Bohuslav a Zygmund, synové nadepsané
Doroty Střiebrné k tomuto zápisu plné své povolenie dali
stí. Act. die Severini Cjl.
12. 1531, 23. tínora. Rl/kop č. 2110 f. 352. Barbora, vdova Frycková, kramál'ka, vzdala j ~st, t~prv po
smrti své a pne nic, duotn svuoj, v němž bydlf, v Zelezné
ul. mezi domy Buohuslava Stříbrného a jednorozce z zadu,
Pavlovi Kavkovi krajčímu a Dorolě m. j. - na takový
zpuosob, že oni - slibují jí paní Barbory v ničemž neoptíštěti, než všemi potřebami jí i ztravú opatrovati - až
Act. fer. V. post Petrum cathedratuul.
do smrti její. 13. 1550, 5. července. Rl/liOp. č. 2117 f. 191. Dorota Kavková stojécí osobně v radě vuoli svtí o statku
SVéJll oznámila, že předkem duom svuoj, v kterémz jest
v Zelezné ul. mezi domy Jeduorozcovým a kterýž u ptákuol' slove, ten ze zapisuje Janovi Hrbkovi, písaři na ten
čas tÍl'adu rychtářského, a Dorote m. j., tél. i jiný všicek
statek' svuoj - však teprv a po smrti její. Však oni
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oneru censui duarull1

marcarum

grav. -

loeo qual'um

duanun due marce puri argenti, si monetarn modernarn
contigit immutari, solventes de quolibet decem et novern
laneorurn seu Il>ansorum agrol'Um suorum, quos in enphytheosin sive ad ius Theotunicorurn ibidern possident, annue
solvendarum, que puncta in quibusdam articu:is, quandoque
in plus, quandoque in minus secllndum arbitrium voluntatis
domini dictam vi1lam pro tempore possidentis sc extendere videbantur, videlicet in quinque prandiis ipsi domino
anno quolib~t lllinistrandis, inferendo sibi certa subsidia
au expediciones regias, processuro in procurando quandoque in necessariis expcnsarum

SlHUll

familiarn transeuntem

et in solvendo de quolibet predictorum mansorum qUHtllor puHos et duos caseos, limitavit et ad fixHm He
determinatam pecunie quantitatem - in hunc modum reRnno quolibet
duxit, videlicet -- qnod ipsi villani quatuor mareas graves eUlll decem grossis - solvant-.
ludicium - et taberna ad scpedictum Johlinum et eius
Sllccessorem pleno iure spectans nunquam debebit alicui
extraneo, sed tantunl villano, qui hereditates "Cl continuam
residenciam in ipsa villa haboat, committi aliqnomodo vcl
locari, idemque iudex pro se de culpis levibus seu minutis
tercium denarium emendal'Um tantummodo obtinebit,
enlcnde yero culparu1ll maiorum sen criminalium, \,idelicet stupri, homicidii, ineendii et vicii falsitatis vcl
qui super
consimilium ad Johlinum ct suceessores ipsarum culpal'um iudicio presedcrit, pertinebunt. Datum Prage quarta feria post dominicam Reminiscere a.
mill. trecent. quadragesimo octavo 1. 1452, 9. tín:;ra. RlIllOp. Č. 2099 f 1091. Když
Zuzanna a Petra, seslry vlastnie Riehovy, neb07ce !'ečeného
Krtek, byly stí nařkly Ozanku, vdovu po témž Řiehovi
zuoslaltí, i statek po něm zuostalý, Zuzanna pravieci, že
odtud jie zádného dieht nedáno, a I'etra, že něco jic \')'dáno a ostatku nic, chtějíce skrze to po matce své i po
bratru lepšie právo micti k domu i k jinému statku, ncž
kdá jin~. Proti nimžto Ozanka odpierala jest, rozdiel muže
svého Riehy svrchupsaného z knih vypsaný s Vavní, bratrem jeho najmladším, ukázavši. Vedle kteréhozto rozdielu
Rieha Vávrovi diel jeho splatil jest a duom ten při něm zuostal jest dědičně. - A tak páni purgmistr a konšelé poněvadž v tak dhíhých časiech ani za )'ivnosti matky své,
ani také za živnosti bratrovy sestry výš jmenované k dielóm svým sě nepl'ipoviedali, vdány jstíc drahná leta tak stí nálezem ortele svého vyřkli, že zápisu Ozancinu
moc dali stí a dávají. AcL ipso die Appolonie.
2. 1456, 15. tínora. Rl/kop. č. 2119 f. H..: 9. Ve
jmcno bozic amen. Já Ozan"a, vd'lva po nebozci Rehol'ovi
Krtl",vi, měštěnínu Stal'. M. Pr" zuostalá, vyznávám tiemto
takZe duc'lll muoj u lcrtlmov, I' němz
listem obccně bydlím, i také druhý duom v Zclczné ulici, kterýz podle
domu u ptáka z jedné a Jana Mandy rychtál'e z druhé
strany leZl - dala sem - Jankovi, synu mélUu milému-.
Potom pak témuz -- rozkazuji, aby pět kop gr. vydal
na kalich k sv. Jiljí - . Datum dominico antc Kathedram
Petri.
3. 1457, 23. června. Rl/koj. č. 2105 f 72. Mathes
lorifex ct Cristina emerunt domum in Fen'ea plate a inter
domos Johallnis Manda ex una et ad accipitrem parte ex
altera erga Johannem, natum Hcnricz Krtek dictum, pro
LXXlI s. - Act,. sabbato ante Jacobi.
4. 1477, 15. ledna. RlIllOp. Č. 2106 f 3. Johannes
Boskowsky et Kutherina emerunt doml1m - inter domos
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manle1é aby povinni byli ze všeho statku jejího toto vydati: předkem k sv. Jiljí aby každého roku koupili sami
ctvrtci víIla až do XX k. míš., k sv. Havlu též aby sami
kupovali puol čtvrtce vína až do X k. míšo k službám
božím. Item Trojanovi, bralru jejímu, do Soběslavě XXX
k. m. Act. in vig. Joh. Hllssii.
14. ló63, 8. prosince. Rl/kop. č. 2118 /. 64.
Augustin apatykál' a Katdina k. duom mezi don~y Ptákovým a Jednorožcovým obostranně od Doroty Kavkové
Coz se pak svrškuov a jiného statku
za 75 k. gr. č. v tom domě pozuostalých dotýče, to vše dává - jemu
Augustinovi apatykál'i, Katel'ině m. a Janovi, synu jeho
(s legáty r. 1ó50 vytčenými). Act. fer. lIlI. post Ni·
colaum.

1ó. 1568, 22. září. Rl/liOp. č. 2120 j. 73. (Kšaft
Augustina apatykáře.) Já Augustin apatyká!', měštěnín Stal'.
M. 1'1'., znamenaje nebezpeenost ,věku svého, tento kšaft
ciním o svém statku: Předkem P. Bohu duši svou poroučím.
Dále Kateřině, manželce své milé a věrné, odkazuji domy
dva, jeden na břehu, druhej ve Smeckách. Též jí odkazuji vinici ctyři str. s btíclou podle řepy. Téz druhou vinici
za Horskou branou. Též sto kop m. za paní Kundratickou
a list ,do~ré vuole, kterýž na ni mám. Janovi, synu mému,
duóm v Zelezný ulici Koutkovský a vinici s lisem a to
pole, který jest mezi těmi dvěma viniccmi, aby ho bylo
polovice Janovi, a Katd'ině, manželce mé, druhá polovice.
Jakubovi, synu mému, odkazuji duom i apatyku Clllll toto
corpore, co k ní PI'ináleZí se vším. A z toho domu aby
povinen byl vydávati Kateřině, manzelee mé, sto kop gr.
c., kdyz bl' k letuom pfišel a do let jeho aby Katehna
byla v domě tom bez překážky jeho i jiného kazdého.
Té). Jakubovi odkazuji vinici, jenž slove Novina. Co se
lisu dotejce, aby ho všickni společně uzívali. O svršky
také aby se všickni na rovni díl podělili kromě koflíku
a pasu, kterejz Katel'ina pl'inesla, to aby sobě zase vzala: na
jiného pak se nic nepotahovala. Dluhy, ktel'í by se našly,
aby je spolceně zaplatiti povinni byli. A Jan aby sobě
vzal jeden moždíř a Katel'ina manzelka druhý. Vostatek
pak Jakubovi, co k apatyce nálezí. Stalo se v stl'edu po
sv, Mathouši ap. 1568. A jestlize by P. Buoh smrti Jakuba, syna mého, uchovati neráčil prve, neili by let spravedlivých dušel, tehdy chci, nápad aby s něho šel na Jana,
syna mého, i Kateřinu, manželku mou, obadva společně.
Na potvrzení lohoto všeho sekretem svým vlastním tento
kšaft muoj sem spečetil dne a léta nadepsaného. Také
rukou svou vlastní sem se podepsal. Dále po vysvědčení
a publikování tohoto kšaftu nadepsaného Augustina apatykáře Jan Kulíšek a M. Pavel Kristi6n, vejš psaní ,věd
kové jeho, před námi jsou oznámili a seznali, ze kdyz na
druhý den zase k němu Augustinovi přišli, jim ještě ,vtí
vuoli oznámil a doložil, coz jcst předešle pozapomenul,
totiz ze Janovi, synu svému, vejše mimo to odkázánf ještě
dává a odkazuje dýku stl'íbrem oblozenou. Item padesáte
kop', kteréž mll jeden soused Nového M. Pr. povinovat a
dlužen jest, jalcž zápis na týz dluh v kněhách se najíti
má, ty laké ·že odkazuje dotčenému Janovi.

r.

16. 1569, 28. tínora. Rl/kop. č. 11'Z2 50. V ponpo neděli lnvoca\it stal se popis věcí apatykářských
pbzllstalých po Augustinovi apatykáři v uomč v Zelezné
ul.: Předkem a ncjprvé ve sklepě nahoře toho se jest
našlo. Scmen llIaeodicum 14 lotu, siler montanllm 10 liber
11 10t1\, galgatlu 10 lotu, lapides calaminares 3[;~ libry,
cornu cervi Ilh libry, gumi lacceae 1/2 libry 12 10t1\,
nuees cupressi 30 lotU, cortices citri IDiotu, piper longum 18 lotu, pistanciae ll, libry, behen albulll 14 lotu,
dělí
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behen rubeum 8 lotů, sal armoniacnm 3 libry, sericum
crudulll 4 loly, reubarbarum 1 libra, semen sanetunl 1
libra 12 lotu, kubeb 7 liber 12 lotu, spica indica 1/4 libry,
tnrbit ó'/2 lib., vitroleulll romanum 7 1
/2 lib., spica romana
6 lib., cicvaru starého 3 1/2 lib., corlices mandragorae 31
lib., grana paradisi 3/4 lib., scinanci 1 lib. 4 loL, pnrunkového vosku 1 1/2 lib., colloqllintidae 3 lib., váhy velký
jedny a menší troje, zá\'aží 60 lib., vosku prostého 14'/2
libry.
Item dole I' apatyce toto se našlo: Kotlíky měděné
konfektum dělání 2, měděnice Ínosazné 3 a 2 patelle k šumování, mozdíl' velkej s palicí na špalku, mozdíHcuo\' 6,
pušek cínových pro masti a letkvaře 46, konvic cíno\'ých
pro s)'ropy 45, piper longum 7 lotr"!, semen agni casti 12
lotů, mumia 8 lotu, semen linqua avis 14 lotu, karabae
2-l 10ttl, seraphinum 1/2 libry, mirabulum citrini 1/4 lib.,
nuces vumicae 1 lib., nux indica 10 lotu, sanguis draconis
t/ 4 lib., lapides granati 11/2 lib., sandalae albi eitrini
'/4 lib, sandalae rubci ',4 lib., spodiull1 1/2 lib., samma
cocolla 10 lotu, sulvur grissium 1 lib., scall10rue ';'. lib.,
mercurii sublimatum 6 lotu, raupondicum 14 lotů, litargirgilium 2 lib., gumi albanum 11/2 lotu, gumi 12 lotu,
gumi elami lh lib., hyppoquistidos 30 lotu, laudanull1 3
lot)', ligllum aloes 4 loty, foliorum indi I lot, ossa de
corde cervi 1 lot, euforbium 1J, lib., 'c'arpo balseam 6
lotu, corali rubei 11/4 lib., radices cos ti '/2 lib., corali alb i
1 lot, accnciae 4 loty, assa dulcis 1 1/ 2 lotu, gumi al'lnoniacum 6 lotu, auripigmentum l/ J lib. 12 lotu, anacardi
1 lot, arsenicum 3 libry, lacca bisancia 12 lotu, gallia
museata 24 loty, boraccs 2 loty, balaustie 3 loly, ciperi
romuili 6 lotu, semen portulace ll" libry, semen Rmoni
4 lot)', species di antos 2 lot)', tarmarindi 8 lotu, pušek
dl'evěných 121, epithimum 6 lotu, menssuri po zejdliku 2,
milium solis 2 lib., formy dvě k vosku lití, lcotl)' mě
děné 2 k vodě pálení, pyčka měděná jedna k pecení
Inarcipánuov, incisorium 2, .nože k tOlnu, necičky rněděné
pocínované jedny, štanda měděná k dl-evěnému voleji.
Rl/kop. č. 1058 J: 187. (Svědomí
17. 1576.
mezi VavHncem Goliášem z jedné a Havlem Berounským
od, měny, též Janem, synem někd)' Augustina apatekáře
\' Zelezný ulici, poručníky nad sirotkem Jakubem, po do\ceném Augu5tinovi apatckáři pozuostalým synem, z stran)'
druhé.) Jan Smejser apatekál' svědčil: Najal sem ten duom
Jakubuov, kdcž apoteka jest, od p. Havla u měn)' a Jana
Augusťina od SI'. HavJa pominulýho do lří let za 32 k. III.
do roka. - Gregor Sryler: Já sem najal duom na břehu
od Jana poručníka, každého puol lela dávám m'l 13 k.
m. - Matěj Hřebík, sladovník Vavřince Goliá!\e: Toho
sem povědom, že jsou šrotíři brali od p. Vavl'incc Goliáše dva stld)' vína já tehdáZ dovczl sem tejnský a
ctvrtci a to všecko jsou šrotíři spustili do domu, kde
apat)'ka - . (Fol. 234.) Jan Hošek a Val'řii1ec Hradištský jinak Bfekovee, páni radní, toto společne jstí lIči
nili: Leta tohoto cte. LXXVI v středu po neděli Judica.
byli sme vysláni na popis statku po někdy Katel'ině, Vavřinee Goliáše manzelce a pl'edešle Augustina apatekál'e
téz manzelce, zuoslalého a když sme všeck)' věci přehlídli
a popsali, vešli sme clo světnice v domll Vav\-ince Goliáše,
tu jest pl'ed námi Vavrinec Goliáš stoje voznámil, ze jest
mu některé věci Kateřina, manzelka jeho nebozka k svě
l'ení dala - toho aby synu jejímu Jakubovi dochoval. On
ze tak učiní.
vRl/llOp. č. 1060 f. 101. (Svědomí
18. 1582.
mezi cfs. r)'chtál'em Sebestianem Agricolou z Horšova,
mistrem Alexandrem Vogtem, rectorem collegii Soc. Jesu
72
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an Fryč stoličkář svědčil: paní Dorota apalykářka
"
v
él10 ryc1"
měla sobě p. " Sebeslyana,
clsarsk
ltare, za db'
o re IJO
přítele. Nic více nevím.
Hl. 1584.
Rl/kop. č. 1136 J. 159. (Iakub
Auguslin s Janem, bratrem jeho.) Jakož je.st Jakub Augustin
obeslal' a ku právu pripraviv Jana A:Il'uslma, bratra. svél~o,
vzncšení učinil takové: kdd JanovI, bratru Jeho, pkozlo
živému pozuoslalél11u poručníku od práva nad nÍl~ Jakubem a statečkem jeho nařízenému z práva poruceno. a
rozkázáno, aby z poručenltví ~vého jc.mu Jal:ubov! j,~kožto
tomu, kterýž již k lcluom přJšel~ .a JSou.c zenalr Z1~no~t
svou vede, počet pol-ádný ucini!; I J~k.lwh Jan pocet j:~I~ys
učinil, ale tomu on Jakub mísla dali ne:nuo~c z pnclIl.
lěchto: Pi'edně klade v registHch sl'éhopoctu, ze po sn:~'ll
Kateřiny, matky jeho Jakuba, znostal~ vosku dva c~l~tnyl:e
76 liber a kde se peníze za takol'y vosk obrátili, \lIC
nepoložá; druhé specics apatel~ál'~~ý.' kteréz jemu J ~ku
bovi do apatyky jcho odsHal, veJšeJl Jemu šacov,al, I~e~ sc
kupují, a sám sobě za ně bral, ~o s.c. mu dob~'e vldelo,
Třetí, kdež se jemu Jakubovi na dl,l vlIl,lCe, No;!n.a slov,c,
dostala na tu více o 7 kop gr. c. nakladu cllul, nezll
obycej' jest a poti'eba byla, protož aby ~~:u pol'á(h~ý PO?~t
učinil na kterýmž by pl'estati mohl; pn tom téz \'znašI,
že st~tek jeho po matcři pHšlý specctěný jest, jako Idí·
noty, peníze a jiné věci, ty včci aby,icmu vydány by;y,'
prosí, aby se nezkazilo. Téz žádá ll:aJc duom na Novem
Marel, Gleczl vačkař svědcil: tak jest bylo, ze sme
Městě ve Smeckách, aby jej prodati mohl, a ten aby se
byli' slovem p. purglllislra ob,esláni k ~é panf J?or.otě
více ncspouštěl. Nadto vejše i to v témž poctu za stíznost
s Matyašcm Rormcystrem, kdyz sme k IIL pr~šh,. ze Jest
klade, že za vína vydaná od Anny Měchovy co se ponám ruky podala jsoucí zdravého rozumu, ze jcst nám
zuostalo, zanedbal vyupomínati. Item dluoh 70 kop od
poděkovdlu, tu jest v vuoli sv.ou v~zl~á~ila, ~o ,by ,ch~ěla
Mandaleny Kundratický povinný též upomín.ali zanedbal,
komu učiniti, a u prHolllllůstl pnsczneho plsare ze, Jes~
protož o ty dluhy k němu hlcdí, aby jcmu Je, v~~ahra~ll.
všecko sepsáno, co jest komu kšaftovala, a pan rychtár
Také v statku někdy Vavi'ince Golyaše zuoslavaJI llcmze,
J. M. C. přftolllcn nebyl, ani nerad.il, a~y měla co kš~f.
ldínoty i šatstvo, což vše jemu Jakubovi nálezí, l?h~
tovali, a my smc se jí polom ptah, I,,~ela II by kdc J~
všeho on Jan též opatHli zanedbal. Naposledy za tymz
kého přítele, ona oznámila, že nemá zadného; dále mc
Vavřincem Goliašem zuostala věrná ruka od někdy Kate·
řiny, malky jeho Jakuba, lémuz VavHncovi svěl'ená, k Idevíc nevflll.
réžto věrné ruce týž Vavřinec stoje v radě před panem
Blažej Kl'usavsk);, písal' z kanceláře dolejší, na tu
purgmistrcm pány se přiznal, to také zanedbal, ji neupopovinnost kterou učinil jsa přijat za písaře, svědcil: toho
mínal; pro tož aby Jan jemu z toho zc všeho podle. násem povědom, když sem na onen cas sluzební~elll p. purg·
lezuov na to již prošlých práv byl, a k tomu ke všemu
mistra obeslán byl, abych šel na kšaft k nekdy Dorotě
.
,
jemíl dopomozcno bylo.
apatekářce, tak sem ucinil, a týž I<ša~t pti p!'ít~mnosti
Proti turnu od Jana Aug.ustma (kdyz mu z práva na·
IVIathesa Rormeyslra, Marka Gleczle Vackáre, Jakz sama
lezeno bylo aby on sám jakožto zivý pozllslalý poruenílc
táz Dorota apatykářkll oustně po artykulích oznmnovala
odpovčď dal a z toho ze všeho, z cchož se viní, práv byl)
sem spisov"l, a jedcn každý arlykul jí přcd ,nimi scm yf?:
,
I
'
za odpověď jest dáno: Předně, C.o sc vosku t {~1~: pra~1
četl, k nimžto se jest přhnávala, II p~lo,mne seps~vš~ tyz
Jan ze Jakubovi tím vosl,em povmen není z prfcmy te,
kšafl sem jí jej všecken zOllplna precetl a. sl'ecel1l, a
že 'on Jakub dosti pi'ed dávním. easem v tOIl1;O míslě
jcst ta vuole Její. Ale J. lVI.
k tomu se kšaftll pI-iznala,
hledal, aby jemu ód pana purgnlls~ra pánuov leta dána
C. rychtái'e p. Sebesliana Agricoly při spisování téhoz
byla, cemuž Jan odporoval, ale \lIcmén~ p.~~1 p~rgn\lStr
kšafLu jesl nebylo, ani jiného žádného, ncZ nadepsaní Mapáni jell111 léla JSOl1 dali, J almb pak majc JIZ leta ~obě
lhes a lvlarek. Více nevím.
daná a věda že ten vosk za mm Janem není a mkda
Anna Budynská, z :Iomu Jakuba Augustina. podr~hyně,
nebyl, ale te za nebožtí,ke,m. Havlem .od Měny, jak~žto
svědcila: Kdyz jest paní Dorota stonala, ŽC Jcst vzdyeky
pl'edním poručníkem, procez Jeho Jan nejednou napolmnal,
se k panu Sebestianovi, J. M. C. rychtál-i u.tikala, bu(~
ab)' toho při něm Havlovi hledal, a~e on toho. zanedl:al a
jakékoli,- nedostatky měla, a dělala l<šaf~ neJedn~.~, ncz
tak zanechal, a práva ukazují, Ze Sirotek maJ e , sobe ,od
několikrát a vždycky jeho za ochranu zádala, pn této
vrchnosti léta daná jakož Jakub také měl, porucník byvá
poslední svý hodine prosila, abych pro něho šla, aby po·
sproštěn porucenst~í, protoz on též j~l~lU také ~OS~(ťl\l
hzení Cínila, aby po její smrti soudu a hadru:'lIm ncbylo,
v příčině oznámené povinen nebude, amz té naděje jesl,
II žc jest mnc casto vždycky v jcjích nedostatcích, buď
aby mu to od pnlva nalezeno býli mělo, nebo, kdo sám
když stonala, nebo když se jí peněl nedostalo, k němu
co zameškává, af sobě vinu dá. Druhé vznešem z slran~
posílala, a on ji opalrovat jako dobr! pán, a ona .mu
veGl apatekái'ských, že by mu je dl~áže nasa~oval.' nez
rekla tak mllj milej pane Scbesllane, Jlz mnc opatrujte,
by za to stály, 10 vznešení jest zbytccné, Pr?c .~aJe léta
já se' vám I' lom poroučím, neuchová·li mne p. BLIli, já
jest dráže bral, než za to stály; ner~~~měl-h jHn sám,
vám chci dobrc ueiniti i manžclce vaší, a ze tělo mé dáte
proč nešel k lěm, kteHr, tomu rOl~meJI, a také neozna·
poctivě pochovati, a on jest tak učinil, všecko všudy
muje, v čem a jak mu je nasadIl, a tak mu opět tím
oběhal a opall'i!. Více nel'Ím.

u sv. Klimenta, Petrem Opitusem apatykářem, Brikcím
z Dobřan Jiříkem Strakou rukavicníkem, Mand,alenou ko·
vářkou, lLtel-inou, Marka Vackáře lllanzelkou, Salonníncm
'zámečníkem na místě dětí jeho, Dorotou Hluchou,. Annou
děvečkou Markétou Zobalkou roušnicí, i na místě dcery
její z jedné, a Tobiášem Vlasatým a podle neho a s ním
Apolonou Chobotslwu z strany druhé. Actum fer. V. post
Epiphaniarum anno MDLXXXll.) lV~athyaš Rorme~-str,
zlatník svědcil tak: jakz jesl z porucení p. purgmlstra
obeslá~ sem, abych se dal na kšaft najíti paní Dor~ty
apatekál'ky, tak s,em ,. uciniI .. ~am ,sl~le ,s,e ,sh:edah pr~,~
domem Marek Vackar a Blaze}, plsar pnsezny z dole]ol
kanceláre i tak sme šli do svčtnice a paní Dorota ap atekáH,a ,;ás pHvítala a ruky nám podala děkujíce, že smc
se na Zádost její dali najíli, tu oznámil~, ze. by chtěla
pořízení učiniti a svou vuoli nám. sepsati .dátl, ta.k sm,~
my kázali vystoupili všem z sv~tn~ce, sam~ .sme ieu lil
zuostali, já Mathyaš, Marek Vackar a Blazej písar; tak
vna rozprávěla ft Hafl, souce dob.l:ého, zdravého rO~~Ill~
rozkazovala psáti, a Uly sme se JI olázall, m.l-l! nCJal:y
krevní pl'átely, aby na ně nezapomínala, ~. uua .odpo.ve.
děla ze žádných nemá a tak o svým stateelm, Jakl. Jest
v Icš~flě sepsáno, jak sme prve vysvědčili, při tom zuosta:
vuji. A to její vnole celá a dokonal.á byla, a, pa~ ry?htár
tu nebyl, jedno my sami lh svrchu Jmenovam, mc VIC.
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artykll1cm povinen není. TI'etí vznešení o nákladu Vllllce:
Nenadál sc Tan, aby za svý služby a práce měl dotýkán
b);ti, ale jiné vděčnosti očekával, ježto není ta naděje,
aby co ukázal, že by sc pH tom nenálditě choval. Čtvrté,
vložil žádost, že nějaký dllom ve Smečkách chce prodali,
jsa na spuštění; k tomu Jan praví, jestliže pan purgmistr
páni uznávají za slušný, aby prodán byl, toho zanechává
při uvážení práva. ač by mu nepřál, aby tak brzo statek
svuoj utratil a podoben byl jiným měslským synuom, jenž
statl,y své před časem rozmrhají. Naposledy žádal, aby
některé svršky z domu nebožtíka Vavřince Goliaše vzal,
k tomu on též povoluje; ,-šak jestližc by jemu Janovi tu
také co náleželo, chce on k tomu také právo a sprave·
dlnost míti, a od toho pustiti nemíní. Dále co se jiných
artykuluov, kteříž se teprva po prvnější žalobě teď
v nově pHměšují dotýče, toho se Jan nenadál, aby mimo
ttíž předešlou žalobu co víc pl'ikládati měl, nebo prve
o dluhu od Měchový za vína povinnen; též kterýmz by
paní Kundratická povinovata bejti měla, žádná zmínka
učiněna není, a z strany věrný ruky, že by zanedbalo ni
se domlouvati, an vědomé, na čem zuostává, tak že o to
mezi někdy Vavřincem Goliašem a poručníky přc vysll"
šána jest a na vejpovědi zuostává; prolož to zbytečně a
proti právu přivozuje. A že pak za exekuci, to jest za do,
pomožení žádá, jakoby již na to všecko hlavní nález byl
učiněn, na tom se Jakub mej1í. Má-li pak jakej nález,
nech se podle něho chová.
Nato od Jakuba skrze přítele mluveno: Nepřijímá on
těch příčin, nebo z strany vosku chtěl by to na Havla
zčísti, ale to vejmluva jalová a ku právu podstaty nemající, neb Jan posavad zuostává nevyčteným poručníkem,
oni vědí, kam jsou takovej vosk společně obrátili, Jakub
hledí k živému pozllStalému. Jak se Jan v té příčině opatl'il,
on věz, protož sám jakožto živý z toho vosku i z jiného
počet pol'ádný jemu Jakubovi ueiniti jest povinen. Z strany
lel dání nepamatuje se, aby mu dána byla, a byť i tak
bylo, ale z poručenství jim ještě nepoděkoval, nebo kdyby
jim poděkoval, byli by mu povinni prve počet učiniti než
z poručenství propnštěni býti. V druhé přícině z strany
věcí apatekál'ských Jakub se duověl'il jemu jako bratru, a
také tehdáž nevěděl, jak mu je počítati bude, nebo Tegister neměl, než když mu registra vydal, teprv a našel,
že mu je o mnoho kop vejšeji, než se prodávají, nasadil, a
tak před časem nevčděl, Oe se domlouvati. Třetí příčina,
nacMzí se, že vejšeji o několik kop na vinici nakládal,
nežli se na každý strych do roka vynakládati má a oby.
cej jest, pro tož prosí pana purgmistra pánuov, jakožto
vrchních poručníku Ol', aby mu ty artykule od Jana k ná·
pravě přivcdeny byly. Z strany pak prodaje domu potře·
buje on mnoho peněz do apateky, neb ji musí s dostatkem
opatl'iti, a dumu také pustne, mnoho jde na opravu i také
berně se dává.
A keJd sobě stěžuje, že se o jiné včci
domlouvá, jakoby z počátku o nich zmínka činěna nebyla,
byť to tak bylo, ale nyní ted pl'ednáší. a o ty jako i o jiné
věci k žádnému jinému hleděti nemuože než k němu jakoZlo porqčnílm živému, poněvadž i ti dluhové jeho ncdbanlivostí zvyupomínáni nejson. Nebo i práva ukazují,
cokoli sirotek přijda k letuom do poručník1'tv za nedostatek
má, žc to má a muože vznésti na vrchní poručníky, tak
i on také činí, jsouc té naděje, že Jan jemu to všeckno
k nápravě pl'ivésti a z loho práv bejti povinen bude,
jakož i na tq nález prve má, žádaje ph tom zuostaven
býti.
Zase od Jana: Aby se on vosku kdy ujímati měl
nebo jej penčžiti, tomu ještě jak !Jn-e odpírá. 'z strany
let ukáže on lo dostatečně, že mu dána sou dosti časně
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za zivobytu Havla, pl'edního poručníka. Pro tOl jak v tom,
tak v jiných přícinách jemu ničímž povinen není.
Jakub doložil: Kdež ho dotejká, žc by díl statku utra lil,
k tomu se on nezná, také mu Jan ani haléře k těm materialiím nepřidal, a tuto jest činiti ne o utracení, než
o nevyčtení z porueenství a o nepořádný počet, aby mu
k nápravě byl při,'cden.
Na to od Jana: Kdyby k tonm pl'ijíti mělo, aby po·
ručnÍci měli podle řečí sirolkuov hned platili a svým dosazovati, žádný by poručenslvÍ k sobě přijiti a v takové
nebezpečenství se dávali nechtěl, pro tož on tím ničímž
povinen nebude. Kdež strany na odporu sobě jsouce na
pruovody podán)', a když termin pod ztracením té pře
od práva uložený přišel, Jakub puovod dal Cfsli zprávu
pánuov radních registry zapsanou. Item z register vydání
I' listu 1. pocl dalullI 24. Marlii z stra',y vosku vejpověď
mezi nimi bratř'ími učiněnou, právo mčstské D. 13. 14.15.;
k tomu mluvě, že o této rozepři dobrá vědo masť jest,
kterak Jakub Jana obvinil jakožto živého porucníka po
Kateřině, matce své, z jistých věd, ktcré k sobě pl'ijal,
a to ještě za ním zuostává. A předně 2 eentnýře a 75
liber vosku, kteréhož do vydání svého pH počtu položiti
nemohl, protože za ním zuostal, an prol'Cdeno jeho
vlastními rcgistry, že od váhy, co týž vosk vážil, platil;
a neví sc, I, de jest odveden a kde obrácen a kde peníze
za něj jsou, protož Jan povinen z toho podle prečtené
vejpovědi práv býti a Jakllbovi penízc za něj dáti, ač na
nebožtíka Havla u Měny ukazoval. Ale tím toho odbýti
ncmuože, ,n věz, jak se jest proti lIavlovi, druhému po·
ručníku, opatl'il, Jakub hledí k živému. Druhá příčina ne·
dostatku pH počtu, co sc materÍalia a species dotýče, ly
nad míru že mu vynasazoval a mÍlno razuo rn i rnimo kupování obyčejné jemu jc zase prodával, vejše jemu o descli
kop přičetši. A dav čísti arty kul z registr vydání v listu
32. (Item A. 77. a 78.) Jakub doložil, že Jan ty species
měl z jeho apatyky a z jeho vlastního dědictví, pak měl,li
jest to ueiniti a jemu tak vysoce vYDasatliti, poroučí právu
k uvázení. Třetí příeina a nedos atek, který sobě od něho
pokláclá, z strany vinicc, kteniž je ve 4 strychy, kteréž Jan
jako poručník požíval, však nicméně nad mírnosl náklad
dnil, ježto přcs cleset kop na jeden strych do roka v)"
naložiti se nemá. Ale Jan mnohem vejše položil náklad,
jakž se " jeho vlastních registr nachází, dav z nich čísti,
co léta 75 na ni vynaložil, kdež se počtem vyhledá, žc
jednoho roku o 17 kop více nákladu učinil, a tak i jiná
léta jsa poručníkem, každého roku více než obyčej na·
kládal, na čemž Jakub přestati nemuože, pro tož povinen
bude jemu to, co přes 10 kop míšo více nakládal, n,lhra·
diti podle práva, kteréž čísti dal D. 19. D. 27. D. 30.
J dto mnohokráte některá léta zádného kopání ncučinil
ani lycek nedal dělati, jakž se z jeho vlastních registr
vyhleclává, anobrž také proti jislému kšaftu otce jeho po,
čítal sobě v lisu od dělání jednoho sudu vína pn 6 gr.
čes. Dav čísti z registr z strany dělání vína v lisu (fol.
32. acli 3. Octobris), též artykul z kš aftu O lisu, kterýž
vyměřuje, že ho společně užívati měli, i tehdyf jest neměl
takového nákladu od dělání vína v lise do register klásti,
poněvadž lis společně k užívání jim odkázán jest, pro tož
to darmo jíti mělo podle nařízení otce jich. Ctvrlý nedo·
slatek toho počtu tenlo položen, že jsa poručníkem přijímal
peníze ocl Anny Měchové, šenkýl'ky, za vína vyšenkovaná,
ale nezvyupomínal jich všech od ní podle počtu, dav čí~i
z register příjmu v listu pod literou B. 11. 13. 27. Junil,
též dále v tejchž registřích, kdcž poznamenáno, co
Měchová vína vydala. K lomu mluvil, že předně dal sud
vína načíti po 9 d., nedovzal na tom suclu od ní Měchové
72*
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mnoho kop Pl'. a tolikéž na jiných sudech nedobral, na
některém kopu a na jiných více nd kopy, jakž se %týchz
register příjmu najde, když se v ně nahlídne, t"k žc sc
vyhledá, že na víně, kteréž se dávalo, od ní Měchové 12
kop 57 gr. míšo nedovzal. A poněvadž to jeho ncdbanljvostí se stalo, on to nahraditi jemu též povinen bude.
Pálé, též laké nedovzal na šuldpryf paní Kundratické,
ježto na díle počal upomínati, ale nedokonal, dav císli
arlylml z kša[tu Augustina apatykáře z strany dluhu JOO
kop míšo od p. Kundratické povinného, item dvoje psaní
od práva tohoto ku paní Kundraticl;é o týž dluh učiněný,
item z register vydání léta 76. 1. Novcmbris (v listu 15.).
Mluvil, I"crak sám klade, že u paní Kundratický byl a jí
upomínal, a tak ji začal upomínati, a potom nechal tak,
vliak nicméně poznamenal, co na tq, utratil; proloz poně
vadž příčinou jeho týž dluoh zvyupómínán není, nemuože
k žádnému jinému o nej hleděti nežli k němu ja!wzto
porl1cníku, žádaje též jeho na něm za dopomožení. Sesté,
svrškuov po mateH jeho Kateřině zuostalých na klenotech,
šatech a jiném dostati nemuože, neví, . kde je to, Címž
zádný vinen není nežli Jan, pončvadž t(Jho neopati'il;
protož též o takové svršky nemtlože k jinému hleděti
nežli lc němu, dav čísti půpis vecí po Kateřině, lnalce
jeho Jakuba, item z register pi'íjmtl v listll suh litera
(léta etc. 75. ad 22. Novembris) dolozil, kterak z registcl'
se nacházf, ze se Jan těch svrškuov dotejkul, je prodával,
dal je spečetiti, a kterakž jich tehdy jest nemohl opatHti,
pro tož žádný ncbude jich povinen vYllahražovati, ndli
porucník živý Jun. Seumé, zuostala za Vavl'ince1l1 Goiiašem
věrná ruka, kteráž náleží Jakubovi, o cemž tento Jan) jsa
poručníkem, dobře věděl, ze ta věrná ruka jest za ním
GoUašem, však nic tomu neříkal, pročež lecf jeho Jakuba
k znamenité škodě jest plwedl. Dav císti z inventál'e pl'iznání Vavřince Goliaše, item přiznání téhoz Vavřince
v radě uciněné o télllŽ svěření, ilem ohlášení Jana Augustina z strany té věrné ruky po smrti Vavl'ince Goliašc,
itcm z register vydání léta 7(). ad 2. Septembris, ze
něktcré osoby obsílal pro správu z stran)' svěření též fol.
30. ad 7. Augusti anno 78; item eodem folio ad 16.
Augusti vejpověd meú Annou z Hradištka a D. Thadeašem Hajkem s tím doložením, že se palrně vylJledávn, co
se té věrné ruky dotejče, .že Jan tolikéž jako při jin)'ch
věcech svou nedbanlivoslí Jakuba k znamenité škodě jest
pl'ivedl. Pro tož o lo všccko k němu podle tohoto svého
dostatečného pruovodu hledí, aby on jakožto živ)' poručník
z těch všech věcí pořádn)' pocet čině, jemu to všeckno,
v ceml: ublížení má, k nápravě pl'ivedl; porouceje se
v tom právu k spravedlivému opalření.
Proti tomu od Jana Auguslina mluveno: i\Inoho artykulIli' Jakub pl'ipomíná a přikládá, čímž by jemu povinovat
býti mčl, ježto toho všeho na onen čas do žaloby nepojal.
Předně co se vosku dotýče, z jeho pruovodu nenachází
se, aby jej Jan peněZil u za něj peníze přijímal, protoz
jeho táké platili povinen není. Z strany materialií apatykál·ských tolikéž neukazuje se, aby je sobě I'ejše vynasazaval, než zač je kupoval, tak jemu je také pustil a za
ně napsal, a byť pak groš dva na tom přejal, není lllU
ke škodě, poněvadž to věc kupecká, aby se vydělávalo a
. neprodělávalo. Dále jest také promlouváno o nákladu na
vinici, to vŘe zbytečně se činí, nebo byl-Ii který rok větší
náklad nežli druh)', byla tehdáž toho potl'eba,· aby se takovi náklad činil. Co se lisu a dělání vína \' něm tkne,·
nenajde se, aby na on~n čas artykul do 'žaloby pojat byl,
a tak proti tomu mnoho i mll1yiti 'potl'ebí . není. Též nastoupeno, že by dluhu od paní Kundratick)i nevyupomínal,
i toho artykule též do žalob)' nepoloW, protož se nyní

tím zbytečně zaneprazdňuje. Z strany pak věci svěl'ené,
že by Jan toho ph ncbožtíkovi Goliašovi neopall'il, v tom
arty kuli Jakúb sám proti sohě ukazuje, že Jan tím viucn
není, nebo Vavřinec jsa v radě od pana purgmistra pánuov
jakožto vrchnosti své dotazován, jaká by to věc svěřená
byla, on dávaje na to. odpověď pověděl, že loho pro
své dobré svědomí uciniti nemuože, a to proto, ze
nebožka Katehna, matka Jakubova, jeho zavázala, aby
žádnému nepravil. I kterakž tehdy on Jan měl s ním
Vavl'incem o to k soudu přistoupiti, nevěda co jest, vliak
Jakub ví, že ty věci p.osuvad v témž domě specetěny
zuostávají, a tak ten artykul též zbytecnč pl'ivcucn. A dal'
Císti žalobu první doložil, že do zalobl' žádného dlnhu
nepojal a z věcí svěřených jeho také neviní, než i:ádá
pana Pl1rgmistra pánu ov za vydání jich a ted je na něm
míti chce. Dále žádal za čtení spisu vejstavek Jakuba Janovi při počtu předložených a odpovčdi Jana na též vejstavky a nedostatky dané, zprávy p. M. Pavla Christiana
z Koldína, p. kancléře, registry uciněné.
Svědomí listovní p. mistra Matěje z Aventynu, svě
domí Jana Cejka z register, dání let Jakubovi, item právo
, městské H. 16. roz. 1. 2. 3., k tomu mluvě: Toto právo
proto čteno, kdyby pak i Jan co za se bou měl a čím povinen byl, však maje Jakub léta a jsa při právě, i také
napomenut od Jana, aby o vosk k Havlovi, přednímu poručníku, kter)'ž týž vosk k sobě přijal, hleděl, toho neucinil, Havla z něho nenapomínal, ale toho tak zanechal,
Tan jemu ničímž povinen bejti nemuože. A také aby
jakej přísudek o ten vosk na Jana býti měl, o tom neví.
Dále cten registřík dání porucníkuov od pana purgmistra
pánuov. Item svědomí listovní Vojtěcha z Proseče. y Item
svědomí registry zavedené zvoníka z Tejna, Jana Senera,
Ondřeje Manasa, Jana Hory, Jíry Slivky, k tomu mluvě:
Z těch svědkuov se nachází, kterak Jakub napomínán byl
od Jana, aby k Havlovi O ten vosk hleděl, jakožto k tomu,
ktel'ýž jej pod vysvědčení svědkuov prodal, toho neucinil,
k němu od dání let, kteréž se stalo léta etc. 77., až Havel
um!'el léta etc. 78., o to se nedomlouval, a kdo při prál'ě
jsa maje léta, o svou spravedlivost se nedomlouvá, práva
ukazují, že ji promlCí; prolož Jan též jemu žádným 1'0, skcm poviucn nebude. Co se vína tkne, hrubě se na tom
zastavuje, jakoby peněz za ně zouplna od sebe neodvedl,
ale nešetl'í toho, ze se platilo šenkil'ce, laké za drozuÍ
se vyrazilo, a časem na některém sudu kopy nebo ně
kterého groše se nedobralo, žádaje při uvažování v ně
které regisHíky a cedulky, podav jich, %a nah1ídnutí a ph
tom zuostaven býti. Z strauy ':čl'llé ruky dal čísti zprávu
p. Vavřince m'ekovce a Jana Skréty z register, list poselací Jakuba, kdež zmínku činí o věrné ruce. Akta mezi
VavHncem Goliašem a poručníky o věno. Item inventál'
po Vavřincovi Goliašovi, k tomu mluvě, zbytečně jeho
ztěžuje z strany věrné ruky, ježto ví, že Vavl'irlee o ní
pověděti nechtěl; také prve soud o lo zašel, II ten na
uvážení práva posavad zuostává. Anobrž po smrti Yavhnce,
že ty věci spcčetěny jsou a posavad v tOtU donlě speče
těny zuostávají, protoz Jan o to se domlouvati nemohl;
a nadto vejše Jan jemu niCímž povinen nebude, poněvadž
Jakub, obvině jeho z mnohých věcí, I:teréž by se jem.l~
na vl'liké ublížení státi měly, toho nic Jést .neukázal, an!z
také pruovodu s zalobou srovnal, a právo Jest A. 53., ze
každi žalobu svou provésti má. Též B.37. roz. 1. :.J., A.
51. roz. 1. A tak Jakub mnoho žaloval a málo provedl,
protož také nic neobdrží. Také pIávo D. 86: ukazuje,
kdyby porucníci ceho bezelstně vyupomínati nemohli, že
jim to ke škodě bejti nemuože. Což od Jana také uká7,rino, že k mnohým věcem přijiti nemohl, a některých se

dotikal, protoi Jakubovi těmi věcmi tolikéž povinen nebudc a nechtěje zaneprazdňovati, porouCí se právu k opati·ení.
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ve všelll vydání" upřímně zachoval, protož Jan Augustin
Jakubovi, bralru svému, tím artykulem není povinen. Co
sc tkne lisu, poněvadž v kšaftu Augustina, otce jejich,
Na to od Jakuba: Když na onen Čas Jakub pOl'ádně
dolozcno, aby ho oba dva bratl'i i s Katel'inou, matkou
ku právu pl'istoupil, nedav času právnímu projíti, a Juna
Jakuba, spoleeuě uZíl'ali, t"ho se pH tom Zl,ostavuje s tím
obvinil, Jan pak neodpovídáním se bránil, bylo na to
dolozenílll, budou-Ii toho lisu podle kšaftu otce svého oni
dietull1 z práva učiněno, zc Jan povinen jest jemu ze
bratl'i spolcčně nZívati, aby společně nal] náklad činili.
všeho, v cemž by Jakub ph poetu nedostatck měl, práv
Co se tkne dluhu za vína od Anny Měchové pozůstalého,
b)'ti, proti kterémužlo dicturn Jan tecf mluvili smí, več
poněvad2 ph upomínání Anny Měchové neubanlivostí Jana
mu to obráceno bude, poroučí právu. Nebo po prvním
nic nesešlo, a také o málo ciniti, a mezi bratl'íllli jest, protož
vz!lešení byli podáni na smlouvu, a když se smluviti neten artykul mezi nimi Jakubem a Janem, bratHmi Augumohli, pl-istoupil Jakub zase ku právu, a žalobu novú
stiny, se zdvihá, tak že Jan Jakubovi tím dlnhem povinen
vlozil, kteníZ čísti dal, žádaje všech nedostatkuov za vynení. Z strany dluhu 70 kop od Mandalcny Kundratický
nahražení; a že by naposledy nětco doloiil, tím ho sti hati
povinného, poněvadž ten dluh za času poručenství Jana
nemuože, ncbo jest tuto rozdílná pře od jinich; jest či
Augustina nevzešel a pH upomínání nedbanlivostí Jana tu
niti o věci sirotčí, s kterýmiž porucníci nedbanlivě jsou
nic nesešlo, protoz Jakub chce-Ii k komu jinému .0 to
zacházeli a sirotka ke škodě pl-ivedli, o čemž, kdyz se na
1,ledčti, právo se mu nezavírá. Co se tkne svršků v ně
,oudce vznáší, šetří toho, aby nedostatkové od poruční
jakém sklepe spečetěných, poněvadz Jan Augustin proti
kuov k nápravě pi'ivozováni byli, eehoz se on Jakub také
tomu nikda nebyl a ncní, aby Jakubovi takovich svrški't
naděje, že Jan vynahražením povinen bude. Praví, že
vydati neměl, z té pl'ičiny on Jakub takové sl'l'šky kdy
Havcl vosk prodával, an ukázáno, jak se v tom opatl'il,
bude chlíli přijíti muože. Naposledy z strany té věrné
on věz, Jakub hledí k živému poručníku. Vede také ně
ruky a manželského svMení, poněvadž Vavl'inec Goliaš,
jaké promlčení, jdto jemu nic od sebe neodvedl toho
kterémuž Kalehna, mátě Jalmbova, tu věrnou ruku svěl'i1a,
času; tolikéž kdyby se nacházelo, že bezelstně k nětčemu
žádnémn člověku, co by ta věrná ruka byla, oznámiti
pl'ijťti nemohl, mol.! by Jan osvobozen býti, ale Jan začal'
nechtěl, a tak Jan Augt\stin, co by se pod tou včrnou
souu vésti, toho potom také nechal, 1\ protož tím se vyrukou rozumělo, věděti a na právo nastupovati nemohl;
mlouvati nemuože. A nechtěje též zaneprazdňovati, věN,
z těch pl'ícin Jan Augustin Jakubovi lou věrnou rukou
ze podle těchto svých pruovoduv slušně opatřen bude.
není povinen. Než chce-li Jakub o to k dditeluom statku
Od Jana doloženo: Prál'O mčstské D. 18. ukazuje,
někdy Vavřince Goliaše hleděti, prál'o se mu nezavírá.
že poručník učině počet, sirotek na tom přestati jest poActum fer. 6. die Exa1tationis s. Crucis 1584.
vinen, i poručníka kvitovati; a Jan též u přítomnosti p.
20. 1ó85.
RlIllOp. č. 1136 f
292. Jan
radních jemu pocet ucinil, protož jemu dále ničímž poAugustin s Annou ze Ptení etc. - Léta dc. 1585 I' onter)'
vinen není. S tím se strany právu k uvážení spravedlipo sv. Matěji p. Jan Augustin obeslal' a ku právu při
vému připustili.
pravil' Annu ze PtenÍ, pozůstalou vdovu po Havlovi Kodrovi, obvinil ji z toho, jakož na onen čas nebožtík Havel
Tu pan purgmislr a rada slyšíce žalobu, odpověd,
Kodrus byl poručníkem nad Jakubem Augustinem, sirotzprávy, vejpovědi, artykule z Haftu Augustina apatykáře,
kem po neboztíkovi Augustinovi apatyltál'i, otci jejich, popsaní přímluvná od práva tohoto etc., popis po Katel'ině
zustalém též statkem jeho od pana purgkmistra pánu ov
Augustinové, pl'iznání Vavřince GoHaše z strany věrné
nuhzeným, a on Jan potom k němu Havlovi byl přidaný,
ruky, ohlášení Janovo, několik artykuluov z registr Janopak on Ha"e! vzal jest k sobě vosku dva centnýl'e sedmv)'ch vydání a pl'íjmu, stížnosti Jakuba do poétu v spisu,
desáte šesl liber I' kořenné váze odvážen)'ho a Jai<Ubovi
odpověd Janova na ně v spisu, svčdomí listovní i registry
sirolku nálcžit)iho, alc lecf po smrti jeho Havla, pl'edního
zavedená, dání let, nal-ízení poručníkuov, list poselací, poporucníka, na něho Jana o týž vosk od Jakuba jest naleudž se věrné ruky dot)'ce, acta pře vedení mezi Vastoupeno, i pl'ísudek se stal, že on Jan Jakubovi takový
vřincem II poručníky, popis po Vavřincovi, a nahlédše při
vosk zaplatiti jest povinen, však s tím dolozcním, chtěl-Ii
tom, nač se strany táhli, i což dále od nich mluveno
hy dále k držiteli statku jeho Havla hledeti, že to Hciniti
bylo, toho všeho s pilností pováživše, tal;to o tom vy_
povídají:
bude moci; a tak on Jakuba spokojiti musil. A poněvadž
pak lakový vosk za nebožtíkem Havlem zustal, a Anna
Pončvadž to od Jakuba Augustina apatekáře jest proze Ptení, pozůstalá manželka jeho, držitelkyní statku jeho
vedeno II ukázáno, ze po smrti Kateřiny, matky jeho Jajest, pro tož o týž vosk k ní hledí a takového vosku nebu
kuba, vosku 2 centnýře 76 liber jest zuostalo, kter)'žto
peněz za něj, co pi:ijde na ní, za dopornožení žádá.
vosk v opatrování Jana Augustina jakožto poručníka jeho
Proti tomu po vzatém hojemství od Anny ze Ptení
Jakuba jest zůstával, z té pl'íčiny on Jan Augustin jemu
za odpověcf jest dáno, aby ona jemu tou žalobou a tím,
Jakubovi tím voskem povinen anebo sUlllmou, zač jest
což v ní obsazeno jest, povinna býti měla, tomu všemu
prodán, povinen jest, a ten jemu do 4 nedělí pol'ád
světle odpírá. Kdež strany soucc sobě na odporu, jest
zbělll)'ch spraviti a dáti má podle práva. Chce-Ii potom
jim termin až pod ztracením té p!'e k pnhodi'lm od práva
Tan k komu jinému o ten vosk hleděti a na kom se houložen, na kter)iž stojíce, Jan Augnstin původ dal císti
jiti, právo se' mu nezavírá. Co se pak těch tkne materialií
al'tykul z inventáře o vosku, nal'Ízení poručníki'tv Jakubovi
apatykářsk)'ch, kteréž se ani nespecifikují, poněvadž Jakub
Augustinovi, vejpověcť mezi Jakubem Augustinem aJanem.
Augustin, věděl-Ii jest, kde laciněji, jich nekupoval, ale
bratrem jeho, o ten vosk, svědomí rejstry zavedená a
dobrovolnč od Jana, bratra svého) je v jisté sumlllě p1'ik tornu mluviti, jakož jest Annu obvinil, kterak ten
jímal, prolož Jan jemu Jakubovi jimi povinen není.
vosk, ježto Jakubovi Augustinovi na něm přisouzen jest,
Z strany ,iúkladu na vinici, poněvadž jest vědomé, ze
za neboztfkem Havlem, neb" ten z d"mu Jakuba Angunejednostejnej n'áklad jednoho každého roku na vinici se
stina z rOzkazu nebožtíka Havla dovezen byl do váhy
děje, než jednoho roku míně druhého více se nakládá,
kořenné, kdež v pl'!tolllllosti jeho byl och':1Zen, a potom,
a z odvodu Jana Augustina to se nachází, že jest se \, tom
jak z svědomf Jana Senem se nacl"'zí, ze on Jan prodal' jej
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z rozkazu Havlol'a s ním při váze se o ll'ž vosk sčell, a
tak jemu zaplaccn byl; dále i lo provedeno, kdyz nebožtík Havel stonal, že lcnlo Jan Jakuba napomínal, aby
spolu k němu šli, a o tcn vosk s ním mluvili, kde jest
seděl, z echož rozuměti, kdyby on Jan jej byl měl nebo
peníze za něj vzal, že by se nebyl na nic ptal. Anobrž
pH tom i na paměť p. mislra Pavla Krystiana z Koldína
.e táhne, že jellO jest žádal, když nebOžtík Havel v nemoci ležcl, aby k němu šel a jemu ku paměti přil,ozoval,
kam jest tcn vosk děl, a tak on žádného vosku k sobě
ncvzal ani peněz za něj, než ncbožtík Havel Kodrus,
manžcl jí Anny, a poněvadž pak ona Anna d1'Žitelkyně
statku jeho Havla jcst, a tomu pi'i dání odpovědi odepl'ela, to se teď také uk~žc a provedc. Dav na to čísti
propuštění zápisu od Jana Senera, kdtanci, mluvil, kterak
se z toho vyrozumívri, ,že na oncn čas maje nebožtík
Havel dluhn za Janem Senerem do pěti set, ona Anna
jeho Jana z toho propustila, ano i summy té se dotejkala,
nadto vejše i to ukázáno, kdd nebol.tík Havel panu
purgkmistru pántlm některou summu peněz byl dlužen
zustal, ana Anna tolikéž takový dluh vypravila a
zaplatila, grunty prodávala, i také peníze za nebožtíka dávala, jakž se z kvitancí nachází. A tak poněvadž jest dluhy
platila po nebožtíkovi Havlovi, m:'lnzelu svém, tak i tento
platiti má. Dále čten hamfešt, item list od konventu ldá·
štera sv. Anežky, a k tomu mluveno, ze on Havel maje
jisté místo při klášteře sv. Anežky, podle zápisu v ně ona
Anna vkročila a jím vládla, a potom térnul klášteru zase
jcho postoupila. Zc pak vícc se dOlcjkala jeho statku,
najdc se z svědld'tv, davši čísti svědomí listovní M. Trojana Městeckého. Doložil, kterak z toho svědomí se nachází, že jest vlastní statek jeho prodávala nctoliko tomuto svědku, ale i jiným, a tak bude povinna tento vosk
také zaplatiti, ncbo právo jest, na kohoz by koli statck
pi'ipadl, žc jest povinen dluhy všecky toho, po komz má
statek, zaplatiti. Potom spolcené vzdání dal eísti, item
právo F. 20., a poněvadž jest žalobu sVlí provcdl a ukázal,
kterak neboZtík Havel Kodrus ten vosk nálditi Jakubovi
Augustinovi k sobě přijal, vážiti rozkázal, i do sklepu
vložiti, a poruUl váznýmu, aby jej pro(~ával, bez pochyby
také, že jest pe!lěz za vážnejm Janem Scnereul nencchHl,
ano sa on Jan Sener jenlu Havlovi tím více dlužen, zápis
na sebe učinil, kterýžto zápis ona Anna propouštěla, a
tak to všecko na sebe vztáhla.
Proti tomu od Anny ze Ptení: Aby p. Jan Augustin
tím pruvodem, kterýž vcell, co provozovati měl, ze by
takový vosk za ním Havlem Kodrem a nebo peníze zustati měly, není slyšáno, než svedCí Jakub Augustin, že
jest p. Jan ten vosk k sobě pl'ijal. Ač pak ukazujc nález,
ktcrýž naň se vztahujc, ze jcmu Jakubovi tím voskem jest
povinen, ale aby on co jemu Jakubovi d:'Íti měl, toho jest
neprovedl, ani toho provozuje, aby on Havel za takový
vosk penízc bráti měl. A právo jest, žc pi'tvod, co prožaluje,
má to ukázati, a když toho neukázc, zc tehdy obžalovaný
upuštěn od práva býti má; na kteréžto právo pro ubytí
zaneprázdnění sc táhnc, aby při uvažování v ně nahlídnuto bylo. Nicmíně věda o tom Jan, ŽC Havel v ncmoei
. byl, o tom mu nic neHkal, byl by se také pl'ed manlelkou jeho otázal, ale když za ním nic ncp0zllstávalo,
toho také mlčením pominul. Grunty, kteréž sou zapisovali
sobě spolcčně, na to se tento pruvod nevztahuje, a kdyby
věděla, že takový vosk za nebožtíkclll Havlem, lnm~.žele[~l
jejím zllstal, nechtěla by v tom práva zaneprazdnovatl,
ale žc jest nikda nic o to neříkal, tebdyf nemusil nebožtík
jemu co zllstati. A poněvadž jest toho niCímž neukázal,
aby on Havel takový vosk k sobě přijímal od léta ctc.

7fi až do 78 a lak věcí Jakubových se ujímal, a oučet
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s tlím Havlem uCiniv, toho rcjstHku za nÍIU zanechal,

a

bczpochyby kdyby on Havel zustal jemu něco za ten vosk,
byl by se v třech létech ohlašoval a k nějakému poznamenání sobě pl'ivedl, alc k tomu jest nic neHkal, a ponevadž ni čímž toho ncprovozuje, aby zn ním lcn dluh zllstati měl, aekoli ona držitelky ně jest statku jeho, postačiti jemu nebude moci.
Zase od p. Jana Augustina: Domníval sc, že patrnější
odvod předloZí paní Anna, alc tobo jest neueinila. Potl'cb! bylo, aby ukázala, že by on Jan za ten vosk peníze
vzíti měl, a ze se vykládá svědomí Jakuba Augustina, že
bl' on Jan k sobě jej vzíti měl, ano žádné svědomí toho
nevysvědčujc, aby on Jan bráti jej měl; ano i to jest
ukázal, že jest k Havlovi ncbožtík chodíval a s ním
o to mluvíval ale ona Anna hned jest z světnice vyšla,
,
~
d
aby toho ncsly!;ela,
a k tomu odpov'(.ď
a,l 'ze se v rCJ-.
stHch najde to všc poznamenáno. Ze pak za tři léta
mlčal, musil na vcjpověď čekati. Jest také škarta uldzána
jcho Jana rukou vlastní psaná, to jest k zlcpšení p. Jana,
z níž se nacházejí jistí příj mové, z nichlo počel činil, a tu
se nenachází v tom ve všem, aby se pl'iznával, aby talcový
vosk k sobě přijal a ncbo za něj peníze, nebo kdyby
přijal, byl by talcé z toho počet ueinil. A poněvadž ona
Anna jest statek po něm Havlovi Kodrovi vzala a jeho
se dotejkala, tehdyť povinovata bude, dluhy po něm
platiti.
Opět od Anny: Není potřebí jí tak mnoho odvozovatl jako jemu Janovi ukazovati, a poněvadž jest neukázal,

tehdy užíti toho, co jest prožaloval, nebudc moci; šlrafUJe to, cOl on sám psal, a praví, že jest škm·ta, ježto
jest to pruvod, že jest k sobě pl'ijímal to, což jcmu Jakubovi Augustinovi náleželo, a z toho ze počet einil,
pro tož jest té naděje, že osvobozena bude od této
žaloby.
Zase od Jana: On tomu ncodpírá, což jest od jiných
osob přijímal, ze jest z toho počet einil, ale od nčho
Havla za týz vosk aby co přijal, tumu odpírá; potom
táhne se na paměť, jakž i prve, p. m. Pavla Kristiana
z Koldína. - S tím stratly poruCi1y se právu k spravedlivému uvážení.
Tu pan purgkmistr a rada slyšíce žalobu, odpověď,
arlykul z inventáře, naNzcllÍ porncníkův, vejpověcT, s:rě

domí, propuštění zápisu, kvitanci, list konventní, spoleení
vzdání, rcjstřík pl'íjmi't a vydání, a co k tomu od stran
mluveno, toho všeho s pilností pováživše, takto o tom
v)'povídají:
Poněvadž Jan Augustin obvinil' Annu zc Ptení, pozllstalou po Havlovi Koch'ovi u měny vdovu, z toho, kterak
by tejZ Havel za živobylí svého, souce Jakubovi Augustinovi, aputykál'e synu, nal'ízeným poručníkem, dva centnii'e
a scdllldesáte šest liber vosku Jakubovi náležícího k sobě
pl'ijal a jej i prodal, to jest svědomím pi'i pdvě vedcným
ukázal; také to se jest zápiscm obapolních statku knihami
města tohoto zadáním našlo a vyhledalo, že ona Anna
po něm Havlovi Kodrovi, někdy manželu sV,ém, držitelkynč statku jeho jcst a zustává, z těch přícin dává se
jemu Janovi Augustinovi proti ní Anně ze Ptení za právo
tak, ze tím jemu Janovi za ty dva centnýřc a sedmdesát~
šcst liber vosku, co zaň přijde, dáti neb sc s ním o něj
umluviti a to do dvou nedělí pořád zběhlých, povinovnta
jest po~l1e práva. Actum fer. III. die Apollinnris
anno 1585.
21. 1595.
RIIllOp. Č. 1973 f. 119. Vedle toho
odporu, kteriž jest p. Jan Augustin, mčštčnín Stal'. :tvI,

Pl'., zápisu trhovému, klcrýž mezi sebou učinili Jakub
Augustin, bratr jeho, s p. Janem Sejdnu z Hornsegnu a
paní Annou z Frciskutu, manželkou jcho, 1'0 pIll lisu
k ty polovici lisu pl'íslušenstvím v vinici jeho lcžící
proti tomu od p. Sejdy promluvcno, že na ty příeiny
p. Jana Augustina luto odpověď dávají: aby jak dutyení
manželé a Jakub Augustin jemu Janovi Augustinovi eírn
povinovati býti měli, tomu zc světle a patrně odpírají, a
těm pl'fcinám jeho ze v ničcmž místa nedávají, nibd;' zc
při pol'ádným zápisu jim od Jakuba Augustina strany toho
pll1 lisu uciněném zi'tstaveni budou. A poněvadž se pak
Jan Augustin těch sv)~ch ncslranných pi'íčin k pruvodum
volá, tito manželé zasc také k odvodu volají a." Gasu
právním to odvésti chtějí, že jcmu p. Augustinovi niCfmz
povinni nejsou a ncbudou. A k tomu se jest Jakub Augustin
ohlásil a ozval, že jest mohl dobi'e jako svl' vlastní prodati, komu sc jemu koliI' líbilo a zdálo. A když strany
podle odporu jich k pruvodi'lln od práva uložený ho terminu stáli, tu p. Jan Augustin dal svý prllvody Císti. Odpor a pHCiny N. 1, Icšaft N. 2, právo D. 10, D. il7,
D. 38, roz. 1, D. 41, F. 21, F.22, F.23, F.24, zl'ízcní
zemské D. 10, D.37, D.38, D.39, D.41, D.42, D.44,
D. 45, k temu mluvě. První pHcinu do odporu svýho
mezi svrchupsanýrni o,obami polozil, zc tomu zápisu v niccmz D1Ísta nedává proto, ze ta vinice s lisem jemu od
otce pořádne odkázána jcst, a on tolt" vždycky pokojnč,
I'ydržav léta zemská i mčstská bez naříkání každého člo
věka, požíval, a poněvadž pak tcn lis jemu dědieně odkázin
je.<t, ze jest neměl ty moci a ncmohl nikdy Jakub, bratr
jeho, toho pul lisu prodávati; etcna rclací N. 3. mluvě,
z tyto relací I'0roz uměti se mohlo, zc ten lis stojí v vinici jeho a ne na gruntu spoleCnim, měl-li sou se toho
dopouštěti, grunt p. Jana tohoto kupovati a jelllu 1'0 tom
nic neoznámiti? Neb chtěl-li jest Jakub Augustin co toho
pozíti, měH jest to p. Jano' i v známost Ul'ésti, nicméně
léto první pi'íčiny zl'ízením zelllsl'ýlll a práv cm městskim
dotvrzuje, kdo ktcri grunt pol'ádně do dne a do ,roka
vyddí, ten že již pol'ádným držitclem zustává. Ctena
smlouva N. 4. mluvě, tato smlouva pl'cetena jest pruto,
že tu l'Šecku vinici tento p. Jan Augustin i s lisem tím
jistou smlouvou knihami Stal'. M. Pl'. od ně1,dy Kalehny,
macechy jeho, zapsanou jmá; a nekolil' ze I'šem tl'cm Janovi, Katcřině a Jakubovi svědeí, ale ze jak artylmlem
ze kša[tu, tak i polom nálezem pana 'purgmistra pánuv
Slal'. M. Pl'. nalczcno jest, chtějí·li společně toho lisu
užívati, zc sou také povinni všielmi naň nakládati. TehdyC
jest Jakdb, bratr jeho, ncmohl a ncměl bez Vllle jeho
toho pul lisu prodávati, nez chtěl-li jest jej prodati, jemu
to v známost uvésti. Nadto vej!;e tomu artykuli ani ty vejpo ",.,di nikdy dosti ueiněno ncní, neb jcst Jakub, ani
žádný jiný na ten lis nic nenakládal neZ toliko on sám,
co zapotřebí bylo I'opral'ovati, ZI'opravovati dal, kdežto
opět druhá pheina provcdena j cst, nebo i z relací to se
porozumčti může, ze ten lis jest v nově pobitek a Jaku~,
bratr jeho, ani zádný na pomoc nic nedával. Ctena veJpovčd N. 5., svědky rcgistry zapsané N. 6., nálezy N 7.,
N. 8., k tomu mluvcno: Ta příeina ti'etí se také dosiliteeně prol'ozujc, že od léta 8J. podle znění té vejpovědi
palla purgmistra pánuv stl ally spoleenosti lisu toho užívání
a naň nakládání tak zachováno alli na cxekucí nastupováno není, pročež p. Jan Scyda s paní man,elkou svou
se na polol'ici toho lisu, žc sou jej koupili, potahovati
moci ncmolwu. Neb netoliko práva, alc i zl'ízení zemská
to V) měřují, kdo den a )'ok jakýhokoliv gruntu v pokojném
~uje

držení a užívání bez naHkání uZívá a s~ l1cohla-

druhý,

má-li I, tomu jakou spravedlnost, tehdy žc

ji promlčuje, a ták tehdy ani p. Jan Seyda toho nebude
moci užívali; čteny kvitancí N. 9. N. 20., z těchto kvi·
tancí to se nachází, žc p. Jan Augustin k záduší sv. Havla odvozol'al a dával, i poněvadž to tak vše v skutku
jcst, tehdy zádný jiný toho lisu všel~o mimo tohoto p.
Jana Augustina užívati moci nebude. Ctvrtá pHeina i tím
se provozuje, že v tom kšaftu ani v ty vejpovědi toho
dostavcno není, aby polovice lisu jedna i druhá komu
odprodána býti jměla, než doloženo stojí, že ho mají společně požívati, a vztahuje se toliko ad usum fructuum.
A pouěvadž pak týz Jakub, bratr jeho, držitcl toho gruntu
viničního není, tehdyf tal,é i to spoleené užívání toho
lisu mijí. A kdyby to tak bl'ti a jíti jmělo, i bylo by tak
v kš aftu otcc jich IIalczeno, kd I bl' kalil' tu Novinll vinici od Jakuba koupil, aby lisu spoleeně užívati mohl; ze
pak toho pominuto jest, a J akubol'i tu již více, an vinici
SVOll, kšaftem odkázanou, prodal, ncnáleží a nesvědčí, jižf
také p. J all Scyda s manželkou svou se na díl toho lisu
potahovati ncmůže, a koupil-li jcst co od Jakuba, koupil
včc závadnou; členo právo F. 13. roz. !. 2., F. 19. roz.
1. 2., a tak p. Jan Augustin tím svou pl'i zavírá, ponč·
vadž On I'lastní syn a dědic po dobré paměti Augustinovi
apatykáři, otci svým, zi'tstává, jemuZto tcn lis 'pravedlivě
a nálditě svčdčí, tehdyf že pE něm zllstavcn b)'li má, a
tito manželé z toho zápisu strany toho pltI lisu vyňati že
slušně býti mají.
Proti tomLl od p. Jana Seydy a paní Anny, m"nželky
jcho, promluveno: Přeslyšeli, co p. Jan Augustin proti
odpor.l zápisu a jaké pUčiny strany toho zápisu polovice
lisu předkládá. V první pl-feině ukazujc kšaft i tal,é relací
pánuI' konšelu v ouřadu tohoto, I'šak že z toho kšaftu to
se pořádně nacháli, ačkoliv ten lis, který jemu samému
nálezí a jest, však uZívání loho lisu na ršecky se vztahuje,
a pro tal Jakub, bratr p. Jana Augustina, touž svou vinici
Novinu jako svou vlastní podle toho kšaftu otce svýho
prodrivajíc to, což mu náleželo, i také vejpovědí pana
purgmistra pánllv Stal'. M. Pl'. pi'isouzeno, mohU jest
dobl'e i s tím pltl lis cm p. Janovi Seydovi a manzelce
jeho bez pl'ekázlcy a sc nějakého jemu v tom povídání
prodati a odevzdati, ncbo tuto nic ku pl'ekážce tomu pořádnýmu práva sviho odcvzdání, což tu p. J au Augustin
ukázal, ncní. A jedeu každý, co by sám sobě koupil, ano
i co by mu kšaťtem od koho odkázáno bylo, muze, komu
se koliI' jemu líbí, dáti a prodati. Dále ukázána a citována
prúva a zHzení ZCll1ské nell1al)~ počet, některá se vzUthují
k falši, jin" k odboji pnlva a potom k podvodu, a ty
věci k tomu vedou, kdo by sc co toho dopustil, ze hrdlo
i slatek tratf, i ncmllze se rozuměti, proti komu ta prál'a
citována jsou, pl'Oti-li p. Janovi Seydovi a manželce jcho,
cili proti bratru, čili na p. Augustina, otce jich. A poněvad7: se pak na nepoctivost jich vztahují. toho vykládali
tla len cas potřcbí není, nýbrž to, že \' Znál110st uvésti
ncpomine. Vidí li sc co druhýmu plnomocníl,u Jakuba
Augustina k tomu 1'íkati, má toho vltli. P. Jan Seyda
praví, zc sou sc toho nic nedopustili, a zc p. Jan Augus1in
dob!'e bez toho býli mohl. Jiná pak práva citovaná v.,
vydr).cní gruntllv a jich nal'íkání, alc aby to všecko k jaký
škodě těmto manžclum býti jmělo, toho sc neobávají;
ano laké aby Jakub svých vlastních grunti'!v neměl a ncmohl prodávati a dáti, komu se líbilo, to se také z těehtu
práv ncnachází; nebo co jcst se tak ad usum fructu.um Jakuba vztahovalo, jako Haftem, také vejpovědí, to "lC promlCeno ncní, a zádnými léty vydržcním stiháno býti, ncmllzc a to proto, že toliko k uzívání toho lisu spolecne,
kdyby vína mnoho bylo, aby sc vydělávati mohlo. Co
pak l,dyby v jiným lisu se víno vydělávalo, jakoz pak
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pro mnohé ncourody v tom lisu se nedělalo, tehdy měl
by hned s"ý spravcdlnosti, un tcn bych pustý stál, zbavcn
býti? Ví dobl'e Jan Augustin, ze p. mistr Matěj z Aventinu vinice jeho Jakuba několik let v užívání byl, a v tom
lisu víno dělati dával, a tudy na sebe nic \'Ztahnouti nemohl a 1'0 svý dědicstl'Í llcpl-išel, nýbrž z prl'tvocHiv druhý
strany se nachází,
s sv,? I spravedlností Jakub dobře
ciniti mohl, co jest chtěL Cten zápis N. 1., právo E. 2 L
E. 2~, mluvě, ze Jakub Augustin podle tohoto práva to
dobl'e ucilliti a spravedlnost svou jinýmu prodati mohL
Potom k druhý přícině vcden průvod jako smlouva mezi
p. Janem Augustinem a Katel'inou, macochou jeho, co se
vinice a pole dotýčc, ale aby ta smlouva dostatečná byla,
1.e by ona spral'edlnost svou Janovi Augustinovi odevzdávati mohla, toho nebylo slyšeti. Viiak v ty druhý pHčině
t"ho dokládá proti první, kdci praví, ze by tu Jakubol·i
y tom lisu žáduá spravedlnost nenálciela; v druhé přícine
praví, že třet{ díl, a ze by toho piíl lisu jinélhu postupo'
vatr a odevzdávati nemohl, a tak v tom svým odporu a
v pNcinách sám se ncsrovnává, jednak žádá půl lisu a
jednak ti'etího dílu užíti. Dal císti úízení zemské C. 15,
právo B. 14, B. 22, B. 36, roz. ll. lcdoi by z jiného Zaloval a jiné potom pl'i svým průvodu vedl a ukazoval, ze
to všecko zdviženo býl'Ú, jakož tuto se jest stalo orl p.
Augustina, že se sám porálí. V první přícině na odporu
jest, v druhý se zná, an sobě tou smlouvou toho lisu Oll
matky svý postoupenýho neměl, a tak tehrly to právo
v témž lisu jemu Jakubovi po matce náleZí, a nerci-li díl
ale i dva odprodati mohl, neb jeho vla,tní jest. Proti tl'ctí
pl-ícině ulcazoval a potah oval se na relaci pánuv konšelllv
oui'adu tohoto, i talcé na ta svčdomí vcdená, zc b)' na
tcn lis náklad sám činiti jměl, a na svý vlastní peníze jej
vopravovati dal, ale toho nevede a neokazuje, že toho lisu
sám užíval, a kdo ulitku líCasten bývá, ten také uzitek
bere a náklad ciniti musí. Tímf jest sobě cizí věci zděditi
nemohl, že jest nakládal. Bezpochyby kd)'ž k ouctu podán
bude, co jest ouzitku v těch letech vzal, tchdy že bude
mimo ten náklad vzatého oužitlc" od sebe povinen odvésti. Aniž tím tal,é stihán býti nemůže, že jest Jakub ne-'
nakládal, jakoby tudy snad svý dědictví potratil, kddto
jest práva svýho promlčeti nemohl. NálcZ'lvé k této při
od Jana Augustina vedení sc netrefí, jeden se vztahuje
na dluh, že majíc strana r0Z 'udek, exekuci a práva svého
nenáslcdovala, ale teprv a po projití let 1'0 exekuci sc
domlouvala. Druhý nálcz se vztahujc ua odpor Haflu,
kd)'z Karcl Orsinol'ský tomu časně neodpíral, ani za živobytí druhé strany dílu z dědictví svého neládal, potom
jiz nemohl nic dostati, ale tuto jest ciniti 1'0 díl dědictví,
když se zádný promlcení pocítati ncmMe, a protož ani ta
ti:elí pl~ícina i s těmi kvitancím i, ktcl'éz se na ten lis nevztahují, staciti moci nebude. Ve ctvrté pHcině promlouvá
se, ze by toliko usus fructuulll se na matku Jaknbol'ou
vztahontti jměl, i musí se tomu rozmuěti, že ne za jeden
rok ncl na věcnost a pokud živ Jakub jcst, ze jest dobl'e
svý právo jinýmu dáti a prodati mohl, an to právo usus
fructuum ne jednomu otce odkázal, načd i vejpověd se
také vztahuje. V podobné přícině kdyby Jan Augustin
SI'OU vinici prodal, tehdy b)' také Jakub, bratr jeho, na
ten trh nastoupiti mohl, že by bez něho svýho dílu prodati nemohl, ale ze to právo olt·ovo všem tl'em dáno bylo,
a více se ncvztahuje na Jakuba jako vlastníllQ s)'na než
IJa Jana Augustina jakožto pastorka, tolikéž i ta pníva více
se k dobývání ~pravedlnosti Jakuba nci.li Jana Augustina,
:derázl,~ . 0~1, n,ěho eit,o,vá.na )sou; trcfí a jich také k uv~
zení HZltl zada. Dav C1Stl znzelll zemské K 4, pnívo E 20,
roz. 1, 2, F 41, k tomu mluvě, ačkoliv tento pruvod dosti

v malosti a krátkosti vedený jest, ale že jak zápisem II
kšaftem též i Ú'ízcním zemským a právy dostatecně a
srozumitedlně odvcdeno a ukázáno jest,
takže Jakub
Augustin, což každému pl'íslu1ií, když komu co kšaftcm
odkázáno jako tomuto Jakubovi bývá, že toho požíti má,
mohl dobl'e s tím, co mu odkázáno a vejpovědí pl'isouze'lo
jest, jako s svým vlastním činiti, dáti a prodati. Aniž také
to p. Janovi Augustinovi postačiti moci bude, že se sám
za 'dedice býti pokládá, ale ze Jakub tak dobl'e a poctivě
na svět splozen a dědiccm jako i on p. Jan Augustin jest
a zustává, a protož tOlllU průvodu od něho Augustina
ukázanýmu, an se k tomu odporu práva dědičného nevztahuje, v nicemz luÍsta nedává, a proti tOlnu kšaftu a vej~
povědi staciti nemá, nýbrž tímto odvodem dostatečnim p.
Jana Seydy a paní Anny, mauzelky jeho, jest přemožcn
podle práva.
Na to Václav Svačina, plnomocník Jakuba Augustina,
promluvil a se na místě jeho vohlásil, jaká tuto práva p.
Jan Augustin na zlehčení a potupu osoby jeho dal citovati, což těžce právy B 86 zapovědíno jest, čteno to, že
jemu v známost uvésti nepomine, co k tomu bude chtíti
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Zase od p. Jana Augustina: aby ua tyto daremní a
rozprávky jakou odpověd dávati jměl, neuznává
se; jcst staré pHslovÍ: l'arturiunt montes, nascitur ridicullls
mus. Honosí se Jakub, ze majíc polovici lisu, že jest dobře
jako svý vlastní dědictví prodati mohl p. Janovi Seydovi,
co se tuto mluví, mělo by se ukázati, ale aby Jakub jaký
právo knihami postoupeno jměl, toho se nenachází. P. Jun
pak Augustin to jest dostatecně prokázal, že ten lis jemu
samýmu odkázán jest, ze pak otec jeho tu klausuli I' kšafll1
dostavil, budou-li toho lisu všickni tři požívati, že nan
také budou povinni společnč nakládati. Udělal to proto,
aby jiní také mohli v tom lisu dělati; tím zpllsobem jest
dědictví p. Janovi neujal. Dálc mluví sc od chstopsaných
manžeWv též i od plnomocníka Jakuba Augustina na místč
jeho, jakoby p. Jan Augustin prál'o a zřízcní zemské na
potupu jejich citovati dáti jměl, jsou na to mnohá praeiudicata, že jeden každý 1U1~'tZe k ;dcpšcnf své pl:e práva
a co jiného potřebí jest, dáti císti, a byla-li by ku pici, ta
se uvazovati mají; pakli nic, tehdy se vyvrhou; aby co na
tíjmu a ublížení jich poctivosti před sebe bráti jměl,
tomuf on zjevně odpírá, kterak se to dobre trefiti moci
bude, Jakub praví se právo a spravedlnost k tomu lisu
jmíti, an macecha jcho pl'inesla to právo smltívami na p.
Jana Augustina za živobytu svýho a jemu tu nic Jakubovi
ncpozustavilu 1 nemíní zbyte~ně práva zaneprazdllovati, praví,
ze jest dostatccně pi-ícin)' odporu svého provedl a prokázal, kterýžto prllvod jeho l.e tak patrný a svět1i jest,
jako slunce na obloze nebeské, zvhlště pak žc t .. vinicc,
kterou Jakub p. SeydOl i prodal; na jiných gruntech zllstává
a poplatky jinýmu pánu náleZÍ, lis pak ten v vinici jcho
palla Augustina vlastní jest.
Naposledy od p. Jana Sc)'dy a paní Anny, manželky
jeho, promluveno: Jest tomu dobl'e rozuměti, kclyby sám
p. Jan Augustin vejpověd čmiti jměl, ze by sobě neublíZil,
pi'aví, že nic dotčení manželé neukázali, oni pravÍ, že sou
ukázali closti v krátkosti s podstatou, mnobem více, neZli
pll vod zb)'tecně řečí vylévťÍním.
.
Tím spor zavřín a s tím se strany k uvážcní práva
spravedlivému pl'ipustili.
Tll císaře J. Mti pergkmistr hor viničních Praz&kých
Jan Kapr z Kaprštejna a konšelé téhož úřadll slyšíce stran
pl:e líčení, v odpor, v p~·íciny, v kšaft, v relaci, v smlouvu,
v vejpovčď, v svědky, v nnlczy, v zápis a v kvitanci i
v to všecko, což od stran mluveno, vedeno a ukazováno
zbyteční
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bylo, nahlédše, a toho všeho s pilností a bedlivě pováživše, takto vO tom mezi stranami vypovídají: Poněvadž
se jest to z průvodu a z akt pře vedení této od Jana
Augustina proti někdy Janovi Seidovi z Horensegnu, Anně
z Freiskutu, prve jeho a již Daniele Neltera z Glauchova
manželce, a Jakubovi Augustinovi, bratru téhož Jakuba, co
se polovici lisu jim manželům odprodání dotýče, patrně vyhledalo a našlo, že jest týž Jan Augustin na ten lis sám
~áklad po několik let činil, jej také vopravovati dal, ano
1 v kšaftu někdy Augustina apatykál'e, otce jich, toho doloženo jest, jehož adum v středu po sv. Matouši, apoštolu
Pán~, léta 1b68, ze Jakubovi odkazuje vinici, jež slove
Novma; co se lisu dotýče, aby ho všiclmi společně užívali, ano i vejpověd pana purgmistra, pánův Star. lVI. Pr.
se na to vztahuje, jíž aetum in consilio fer. 6. die Exaltationis Crucis anno 1584 s tím dolozením, budou·li toho
lisu podle kš aftu otce svýho oni bratl'i společně užívati,
aby společně naň náklad činili, pročež jest Jakub Augustin
bel vědomí Jana Augustina, bratra svýho, takovýho půl
lisu slušně odprodávati neměl a nemohl, nýbrž nejprv
jeho Jana na touž polovici lisu, chtěl-li by od něho podle
té společnosti koupiti, pobídnouti; a pakli by nechtěl,
tehdy teprv a jej jin);mu prodati mohl. Z těch příčin dává
se za právo Janovi Augustinovi proti Anně, prve někdy
Jana Seidy, . již Daniele Netlera z Glauchova manželce
tak, že se ten lis v celosti podle té společnosti při vinici
téhož pana Augustina zustavuje. D. P. Actum fer. 6. post
S. M. Joh. Hus et Hieronymi 7. Julii, anno 1595.
'* 16~0.
Jan Augustin.

Číslo pop. 546.
(U sokola, u stříbrného ptáka.)
"'1. 1401, 18. srpna. Rl/kop. č. 996 f. 40. Theodricus de Ach et Rudolfus de Mulheim, testamentarii olim
Anne, relicte ,Vofiini inslitoris, emerunt pro Dorothea,
Nicolai Schallfier conthorali, V s. gr. census erga Leutlinum Czwirner super domo ipsius Leutlini sita intcr domos
Leonis de Prachaticz mercatoris ex una et olim Johannis
co ci parte ex altera. Sic videlicet, quod ipsa Dorothea
eundem percipere debet quamdiu vi tam duxerit in humanis,
post mortem vel'o ad Elizabeth, sororem ipsiu8, Nicolai
Posenpach conthoralem, iuxta tenorem littere testamentalis
predicle Anne, matris earum, devolvi debet. Sic quod
domus maior olim Mathie Lemmel, Il11\lC Nicolai Cornawer
sartoris et alia domus Crimiczawer, dicta ad fiaveum hostium in platea fen'i, simul situate, a solucione dictarum
V s. cens debent esse libere. Act. fer. V. post Assumpt.
b. Marie.
"'2. 1407.
Rl/kop. Č. 2099 f. 15. Intel' Nicolaum Cornawer et Hanussiurn Merenstein in domo olim
Marssiconis in Fen'ea plate a - racione clliusdam fenestre,
que de dOll1o ipsius Hanuschii ad domum Nicolai Cornawer
transit, pronuncciaverunt - , quod Hanussius illam fenestram debet cum vitris premunire.
'*3. 1417, 26. srpna. RI/kof'. č. 2099 f. 193. Johannes Ssmerhowsky convenit domum ad accipitrem a
festo s ..Galli preterito usque unum integrum annum de
lIlI s. cum media erga Hanu8skonem Falknaueren, que
sita est inter domos Jacobi ferratoris ex una et Petri
Butta parte ex alia. Sic videlicet, quod dietus J ohannes
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vigilias seu exitus ad campum, dum ceciderit ad quartam
eorum, debet peragere, predictus vero Hanussko alias
aggravaciones civiles debet implere exceptis eciam collectis
usque istam convencionem retentis. Act. fer. III. ante
Felicis et Aucti.
"'4. 1427, 6. ledna. Tallltež. Nos magister civium,
consules et scabini nec non tota communitas Mai. Civ. et
Nove Prag. recognoscimus - quia exemplo domini misericordiam iudicio interponimus et veniam de delicto penitentibus post reatum concedimus. Hinc est, quod Hanuskonem, natum Falknauern per nos et communitatem
nostram ad graciam receptull1 ad domum dictam ad accipitrem nec non ad omnia alia bona sua - restituimus.
Act. die Epiph.

"5. 1433, 9. listopadu. Rt/kop. č. 2099 f. 89.
Službu našie s Zádostí mnoho dobrého páni nám I' P.
Bohu přiezniví. Věděti Vám dáváme, že Hanuš Falknawer,
stoje pl'ed námi v radě naši, vyznal dobrovolně, že jest
duom svoj v vašem mestě v Zelezné ulici posazený, na
němž 801<01 vytesaný jest, Bartošovi, švagru svému, trhem
řádným a spravedlivým prodal a prodává za osmdesáte
kop gr., ot kterýchžto peněz ten jistý Bartošek paní Svatě
dluh její, kterýi má v městských knihách vašich na tom
domu zapsaný, totiž padesát kop gr. má dáti a splniti a
ostatek týchž peněz castopsanému Bartošovi za jeho dluh
má zuostati. Dán pod svědomím pečetí našeho města
v pondělí najblizší před sv. Martinem anno ac XXXIIIo.
Slovutné opatrnosti pánóm purgmistru a radě Stal'.
~I. Pr., nám v P. B. pl'ieznivým purgmistr a rada města
Zateckého.
~'6.
1434, 9. listopadu. Rllkop. č. 992 f. 158. Nos
magister civium et iurati consules civitatis Zittaviensis
tenore presencium recognovimus, quod constitutus coram
nobis in consilio circumspectus et benemeritus vir Henricus Falkenawer, civis Mai. Civ. Prag., recognovit et fassus
est, quod - domull1 suam in Fenea plathea - sitam ...:.
carissimo nato suo Hanusskoni Falkenawer - cessit - .
In cuins rei cvidenciall1 sigil1um civitatis nostre antedicte
presentibus est appressum. Datum sabbato ante 00. SS.
a. MCCCCXXXllII. (Predicta littera - registrata - ad
peticionem Jacobi institoris, qlli domum - emit. Act.
fer. III. ante Martini a. XXXIIII.
""I. 1434.
Rt/kop. č. 2102 f. 374. Bal'thossius,
gener Hanusskonis Falknawer, ct Manda ell1erunt dOll1um
ad accipitrem illter domos Henrici ex una et Alssonis de
Krajnicz parte ab altera, erga predictum Hallusskonem
pro LXXX s.
*8. 1435.
Rl/kop. č. 2102 f. 389. Jacobus
institor de Grecz Regine et Kacza ell1ernnt domum ad
accipitrcl11 - inter domos Henrici Sulczpek institoris et
olim Bulte ferratoris erga Barthossium, generul11 Hanuss·
koni, Fa\lmawer, pro C s. gr.
1. 1437.
ave institor.

2.

1438.

Rl/kop.

č.

2102 f. 412. Jacobus ab

Rl/llOp. Č. 90

f. 18.

Kacza, rclicta

Jacobi ab accipitre.
3. 1442.
RttllOp. č. 2098 f. 600. Katherina,
relicta Jacobi ab accipitre.
4. 1445.
RI/lwp. č. 2099 j. 1009. Martinus,
natus J acobi ab aecipitre.
5
1446.
Rl/llOp. č. 90 f. 140. Martinus,
natus quondam Jacobi ab accipitl'e.
6. 1448, 11. ledna. Rukop. č. 2119 f. A. 2. Ve
jrneno božie amen. Já Vaněk, syn Jakubuov, někdy Stal'.
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i\L Pl'. měštěnína od ptáka, vyznávám liemto li ,tem etc.
že ačkolivěk uemocen jsem a neduživ ua l~lt', však proto
pameti dobré a svobody zdravého rozumu požívaje toto mé poslcdnie porueenstvie - J'iedím, lakZe všecko
právo mé, kteréž mi k dielu zbol.ic a slatku po témž
Takubovi, otci mém, zuostalém phslušie - oddávám poctivé panie Kacce, matce mé milé, l\ofartinovi, Jankovi,
ln)~m bratiím, Anicce, scstI-e lné, na rovný mezi ně, rozdiel
_ však - aby dvě kopě gr. na opravenie ko.-tela sv.
Havla, Pavlovi, bralru nebožce otce mého, II k. a i'vlartě,
seslře matky, kopa bylo vydáno. J což jcst dán f. V.
post Epiph.
7. 1454, 18. čerl'l1a. R//kop. i'. 2141 ;: 280. Johannes, natus Jacobi ab accipitre -- fassu, est, 'luia perce[Jit domum ad accipitrem dictam - ct cum hoc XXX
s. gr. - pro porcioue ipsius hereditaria et paterna - a
Katherina, genitrice sua dilecta - . Act. fcr. III. post
Trinilatis.
8. 1456, 19. listopadu. Rukop. č. 2119 f. H. 7.
(Kšaft Kačky kramářky.) Ve jmeno božie amen. Já Kačka
kram;\l'ka, měštka Stal'. M. Pl'. od ptáka, vyznál'ám ticmto
listem obecně elc. že ackolivěk z dopuštění bol.ieho nemocna jsem a neduživa na těle - toto mé poslednie
porucenstvie - zi:iedi1a sem - , Nejprvé -- cinÍlll opatrného Pavla Hošťkn, manžela mého milého, pravého
a mocného poručníka všeho statku mého - . P"tom pak
porúčiem, aby pannč Anně, clceh mé milé, vydány byly
_ dvě stč k. gr., pasy tIi sthbrné pozlalité, z nichžto
jeden na zlaté lkanici jest, peřin dob'ých se tN postele,
polštáře lIlI, jeden z nich pošitý tafelem, podušek VI,
tři z nich také pošité tafetem, šlojiet'uov najlepších X,
mčděnice cistá jedna a druhá k bzni, 111ísa kovaná veliká
jedna a jiné veliké dvě a rneošie ti-i, konve veliké tH a
ti-i menšie, koberce zelené uajlepšie tii a dva cistá dlúhá,
koltru novú u Pohana, šluk cvilinku prnhalého čistého
na cýchy, cýchu barchanovú aby sobě, HerLÍž chce. vybrala; prostěradcl také aby sobě vybrala VIlI z štukuov
plátna, kteréž sě jí najcistčie bude zdáti, uhl'USUOV velikých
VI a hantuchuov najčistUch aby sobě vybrala VI, věnec
perlový Cistý, kterýž ke Xx. k. gr. stojí, a druhý menší
s prsteuy, snad se XXX, kmcntuov VI, šlukuov cistého
štuku k cechl6m. Dále také vuolc má jesl a tak leď poníciem, aby muZ muoj svrchupsHný s radú porucníkuov
_ l<típil platu rocnieho a vččného za XL k. gr., což by
ho la suma mohla postihnúti, na to a k tomu, aby len
plat každý rok chudým a nuzným lidem za mLÍ a mých
pl'edších duše - byl rozdáv,ín. !tem dětem syna mého
JHartina, mým vnúcatóIll, olkazuji X k., Janovi, synu mému,
V k., na opravenie kostela sv. Havla lIlI k. Dat. in
die Elisabeth.
9. 1457.
RlIllOp. é. 2141 f. 29U. Anna, nata
olim Jacobi ab accipitre. Martinus ab avc, Katherina
et Wenceslaus, pueri ipsius. (Ta/lltéž f. 293.)
10. 1458, 6. bi'ezna. RlIlwp. č. 2105 f 83. Lul,ess
a rubeo cervo, vitricus orphanorum Nicolai et ~igismundi
olim Nicolai similiter a cel'VO et Johannes Tussek, .tutor
et comll1issarlus eorundem, emerunt pro prefatis orphan's
domum ad accipitrem erga Johannem, natum olim Jacobi
Zeleznik, pro ducentis s. Act. fer. II. post Ocuii.
11. 147.0, 5- ' prosince. RlIlwp. č. 2105 f. 298.
Leonardus linicida et Margaretha emenlflt domum - ad
avem nunccupalalll erga Sigislllundulll otim Nicolai a rubeo
cer"o pro CCCXXX s. - Istis inter se coadiunctis, quod
Sigismundus memoralus in eadem domo ad s. Georgii
feslum hospitalilatem ducendo onera debet subire civilia
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et mediam eiusdem domus annualem convencionem, videlicel IX s. gr., sublevare. Elapso autem termino idem
Leonardus ad eadem Sigismundi habitacula se trunsmigrando ibidem tamquam hospes residere habebit et contribuciones prestare ac foyere conventorem ad ipsius
dumtaxat tempus statutum, Quod si ad illam versus testudinem CUlll mercibus suis ingredi vellet, hoc cum concordi volunlate Wenceslai conventoris et non aliter debebit. Act. f. lIlI. ante Nicolai.
12. 1474, 12. března. Tamtéž f. 341. Katherina,
relicta Augustini de Colonia, Przeclwwa dicta, emit domum ad avem apud Margal'etam, uxorem Leonal'di linicide, pro trecentis s. gr. - Isto adiuncto, quod cum domus pretacta ob nonnulla nefaria scelera contra dominos
et communitatem a Leonardo memorato sepius perpetrata
ad eandem communitatem et dominos tamqualll civis proscripti iure pertineret, domini tamen moti pietate ad Margaretam, uxorem eius - ipsi soli Margarele domum vendere concesserunt. Act. in die Gregorii.
13. 1476, 3. srpna. Tamtéž.t: 372. Georgius,
gener olim Johannis Schodecky, et Margaretha emerl1nt
domum ad accipitre1l1 seu ad avem - inter domos Hanussii canulatoris et Mathes lorificis hincinde ap ut Katherina1l1, relictam Augustini de Colonia, pro CCCC s.
mis. - Act. sabbato in Invencione s. Stephani.
14. 1481.
RlIlwp. Č. 2106 f. 89. Georgius
ab ave, notarius consilii Mai. C. Pl'.
15. 1484, 31. srpna. Rulwp, č. 2106 f. 141. Georgius ab ave - resignat domum - ad avem Margarethe, conthorali sue. Act. fer. lIl. ante Egidii.
16. 1486, 26. dubna. Tamtéž f. 178. Johannes linicida Strziebrny tl Dorothea emerunt domum ad
accipitrem seu ad avem - inter domos Hanussii canulatoris et Katherine, reliele Nicolai Replik - erga Margaretham, Georgii ab "ve conthoralem, pro centum quinquaginta et octo s. gr. Act. [er. lIlI. post Marci.
17. 1486, 4. prosince. Rltkop. č. 2141.f. 215. Stala
se smhíva pl'átelská k.sv. manželství - mezi panmí Elšktí,
dcení někdy Zigmunda od ptáka z Železné ulice, a Zikmundem, synem Václava Frycka, lakováto, "e panna Elška
po sobě věnovala jest padesáte k. gr. m. a druhých
padesáte k. sobě pozuostavila, aby je mohla dáti a odkázati, komu by chtěla - . Proti lomu svrchupsal'ý Zygmund obvěnil jest sto a pětmedcielma k. do dne a do
roku. A po dni a po roce jestli že by jim P. B. dietky
dal, aby měla panna Elška rovný diel s dětmi. Pakli by
P. 13. Zygmunda od smrti neuchoval a dětí nebylo, tchda
týž Zygmund ze statku svého bude moci odkázati anebo
dáti padesáte kop gr., komuž by se jemu líbilo. Act.
ipso die Barbare.
18. 1498.
Rl/kop. Č. 94 1. f. 152. Jan Stříbrný od ptákuov a Dorota m. j.
Hl. 1513, 23. cervence. Rl/kop. č. 2141 f. 222.
Stala se smhíva svadební mezi Bohuslavem Střiebrným
z jedné a paní Elškú z Mikovic, manželIní téhož Bohuslava
takže tál paní Elška odkázala po sobě jmenem věna
_
C k. gr. pl'. a on Bohuslav proti tomu obvěnil jest ll'j2
C k. gr. pr., tu sumu ujišťuje - na domiech u ptálmo
v Železné ul. a u Loupuov - . A při tom v radě osobně
stojiec Zygmund, bratr téhož Bohuslava. a Dorota Střie
brná, matka jich, k tomu sú plmí vuoli dali .- a za to
Slí slíbili, že Jiřík, bratr třetí, na odpor nebude. Act.
sabbato post Magdalene.
20. 1516.
Rl/llOp. é. 94 ll. f. 211. Jiřík
z Králové Hradce, syn někdy Jana Střiebrného, přijal
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vešken diel svuoj pěl set kop a XXV k. gr. m. od Bohuslava, bratra svého, a od Doroty, matky své.
RltllOp. Č. 2134 f. 1. Bohuslav
. ", 21; 1528.
Stnbrny zapsal bratru svému vladykovi Jiříkovi ze Sukoradu" z Hradce Králové 70 k. gr. pl'. na domě svém
u stnbrného ptáka. Act. fer. lIU. post Andree. (R. 1530
Bohuslav Stříbrný ještě kvituje.)

Cl

r

r

22. 1532, 1. srpna. Tamtéž
114. Jakož jest při
sO"uzen state.k RO nebo Bohuslavovi Stl'íbrném sirotkuom
nekdy Martma Salomúna, Jii'íkovi, Pavlovi a Anežce a DorO,tě Rezko~'é, Lidl:,i.l:, A~1l1ě a Martě, dcerám jejím, a
Z) gmundoVI, synu JeJlmu, I stala se jest mezi nimi smhíva
o d;'a .dom y po něn~ z~osta~é,. jeden u loupuov ,a druhý
II -"tríbl ného ptáka, ze. Sl~'OtCl Jmenovaní Martina Salomúna
su duom u l<?upuov u)ah a ten prodali a zaň hned hotových C!--. k. c. p!ijali. A druhý dumu u ptáka sti'íbrného
sli pustI~~ Dor?t~ Rezkové s dětmi jejími v CCL k. č.
Act. ferus Petl'l m vinc.
23. 1534, 11. března. Rl/lIop. č. 2111 f. 70. Jan,
syn Hubkuov z Náchoda, koupil duom u ptákuov vedle
domu Jana Klalovského a Fryckovic obostrauně od Doroty Rezkový a děti jejich za CCC k. gl'. č. Však ona
Dorota "Zygm~n~ovi, synu svému, s Reginou m. j. byt jest
v pok?p vymmIla do dne do roka. Act. f. lIlI. ante
G eorgu.
)
24. 15!l6, 20. července. Tamtéž.t: 139. Mikuláš
I astor kOUpIl duom Ptákovský za CCC k. č. od Jana
Hubky. Act. f. V. ante Magd.
25. 1538, 31.. května. RlIlwp. č. 211{ f. 218. Mikuláš Pasto~ ,vzdal Jest - duom svuoj v Zelezné ulici
u ptákuov recený Markétě m. své. Act. fer. VI. post
Asc. d.
26. 1~~2, 5. září. RI/lwp. č. 2142 .f. Xl. 17. (Kšaft
Anny, 1,enkyr~y ~d. ptá~~lo.') Anna, šenkýřka bytem u ptákuo v Zelezne UliCi, uClmla kšaft oc v líterý po sv Jiljí
1. .MoDoXLlIo ph přítomnosti Jana Chochola z SemecilOv"
z desíti soudcí, a. Mikuláše Rauše od hi'ebenuo z slarší~l;
cechovní?h." pi'ísez.ného, Najprve ze má sprav~dlivost za
gr~nty vl:llcné a domovní, tak jakž se to v knihách měst
sk~ch, téz také v knihách pergmistrských najíti má, kte~·tízto . sp~avedliv?st S\'lí, ,,'rchky své všecky dluhy jimiZ
~~o~ )~" hdé povmovat~ jak níže dotčeno, a' podlé 'toho i
Jmy VSl ce k statek svuj odkazuje a mocně po své smrti
porouc~ a dáy~ Regině, dceH své, na takov); však zpuosob,
aby táz ~~gll1a, z ~oho byla povinna vydati osobám i
k záduší mzedotcenym: neJprvé Petrovi v Hodl .. í I
b. t
"í
X
"
<D\iC C 1,
la ru )eJ mu,
kop mlš., druhemu bratru jejímu bytem
u sv. St,ěpál~a v nájmu, tři kopy míš., Duoře staré jednu
kopu mlš., Item k sv. Michalu v Stal'. M. Pl'. na světlo
v?sko.vé tři kopy ~íŠ., it~m k sv. Havlu Ila opravu kostmce Jedl:u kopu mlš. Tito pak jsú ji dlužni: Lidmila,
~estra Shvenskéli,o sladovníka, ctyry kopy mÍŠ, půjčených,
Item 7ho~an z Reporaj čtyry kopy míŠ., it. Jan Chmeléř
za VIllO XI kop míš., Mandalena Hrbovatá bytem na
Novém mestě Prazském tři kopy a X gl'. vše miš. PH
tom také I to oznámila, že jest pi'ijala od Pavla Kulhavého z~ v~nici dvadcet.i a puo~ pátý kopy vše míšo a
z těch ze Jest ho nekvitovala; ze nějaký bečvář z Malé
Strany má u ní sukni ženskou lyndyšovou hřebíckové
~arvy ~e ~v~ .kopá?h .míš., t~ aby sobě, dada dv~ kopě,
za:,~ V) pla~l, Item ze )est dl~ZIla Sirotku nebožky Cervené
Knzové pul druhé kopy mlš. (Stvrzen ve čtvrtek před
hodem sl. Narození bl. p. Marie 1. B. 1543.)
27 .. 1560, 6. prosince. Rl/kop. č. 2142 t: EE. 6.
(Kšaft j\,hkuláše Pastora z Adorfu.) My purgmi~tr a rada
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Stal'. M. Pl'. známo Cllllme
že stojíce přcd nanu
v radě slovutný Jan Had kautor a. Jan od boU sukně,
sl'0luradní naši, podali jSlí nám kšaftu slov. Mikulášc
~astor~ z Ador;~, spoluměštěllína našeho, ještě za jcho
zlv,no~tl na papu'e sepsaného a k tomu sekretem jcho zapeceleného - oznámivše, že jest la jeho konečná o statku
Jeho vuole - . Kterižto - toto jest I' sobě držal:
, Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice amen. Já Mikulaš Pa~tor .z Adorfu, mestěnín Stal'. M. Pr., oznamuji
~fmto s.vytll l~st:m všem vuobec povážil' toho u sebe,
ze -:-- Já take )s~ jil. I' letech a od P. 13. nemocí navšliveny - ; t?t? poNzenÍ - cinÍll1 - : Jakož jsell1 smhlvallli
svadeblllnu 1 potom zápisem kněh městských Martě z Granova, manl.elcc mé milé, na domu svém u pláku dve stě
kop, ,gr. m. z~psal .-:- pl-ed dětmi našimi - pi'i lýchž
smltn á.ch - zustavuJ! - . Co se pak téhol. domu a statku
llIéll,O JlI1éh~
dotýce, lo všecko po smrti své odkazuji
a. davám té,: .lv~artě, manzelce své, Jihkovi, Janovi, Veror
ll:?e a "h.atenne, synuom a dcerám našim, na rovné lllezi
ne podlil' --. na ten zpllsob, aby to spravedlivě vyhledáno bylo, z~c by nyní ten duOlu u ptákll prochíll býti
~llohl aneb zac by stál spravedlivě. Z lé sumy aby IllanzelI:a ~lá sobě nadepsanich dvě stě kop 111. vzala, neb
chtela-h by ~ltlOm ten drzeti, vyrazila a o oslatek té sumy
a o ;'~ecko Jiné v~ nadepsanými dětmi našimi aby se rovně
~ozdelIla ,-. ,I~~ZlCh p~k kU,ní, kterýz mi nebo pan Jakub
z GI a~lO'~, tchan muo) 1Il11y, Hanem svým odkázal, tomu
ChCI, JestlI bl' se svobodnim uměním a ucení liternímu
lirílr, s~n n:~o!, ~cil a. v tom chlěl prospívati, tehdy aby
)emu pred JlI1yml všemi dán byl. Pakli by se uciti nechlěl
:ehdy .aby Janovi, bratru jeho - dochován byl. - Do:
zádal Jsem se pak svých milých pánuov švagruo a pUtel,
p. Kašpara z Granova '~. p. Jakuba, bratra jeho, též i p.
Au~ustll1a apatekáře v Zelezné ulici, aby za porucníky bt lI --o A na s:'čdomí toho všeho sekretem svým vlastmm lenlo Haft Jsem rozkázal zapečeliti, však v tom ve
všem, pozdravil-li by UHle P. B., Illoci sobě - k zluěněnÍ
pozu:tavují. Slalo se v Stal'. i\L 1'1'. I' pátek den SI'. Mikulas~ 1. ~JDLX. (Publikováno v středu po sv. Jiljí 1561.)
28. ,,1573, 8. ledna. RlIllOp. č. 2118 f 328. Stepán
Hofl~lan JlIlak Machat koupil sobě, panně KateHně, budlíci
manzelcc své - duom u ptáka mezi domy Jana Auguslina a
~~na Hoška obostranně od Jana Pastora, Verun)' a KateI'Iny, pozuoslalého syna a dcer po Mikulášovi Pastorovi
za 675 k. gr. č. Act. f V. post Epiph. d.
'
2~. 16~8~ ,R,//IIOP. č. ~34
421. Nájemníci
V dO,me u ptaku: Blaze) Paul' kreJcí, Eliáš konvář, Matěj
kolecn/k, panna Anna, sul prodává.
.30. IQ I O, 26. srpna. Rl/kop. č. 2114.f. 17. Mikuláš
Hoffman z Senhofu vzdal dědictví své na domu y Železné
ulici u ptáka - Zuzaně, rozené Krezlové, manželce své.
Act. fer. V. post Bartholom.

r

Císlo pop. 545.
(U modrých

dveří.)

. *1. 1399, 24. červencc. Rl/kop. č. 997 t: 1. ProCOplUS Bohuslai ductus esl ad domum Mathi~ Lenunel
pro XIII s. Act. fer. II. post Penthecost. lb. Fratres
Carthusienses ducti SUlld ad eanclem clomum pro LX S.
Act: fer. V. post Nativ. b. M. - lb. Nicolaus Jaruss de
P~hczr duelus :st ad eandem domum (ill Fcrrea plate a)
plO XL llorellls ung. et L s. Act. in vig. s. Jacobi ap.
73*
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per Henricu111 Hutni k de Verona .debitorie obligati,. indiceudo se ad d0111Ulll ipsius si tam III plate a .F~rrea ~lCtam
ad flaveU111 hostiu111 penes domu111 ad acclpltrem lIlune·

*2. 1400, 29. července. RullOp. č. 997 f. 6. Wcnceslaus Camerer ductus cst ad domum Malhie Lemmel
pro Xll'/2 S. Act. [cr. V. post S. Jacobi.
diate.
*3. 1400, 3. června. Rllhop. č. 998 f. 9. Hannus
Rukop. č. 2141 f. 387. Hanussius
6. 1462.
Gnlllslaubl duetus est ad domum Mathie Lemel pro Vll s.
canulatol'.
Act. die S. ErasmÍ.
7. 1477.
Rl/koj. č. 94 1. f. 12. Hanussius
"'4. 1403, 30. ledna. Ruliop. č. 996 f. 75. Henricus
canulator fassus est, quia tenetur C flor. ung. Johanni a
Saxenfelt emit undecimam dimidiam s. gr. pl'. censu."
lupicollo, quos proscribit super domo sua inter domos
erga Leuthlilllllli czwirner pro XC s. gr., quas habUlt
Georgii ad avem et ad agnellum. (Zaplaceno 1482.). Tak
super domibus in[rascriptis, videlicet lIlI. S. su~er. dO?lO
i
r. 1482 (f. 39, 42).
olim Petri Baternoster penes domum Wllhelrm Ill~lCld~
Rukop. č. 94 I. f. 28. Johannes
8. 1481.
retro S. Michaelem, lIlI S. super dictis dOllllbus Nlcolal
Niger ferrator de plateolla post collegium Caroli.
Crimiczawer una dieta ad flaveum hostium, a\ia vel'O Ubl
9. 1491.
Rllkop. č. 94 I. J. 85. Hanussius
agnus est depictus, que simul annexe sunt ~n plathea
cantarista de Férrea platea cum Margareta, conthora\i su~,
Fen'ea, et tercia media S. super domo Conradl Sm~lczel:
aurifabri si ta in platea aurifabrorum inter domos N1Cola!
fassi sunt, se obligari in LXXX s. gr. pr.,. quas proscn,Mathes ex una et Krssnyakonis sutoris parte ex altera.buut super domo sua inter domos J ohannlS ad avem ct
Act. fer. III. ante Purific.
ad agnellu111.
"'ó. 1409.
RII/lOp. č. 997 f. 51. Henricus
10. 1493, 20. června. Rl/hol'. č. 2107 f. 41. Johannes Niger [errarius emit domum
inter domos JoZachsenfeld ductus est ad domum Nicolai ad flaveum
hunnis Strziehrny ad avem et reliete Clare ad agnellum,
hostium pro XV'/2 censibus retentis. Act. fer. Hll. ante
erga Carolum, natu111 o\im Hanussii eanulatoris pro
Carnisprivium. Albertus orlogista ductus est ad eandem
centum septuaginta gr. prag. Act. [er. V. ante Joh. B.
domum pro XXll'/2 S. cellsibus retentis.
'i'6. 1436.
Ruko p. č. 2102 r. 396. Johannes,
11. 1493.
Tamtéž f. 49. Karolus, natus olim
frater Alssonis de Krainicz, et Katherine emerunt. domum
Hanussii canulatoris de Fen'ea platea, eum Mal'gareta,
inter domos Matlne Bosak
ad flaveum ostium dictam noverea sua, pro mo toto debito, quod pr~fatus Hanussi.us
co ci ex una et Jacobi iostitoris ad accipitrem erga PauHanussio canulatori, o\im genero suo, ob:!ga~atur, r.eslglum, natum predicti Alssonis, pro XLVIII S. gr.
nant vineam sitam super villam SseSSOWlez lIltel' vmeas
'~7. 1436.
RII/lOp. č. 2102 f. 396. Johannes
Wenceslai Ssimkonis iudicis de ibidem - pl'edicto Haa flaveo ostio et Katherina emerunt quadraginta grossos
nussio.
census annui erga Mathianl bursificem et Reginam, con12. 1497.
Rllkop. č. 2107 f· 119. Anna, rethoralem ipsius, pro III S. gr. minus quin~ecim gr. g~per
licta Thobie de Montibus Cuthnis.
vinea Henrici sutoris de Nova Civ. Pl'. III magna VlIlea
13. 1504, 20. ledna. Rllhop. č. 2107 f. 244. Joolim Coldiczonis. - Tamtéž. lidem emerunt vineam tres
hannes eanulator dictus Klatowsky et Anczka emerunt
str. ante portam scropharum pro duodecim S. erga
medietatem domus, cuius aHera medietas per predictam
Maram, relictam Michaelis textoris.
Anezkam eidem Johanni resignala est, tota vero domus
1. 1438, 26. cervna. Rl//lOP· č. 90 f. 21. Henrisita est in platea Ferrea inter domos ad avem et ad
cus Falknawer emit domum sitam inter domos Jacobi inagnellum ergI!- Annam dictam Tobiašová pro LXXXV k.
stitoris dictam ad aecipitrem ex una et Bosaconis coci
pr. Act. die Fabiani.
parte ab a!tera erga Katherinam, conthoralem Sigismundi
14. 1509.
Rl/kop. é. 94 ll. f. 97. Anna
[de Iablona], tunc temporis magistri coquine. d. Menh~rdl,
Tobiášová a Anežka, manželka Jana konváře, oznámily
pro triginta septem S. Act. [er. V. ante Petn et Pauh. před pány v radě, že Lukše Rasieře a Václava o~ taše~,
V rukop. č. 2102 f. 413 čte se to té':, pouze .se změ?ou
poručníky statku někdy Jana Crného, z toho porucenstvle
erga Katherinam, J ohanllis de Kraylllcz derehctam, lam
propustily jstí.
vero conthoralem Sigismundi de Jablona - .
15. 1536, 28. června. Rllhop. č. 2111 f. 137. Bar2. 1452. - , RU/lOP. č. 2141 f 387. Johannes
toloměj Hošek z Proseče a Lidmila z Vratu koupili duom
Kosthoří publicavit XXXI S. gr. sibi per ~enricum H~t
_ mezi domy Beránkovým a Ptákovým od Anežky konnik obligatas, quas Ursula, eiusdem Johanllls conthorahs,
vářky a sirotkuov po někdy Janov,i konvál-i. m. j.ejím po:
Henrico prefato super ferro comparando accordaverat zuostalý za CXXXVlrt /2 k. gr. c. Act. m Vlg. Petn
se indieans ad domu111 eiusdem Heorici ad flaveum hostinm
et Pauli.
in plathea Ferri. .
16. 1542 29. září. Ru/lOp. č. 2142 f W. 2. (Kš aft
3. 1454, 26. října. RU/lOP. č. 2119 f. G. 6. ~e
Bartoloměje .H~ška , Pro seči.) Ve jmeno boží amen. Já
jnleno božie Rlnen. Já Velka, Bartošova železníko\:a, lneBartoloměj Hošek z Proseči, měštěnín Star. M. Pr., vyštěnína St ar. Tvl. Pr. manželka, od modrých dveří v Zelezné
znávám tímto listem pi'ede všemi - jsa z dopuštění P.
ul., vyznávám - že všeckeren statek muoj - oddávám B. nemocí navštíven ale rozumu zdravého - takto kšafBartošovi, man~elu 111ému milémú - . Jenž jest dán v sotuji: Předkem poruč~íky dítek, manželky mé činím a statku
botu pl:ed sv. Simon. a Judy.
mého paní Lidmilu z Vratu, manželk~ mú mil\l, urozené
4. 1458, 29. srpna. RU/lOp. č. 2105 f. 91. Hanuss
p. Jakuba Fikara zVratu, hofryclttére král. C., a pyana
canulator dictus :Murzenin et Elsska emerunt d0111um ad
Ladislava Humpolce z Prostibore, maršálka pánuo Prazan.
flaveum hostium erga Henl'icum, Jol)annem et vVenceslaum,
_ Item manzelee mé dal jsem na plátno do kotcuo as
fratres de B'alknawer pro LXXXIII S. gr. Act. fer. 111.
okolo tN set k. m., item železa mám také v domě ještě
ante Egidii.
nemálo. _. Stalo se v pátek den sv. Michala 1542. (Pu5. 1458.
RI//lOp. č. 2141 f. 390. Margareta,
blikován byl kšaft v středu po sv. A1Zbětě téhož roku.)
relicta Mathie [abri, publicavit XXXVI 5, vcd de biti eidem

měly tcn duom prodati a takové peníze p. purkmi8tru
17. 1561, 1. února. Rllkop. č. 2121 f 7. Jakož
a radě Stal'. lvI. Pr. - propůjčiti a ten ourok aby synuom
jsou Jan a Václav, bratří vlastní z Proseče a synové pomým oběma - k~ždého roku vydáván byl. - A kdyzby
zuostalí po p. Bartolomějovi Hoškovi odtud z Prosece,
koli ten duom v Zelezné ul. - na prodaji byl, ten aby
sami od sebe i na místě Doroll' a Markéty, sester svých,
p. Florianovi Matysovi, jakožto mému opatrovníku, v těch
žádost na paní Lidmilu Hoškovou z Vratu, matku svou, vlopenězích, co sem já sama za něj dala, puštěn byl - .
žili, aby jim díly vykázala, tak aby dědictví p. otce svého
Stalo se v Pra!.e v sobotu po Próvodní neděli. (Kšaft
uHlí mohli. Paní LidnJila takto jest všicek statek popublikován v pondělí po sv. Lucii Otilii 1592.)
ložila: Předkem duom v Zelezné ul. za 137 1 / 2 k. č., sklep
v kotcích kožišnÍch za 40 k. č., kterýžto sklep ldí mezi
21. 1592, 14. prosince. Rltkop. č. 2112 f. 390.
sklepy někdy Jiříka Struoaře a Kamarýtovým, na listech:
Floryan Matys bradýl' a Marta koupili duom v 'Železné
u p. z Pernštajna 550 k. gr. č., u p. Petra Malovce 200
ul. mezi domy u ptáků řečeného a Hoškovic obostranně
k. č., u p. Diviše Slavaty 150 k. č., u p. Adama Lva
ležící od Linharta Kubice za 330 k. gr. Č. - v tom ve
600 k. č., v handli plátěném 150 k. č., v handli železném
všem právě, jakž on Linhart podle trhu nebo Mandaleny
] 00 k. č, u poručníkuov p. Trčky 175 k. Č., peněz hoKubicové, matky své, i podle kšaftu jejího sám měl. Act.
tových 300 k. č., u p. Barchance 5 k. sumy učiní
postridie Luciae.
2446 k. č. Z toho bylo vydáno: Barboře Hoškové, matce
22. 1593, 27. března. Rllkop. č. 2230 f 421. Jakož
nebožtíka p. Bartoloměje, 50 k., JiNkovi, ujci též nebožjsst někdy dobré paměti Mandalena Kubicová, po nčkdy
tíka, 25 k., Matějovi z Velechova 50 k., berní v tom ve
Rehořovi Kubicovi vdova. učinivše kšaft o statečku svém
všem času J. Mti Kr. od 1. 1542-1560 z statku měst
poHzení učinila a syny své jednomu každému díl statečku
ského 63 k. 111/~ gr. č., berní ze statku a peněz ouroč
svého ob zvláštně poručivše podělila, kterýžto Maft v času
ních 25 k. č. a 100 k. č., v kteréž se jest pro vychování
právním v radě od p. purgmistra pánllv potvrzen jest,
sirotkuov a vedení živnosti vdlužiti musila. Kteréžto sumy
o čemž naděje jest byla, že Linhart Kubic, syn mladší
vší našlo se 313 k. 41 1 / 2 gr. č. - Suma 2371 k. č. po ní pozustalej, toho tak ušetl'ovati bude, aby bez pl'ekdyž se na pět díluov rozdělí, přijde jednomu každému za
rušení poslední vule dotcené Ivlandaleny, matky jeho, to
díl jeho 474 k. 12 gr. č.
Stalo se den sv. Brigidy
vše tak se dálo a Ndilo. L>e pak po smrli její ustrnu vše
1. 1561.
na vůli své, chtíc raději krajiny některé projeti, udli tu
18. 1562, 2\. srpna. Rl/kop. č. 2118
31. Jan
doma v marném utrácení zustávati, zavázal se jest J. C.
Hošek a Lidmila z Vratu koupili duom v Železné ul.
Mti hejtmanu a službu na tl'i koně na vojnu proti Turku
podle domu u ptákuov a domu svého druhého od p. Jana
pHjal, toho bez ublížení poctivosti své zjinačiti nemoha,
z Proseče za 150 k. gr. č. Act fer. VI. post Agapitum.
své přípovědi za dosti učiniti jest musel. Kdci nemaje se
Viz níže dum č. p. 544,
nac vypraviti, ponevadž dum ten u sv. Mikuláše, kterýz
jest jemu náleZel, prodavše, věřitelum vší sumy postoupiti
19. 1587, 28. srpna. RII/lOp. č. 2112 f. 268. Man"
jest musel, za to p. purgmistra páuuv v radě snažně jest
dalena Kubicová vdova koupila sobě, Linhartovi Kubicovi,
žádal i přímluvy za sebe nemalé pl'inesl, aby z toho artysynu svému, dum v Železné ul. mezí domy Štepána Makule kšaftovního, čímž jest matka jeho dum ten v Železné
chata od ptáku a nárožního Hoškovic obostranně ležící
ulici anebo peníze za něj, jemu k drzení do osmi let
od Anny, po Janoyi Hoškovi dcery, a Pavla Stradovského,
arestovala, a aby jemu do těch vydávány nebyly, zamemanžela jejího, za 335 k. č. Act. pridie Decollati Joannis.
zila, aby pro zachování poctivosti jeho, jíž by, kdyby ta(Tomuto trhu vložila odpor Anna z Vratu na místě Jakuba,
zením do pole prodléval, potratiti musel, té sumy, kterúž
syna svého.)
jest Florian bradýř podle vymči'ení kša[tovního v radě
20. 1592, 11. dubna. RI//lOp. č. 2205 J: 119.
sloZil, jmenovitě šest set šedesáte kop míšo jemu Linhar(Kšaft Mandaleny Kubicové.) Ve jméno - . Dále co se
tovi polovice na vejpravu tažení vojenskéllO též sumy vystatečku mého dosti skrovného, kteréhož mně P. B. dáno bylo. Což p. purgmistr páni majíce v svém uvážení,
skrze práce a rukou našich nemalé usilování s někdy
to sobě rozjímavše, že by táž vuole poslední Mandaleny
p. Gregorem, manželem mým milým, požehnati va propůj
Kubicové, matky Linharta, neměla proměněna býti, z druhé
citi rácil - tak!o kšaftuji: Duom, kterýž sem Stěpánovi,
strany také považujíce, kterak by tento Linhart, phjavše
synu svému, v Zabovl·escích mezi domy Jana Zlatnícka a
k sobě k tažení proti TUl'ku službu na tl'i koně, kdyby
Jiříka zámečníka obostranně ležící - za 1ÓO k. gr. č.
tomu zadosti neučinil, k těžk,?sti veliké io poctivost musel
koupila, ten pH něm Stěpánovi zanechávám na ten jistý
pl'ijíti, povolavše pl'ecl sebe Stěpána Kubice, též Linharta
zpuosob, toho domu aby žádnému prodati a odbýti ani
a podle toho p. Vojtěcha z Proseče, p. Jana Rakovnického,
se na něj dlužili nemohl pod žádným vymyšleným zpuoFloriana Matesa bradýře, s nimi promluvení mě"še, z nich
sobem, jeho aby do své smrti užíval a nespouštěl, nýbrž
sou vyrozuměli, že všichni proti tomu nejsou, aby on
zlepšoval a opravoval, al.e ten duom aby zapechán byl
maje syá léta rozumná, dokonalá, věda co dobrého a zlého
a dochován dětem jeho Stěpána - . Na tom Stěpán, syn
jest, měl-li by k zmaření osoby své pro dosti necinění
muoj, bude povinen pl'estati protože vše marně a
závazku svému přijíti, že lépeji jest, aby dopuštěno bylo
mizerně, nechtíce živnosti své vyhledávati, ani lllne v niF
jell)u takových peněz od Floriana bradii'e za ten dum
čemz poshl~en býti, utratil a zmrhal. Tolikéž kdci jsem
I' Zelezné ulici do rady složených polovici
vyzdvihnouti
koupila Linhartovi, syllu svému mladšímu, duOlu mezi
a při poctivosti Linharta zddeti a zllstaviti. Však poněvadž
domy řečeným u ptákuov a domem Hoškovým obostranně
z též celé sumy měl jest úrok do vosmi let jim spolu
leZící v Železné ul. za 335 k. gr. č, v něm aby živnost
bratřím Stěpánovi a Linhartovi Kubiculll vycházett a po
vedl, a poněvadz i týž syn muoj mne poslouchati a se
vyjití těch let I, živnosti jieh obou dl'ou sloužiti, Stěpán
živiti z oumysla nechce, nýbrž mrhač a tltratce velký jest,
Kubic, bratr Linhartuv, k tomu jest povolil takto: Pomnoho set ~op marně a hanebně utrativši promrhal,
něvadž sumy vší jest šest set šedesáte kop, aby z těch šedetoho domu při něm k užívání po mé smrti do dvou let
sáti kop Iichejch, mimo šest set pi·ebíhajících, dáno bylo
zustavuji. Jestliže by pak se v těch dvou letech nijal<ž
od tvrzení kšaflu deset kop míšo a o ostatních padesáte
napraviti nechtěl, tehdy aby osoby níže po stavené moc
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kop aby se Stěpán s Linhartem rozdělili. Mimo to aby
polovice té sumy, jako tři sta kop, Linhartovi vydána na
vejpravu téhož tažení byla, a druhá polovice, totiž th sta
kop míš., za panem purgmisSrem pány v radě pod
tírok zi\stávala a takový tírok Stě pánovi z týchž tl'i sta
kop podle znění kšaftu aby vycházel. Však Linhartovi do
rukou takové peníze vydány býti nemají, než když se od
poručníkltv koně tři, zbroje, ručnice, šaty a což k tomu
náleží, vytrU, to z těch peněz zaplaceno býti a potom
ostatek, když již potáhne na voj nu, vydati se má, prve
nic, aby snad vezmouce peníze marně neutratil a k zmal'ení nepřišel. K čemuž sou poručníci předepsaní nekoři
sťujíce se na své odkázané nápady dovolení své dali.
A p. purgmistr páni považujíce tohoto světa rozličné běhy
a případnosti, uznávaje také i to, CO s lepším jeho dobrým jest, aby dotčený Linhart na jiný vítr se obrátil,
k témuž snešení dovoliti jsou ráčili. Actum f. 4. post Valentini 1593.
Štěpán a Linhart, bratři Kubicové, přiznali se, ze
jstí ostatních tl'i sta kop míšo za duom do rady od Flo·
riana )ohtysa bradýře složených vyzdvihli a pl'ijali, k če
muž Stěpán za příčinou Linharta k tomu povolil, ne b on
maje se do pole proti Turku nepříteli všeho křesťanstva
vypraviti, od některých věřiteluov svých do vězení na
Novém M. Pl'. dán byl, pročež by tudy na poctivosti pro
dosti nečinění s\·é přípovědi mohl tíjmlt nésti, i aby též
věřitelé splatíc předsevzetí bez prodlévriní mohl vykonati,
nepatříce porueení a vuole nebožky Mandaleny Kubicovy,
matky jejich, jakž ona o téz sumě zNdila, z uvázení p.
purgmistra pánuov jsou tako~é ostatní CCC kop míšo jim
z rady vydány, z nich oni Stěpán a Linhart bratl'í společně a nedílně p. purgmistra a pány, též i Floriana bradýře kvitují. Act. pridie dominicae Laetare a. 159B.
23. 1616, 24. tínora. Ruko}. č. 2114 f. 196. Kliment Ekhart z Firštenfeldu a Kateřina koupili dum
v osadě sv. Havla v Zelezné ul. vedle domu Pavla Paly
a u ptákuov l'eeeného obostranně ležící od Marty po Flo·
rianovi Matesovi, bradýh zemském pozustalé vdovy, jakožto mocné otcovské poručnice nad sirotky a statkem
po témž někdy Florianovi Matesovi pozůstalým nařízené,
za 11 00 k. gr. č.

*4. 1413, 12. zál'í. Rl/IlO}. č. 992 f 242. In gotes
namell. lch Margreth, etwan des Andres gewantsneiders,
burgers der Grossern Stat zu Prage, witibc, bekenne
offenlich und tun kunt mit diesem brieve allen den, dic
in sehell, horen oder lesen, das ich mit krankem leibe,
do ch mit gutcr redlicher vornunft mein lecztes geschefte
von allen meinen gutern, die mil' der almechtige got von
seinen gnaden vorliehen hat, den worten, das dan"tmb
kein krieg oder widerwertigkeit werde oder entstee
czwischen meinen freunden und nachkommen, tun ich,
schicke und schaffe in aller der weise, als hernach geschriben stet. Von ersten so mache und wele ich deselben
meines gescheftes vorweser, volender und fůrmunde die
erbern manne Jan von Saez, lIIartein von Ach, Heinrich
Sachsenfeld und Prokop von Ach, anch burgere der
egenanten Stat zu Prage, meine besundere li eben freunde,
tmd biete sie mit fieis, das sie dasselbe mein gescheffte
also volfUren und volenden, als ich in des sunderlichen
wol getranc und glaube. J'vlit sltlcher crafft und macht,
das ir iczlicher bei gesundem leibe oder an seinem todbette einen andern erbern mall an sein stat kiesen sal
und mag zu einem fl\rmlmde. Stltrbe oder ir einer und
hetle nicht ein alldern an sein stat gekoren meinem fur·
munde, denne so wil ich, das die andern meine lebendige fltrmunde ein andern erberll man an des toden stat
zu in kiesen sltllen und das sal gescheen, als offte des not
geschie!. Darnach so ist mein meinnnge und ganczer
wille, das man alle mein schuld - von minen gutern
richten sal und beczalen und besunder sulche anderthaw
hundert schok gr. der Brigitta, meiner 1ieben subr, die
sic nach des Sigmundes, meines sones, ires eemannes,
tode dem got gnade, Zll morgengabe angehoren. Darnach
so schicke ich und schaffe alle meine andre gůter, es sei
an hewsern, erbe, czinsen, schulden, gewanthiitter den egcnanten meinen geschefftlewten, das sie davon
meine schulde beczalen sllllen und mit dem ůbrigen tun
Das
sullen, als ich in sunderlichen emphollen habe. geben ist zu Prage - GC in dem dreiczehenden jare am
nechsten dinstage vor des h. Crewz tage, als es erhaben
ward.
*5. 1415, 23. května. RlIllOp. č. 997 J: 68'. Johannes Sworstel ductus est ad domum Lemlonis in Fen'ea
platea. Act. fer. V. post Penthecost.
*6. 1416, 9. dubna Rl/kop. č. 997 f. 71. Appro·
priata est domus Nicolai Lemlini Petro Butha, que sita
est in Ferrea platea ex opposito collegii Karoli, in XL s.
V gr. AcL fer. V. post J udi ca.
<'.7 1416.
Rl/llOp. č. 2099 f. 91. Consules
appropriaverunt duas domos Nicolai Lem1ini, que simul
site sunt in platea Fen'ea et sibi invicem slmt annexe,
quarum una sita est in acie ex opposito collegii, in qua
agnus est depictus, secunda vero dicta est ad fiaveum
hostium et sita est immedietate penes domum Hcnrici
Falknawer, Petro de Plana et Ancze, conthorali sue, re1icte o1im Budconis ferratoris, in debito ipsorum XL S.
et pro collectis et censibus retentis.
"'8. 1418, 8. listopadu. Ruko}. č. 2102 t: 195.
AlsbO de Ach emit XI CUlll dimidia s. e. erga Martinu1l1
de Ach, fratrem s11um, pro XLII s., videlicet Vl S. gr. C.
super domo Petri Bulte, duas C11m dimidia S. super domo
Francisci de pulicibus, it. II S. super domo Petri Pater
noster prolocutoris, 1 s. super domo vVenceslai Uher.
Ac!. [er. III. ante Martini.
1. 1462, 4. b'·ezna. Rl/kop. č. 2141 J. 30. Cum
inter Katherinam, relictam Blasii carnificis, Nove Civ.

coincole, et Claram, relictam Hinkonis ab agnello, novercam eiusdem de Antiqua Civ., orta esset dissensio racione domus in Fen'ea platea ad agnellum - ad quam
Katherina, tamquam filia ab ipso patre indivisa, firmius
ius habere asserebat - arbitri arbitraverunt, - ut Clara
pro omni iure debet dare Katherine XL s. Ac!. die Transl.
s. vVenc.
2. 1497, 3. června. Rukop. č. 2107 f. 119. Andreas pernikarz et Margaretha emerunt domum acialem ad agnellum penes dOlllum Anne, relicte Thobie de Montibus Cuthnis, et ex opposito collegii Magni - erga commissarios bonorum olim CI are vidue ab agnello - pro
CXXVII')2 s. pro Act. sabbato ante Vincencii.
3. 1527, 13. lÍnora. RltllOp. č. 2110 f. 191. Markéta, pernikářka od beránka z Železné ulic~, vzdala po
své smrti duom SI'UOj, v němz bydli, vinici leUcí v Kartousích podle vinice Jana Lcgata - Dorotě, dceři své,
a MatlnÍšovi, manzelu jejímu a zeti svému. Ac!. Cer. III.
ante Valentini.
4. 1546, 27. července. Rl/llOl'- i'. 2117 f. 94. Von~rej Syrovaj koupil duotl1 l'ečený u beránkuov na rohu
Zelezné ulice vedle domu někdy Bartoloměje Hoška
z Proseče, od Mikuláše, syna lvIatouše Zajisty, za CC I,. č.
Ac!. fer. III. pos t Annam.
5. 1552, 13. června. Rl/llOp. Č. 2117 ;: 266. Jan
Hošek a m. j. Lidmila z Vratu koupili duom na rohu
proti Veliké kolleji, podle domu, v němž bydlf, od Ondl"eje
Syrového za CCCXXV k. gr. č. Act. for. II. post Trinitatis.
6. 1552, 25. května. Rl/llOp. č. 2129 f. 294. Jakoz
jest Jan Hošck vznešení na pana purglllistra a pány učinil,
by Ondřej Syrový tomu trllll o duom dosti učiniti nechtěl a takový prodaj za jakýmis přícinami, kteréž postačiti nemohou, ze by clltel změniti, žádaje, pončvadž by
takový trh domu stal se pOI'údně a v registra pana purgmistra zapsán v přítomnosti jeho Ondřeje, pH tom zachován a zuostaven býti. Proti tomu od Ondl'eje Syro·
vého mluveno, neodpírá tomu, aby ten trh pl'ed panem
purgmistrem nejměl býti oznámen i zapsán, ale ze toho
času on velmi nemocen byl, a paměti ~ni rOZUInn nelněl,
kdy" prodával, což by chtěl i ukázati. 1 na takové jeho
podvolení jest jemu z práva rozkázáno, aby to ukázal, a
on podav svědkuov ku právu žádal jich za pl'ectení, a
podle toho i za spravedlivé opatl'ení. Na to od Jana
Hoška mluveno, žádný z těch svědkuv toho nedokládá,
aby toho času, když prodával, rozumu a neb paměti jmíti
neměl, ne bo že by nemocen byl, an když kupovati přišli,
doma ho, jakž svědkové dokládají, nenašli, k tomu od vylconání trhu Boží peníz na stvrzení toho jemu dán, ten
on phjal, zádá, že při takovém trhu pořádném v registra
zapsaném zuostaven bude. Tu pan purgmistl' a páni
vyslyševši jednu i druhtí stranu, a nahlédše pilně v svědky
od stran vedené, a toho všeho pováživše, takto o tom
vypovídati ráčí: Poněvadz se jest pi'edešle Ondřejovi Syrovému vejpověď stala, aby on nemoc svou, a že rozumu
i paměti neměl, kdyz Janovi Hoškovi duom sviij prodával,
ukázal, a veda svčdky toho jest neprovedl, aby toho času,
když duom svuj prodál'al, rozumu a neb paměti míti
neměl, a z svědkuo, od puvoda vedcných to se jesti našlo,
ze toho casu, když ten duom tditi měli, on Ondř'ej doma
nebyl, než od jinud p"išod cenu domu, i že jinak ho
neZli za V1 1/ 2 e kop. mÍš. nedá, oznámil, a tak prodav,
na to také jakž jmenují Boží peníz pl'ijal, i ku panu purg·
mistru, aby takový trh v registra zapsán byl, šel a takový
kdyz se stal zápis p,'eslyšel, i jemlt místo dal; protož při

takovém trhu oznámení a zapsání strany se zuostavují, tak
že on Ondl'ej takový duom povinen jest jemu Janovi
Hoškovi v knihy zapsati a tomu, coz prodal, dosti ueiniti.
Actl\m die Urbani.
7. 1584, 18. tínora. Rlllw}. č. 2205 f. 42. (Kšaft
Lidmily z Vratu, vdovy po Janovi Hoškovi z Proseče.)
Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice. Já Lidmila zVratu,
vdova po někdy dobré paměti p. Janovi HošJwvi, měště
nínu Stal'. M. I'r., naproti Velký kolleji v Zelezný ulici
v domu nározním, jsoucí od P. B. všemohoucího jako i
jiní všichni smrledlní lidé mimo všecku naději mou hned
tak ryhle nemocí navštívena, však pokudž mi ještě P. B.
dobrého zdraví a paměti dobré z daru a milosti jeho
svaté příti niČÍ, toto pořízení své o statku nlém činínl:
Pi'edně a nejpl'l'e týi dUOln nárožní zaplacený, v němž
bydlím, a druhi vedle něho hned ležící se všemi svršky
a nábytky, hotovými penězi - by _o, odkazuji a poroučím Anně, dceři svý milý, na ten zpuosob, aby táž Anna,
dcera má, po smrti mé vydati povinna byla Simeonovi,
tornu mládenci, ktel'ýž ph mně jest a mně i dceři mé
posluhuje, dvě stě kop a třidceti pěti kop vše míš., a
Dorotě Horský, kteráž taky při mně jest, aby vydáno
bylo od Anny, dcery mé, je.dno sto kop míšo a šaty mé
všecky chodící, na čemžko!ivěk ty se uajíti moci budon,
téř. aby jí vydány byly s tím doložením, aby ona
Dorota všecky mé dluhy od lidí mně povinné za plátna
při ní Anně, dcel'i mé, o kterýchž on Simeon a Dorota
dobře vědí, zvyupomínati jak Simeon tak Dorota povinovati byli. Dále oznamuji, aby vydáno bylo Janol'Í mladšímu Hoškovi z Proseče z téhož ,tatku mého všeho čtyři
sta kop míšo Hem paní Anně Pel'ince, kteráž mi v nemoci a zdraví mého posluhuje, aby vydáno bylo deset
kop míšo A nad tím nade vším, jakž nad Annou, dcerou
mou, tak i nad tímto statkem mým, poručníky ciním slo·
vutné pány přátely mé, obzvláštně milé, totiž Vavřince a
Václava de Clivo oba Sotnovský z Závořic, měšťany St.
liL P. A za tu práci tak snažmí jich p,'edkem Vavřincovi
kotlík stl'íbrný pozlacený hladk)' a též p. Václavovi de
Clivo druhý kotlík stříbrný pozlacený odkazuji. Však sobě
moci k změnění toho kšaftu, kdyby mně P. B. zase pozdraviti ráčil, pozuostavuji. Stalo se v neděli po Sl'. Julianě
1. 84. - Kdež my - purgmistl' a rada St. liL P. k žádosti Simeona Cimerhakla a jiných kšaftovníkuov nebožky
Lidmily zVratu kšaft tento, v těch artikulích toliko, po·
Imd); komu týmž kš aftem co odkázáno jest, sme stvrdili,
však co se p. Jana lloška z l'roseče a panny Anny,
sestry jeho, dotýče, poněvadž mezi nimi o ten všecken
statck po dotčené Lidmile pozuostalý jistá smlouva se
jest stala i knihami utvrzena jest, toho se při též smlouvě
zanechává. Tomu na sl'ědomí ~c pHtisknouti v středu po
sv. Agapitu I. 84.
Viz i výše dum c. p. 545.
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Číslo pop. 544.
(U beránka.)

*1. 1400, 20. ledna. Rl/kop. č. 996 f. 5. Albertus
horlogista emit - sex sexag. gr. pl'. census - erga J 0hannem MflJlch pro quinquaginta et tercia dimidia s. gr.;
cuius census sunt super domibus ambabus Mathie Lemmel
quinque S. gr. sitis in platea Fen'i penes Nicolai Crymyczawer immediate et una s. super domo J acobi sellatoris
sita in platea calcariatorum inter domos Vitkonis sellatoris ex una ct Fridlini sellatoris parte ex altera. Act. in
die ss. Fab. et Seb.
*2. 1400, 24. dubna. RltllO}. é. 997;: 5. Henricus
de Egra aurifaber ductus est ad domum Mathie Lemmel
pro LXV S. Ac!. sabbato ante Quasimodo geniti.
<;'3. 1404, 28. listopadu. Rl/llOp. é. 997 J; 33 1•
Petrus de Nova domo ductus est super dumum Nicolai
Lemmel in Ferrea plate a in acie ex opposito collegii pro
XVI S. Ac!. fer. VI. ante S. Andree.

ze

8.

c.
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1584, 1. bl'ezna. RullOp.
2230 ;: 67. Ve
po neděli Reminiscere stala se smlouva mezi
uroz. p. Janem Ijoškem z Prosece, tíl'edníkcm podkomořího království Ccského ph dskách zemských, a pannou
Annou Hoškovou, sestrou jeho poloviční, a to taková:
Kdež je,t někdy dobré paměti paní Lidmila Hošková
z Vratu, mátě jich' obou, o stateeku svém zápis knihami
Stal'. M. Pr. a nezměnivši ho potom pol'ízení nějaké
kšaftovní, kteréž pl'ed právem přečteno, jest učinila.
I oznamuje p. Jan Hošek z Pr. to obé, zápis i pořízení,
na nemalé skrácení spravedlnosti své dědické po někdy
p. Bartolomějovi H. z Pr., otci svém, sobě náležité, od
něhoz ten statcek na větším díle jest pošel, býti a na jednom
čtvrtek

584

ani na druhém nemoha přestati, ale chystaje se podle
práva tomu obému časně odpor klásti, panna Anna pak
s přátely svými porozuměvši, že by tu nevol e ,. těZcí a
prodloužilí soudové s mrháním easu i toho stateeku mezi
ní a p. bratrem jejím zrLlsti chtěly - k p,'átelské smlouvě
pHstoupiti chce - . I pl'izn"la se - ze jak od zápisu do
kněh městských vloženého, tak taleé od toho spisu kšaftovního - pouští - . Protož sou se o ten statele - jako
dva domy - též vinici na'd Pethnem, Ieterouž paní Lidmila z Vratu po někdy - l\Iandaleně od stříbrných kos,
paní matky své, dostala - . PI'ední díl se pokládá: Dva
domy vedle sebe ldící, starý a nový, sc svršky, nábytky
v nich (leromě což v starém domě, v tom spečetěném
sklepě jest) i s tím \'ším košinýrn a lIušiným handlem,
kterýhož za některý sto před rukama jest, potom dva
sklepy v kožišních kotcích na rohu pH pravé ruce jda
od školy svatohavelsleé do týchž kotcuov, jeden podlí druhého. Však co se dotýče v těch dvou sklepích handle od
pláten aneb jiných věcí, též co v tom spečetěným sklepě.
v starým domě se nachází, jako od cínovýho nádobí,
o to vše aby se p. Jan s pannou Annou rovnejm dílem
podělili. Co by se pak kHnotuov od zlata a st\-íbr~, té,.
drahého kamení našlo, o to též aby se rovným dílcm
podělili, kromě dvou kofiíkuov do sebe vcházejících
s erby někdy p, Bartoloměje Hoška z Pl'. a paní Lidmily
z Vratu, ty aby sobě p. Jan pl'edně vzal. Druhej díl
téhož statku klade se: vinice nad Petl'ínem celá s lisem,
též co by vín v obou domích bylo, sklep zadnější v kotcích kožišnejch, kter)' někdy p. Bartoloměj H. paní Lirlmile z Vratu koupil.
9. 1584, 15. listopadu. RII/lOl'. Č. 2230 f. 79.
Stalo se porovnání mezi Janem, Pavlem a Lidmilou, syny
a dcerou někdy Stanislava Stradovského, o statek po něm
pozuostalý: Jakož jest v Nov. M. Pl'. na domu slove
u kozla ležícím naproti sv. Benediklu, kterýž Stanislav
Str. Michalovi prodal, zuostává peněz gruntovních nedoplacených 130 k. m. a na domě Beránkovském, zde
v Starém M. Pl'. od téholo Stallislava koupený, vyplacených
110 Je m., kteréžlo obojí sumy ueiní 240 k. m., i o to
jsoll ,smluveni: Předně Jan, nejstarší syn Stanislava Stradovského, ujal duom Beránkovský v té sumě, zae jej nebo
Stanislav koupil, na ten zpuosob, aby z něho Pavlovi
(Palovi ?), bratru svému, 15 k. m. a Lidmilc, sestře své,
též 15 k. m. dal. Ac!. fer. V. post IVlartini.
10. 1585, 20. Ievětna. Rl/kop. t. 1136 f. 233. (Simeon Cymrhakl s Annou, Pavla Stradovského manželkou.)
Jakož jest Simeon Cymrhakl obeslal' lm právu Annu,
Pavla Stradovského manželku, jinak řečenou Hoškovic,
obvinil ji z toho, kdeZ nebožka Lidmila Hošková zVratu,
matka jí Anny, čině kšaft 235 kop míšo odkázala, a ty,
aby ona Anna jemu vydala, poručila, v kterémžto arty kuli,
pokudž se lakových odkazuv, co komu od ní Anny vydáváno býti má, dotejče, týž kšafl od práva jest stvr~en,
podle toho on takové summy odkázané 235 kop míšo na
ní Anně za dopomožení žádá podle práva. - Proti tomu
po hojemství vzatém od Anny Stradovský, jinak Hoškovic,
za odpověcT jest dáno, že ona jcrnu ničímž po\,inna není
z pHčiny té, že jest jistá smlouva mezi ní Annou a. p.
Janem Hoškem z Proseče, bratrem jejím, o takový všecek
statek po Lidmile z Vratu, matce jejich, pozustalej učiněna,
v kteréž i ten artykul položen jest, že on p. Jan Hošek
z Proseče, bratr její, všecky dluhy po nebožce Lidmile,
matce jejich, svésti, ka-ldému zaplatiti jest povinen, kteráZto sllllouva i do Iměh městských s povolením palla
purgmistra páni'tv jest vešla, k čemuž p. Jan z Proseee,
bratr její, ted i límto psaním sv)'m se p\-iznává, žádaje, aby
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přečtěno bylo. -

Na to od Simeona: prosí, aby nic eteno
nebylo, poněvadž ještě k žádným průvodLlm nepl·išlo.
Dále prád, že ta odpověd, která se od Anny na žalobu
jeho dává, jí nepostal:f a to proto, jestli že jest p. Jan
Hošek, bratr její, s ní Annou jakou smlouvu udělal, Simeonovi do té nic není, on k ní nikda nedovoloval ani
na ni llepl'estal, anobrž ani při ní nebyl, a poněvadž
právo jesl, že žádný na škodu druhého nemá se smlonvati,
protož táž smlouva spravedlnosti jeho škoditi nemLlŽe,
nýbrž on k ní Anně podle kš aftu tvrzenýho hledí, a jí
na ní za dopomožení žádá.
Od Anny doloženo, že
se jemu tu žádného skrácení nceiní, poněvadž p. Jan,
bratr její, to všeclmo jest na sebe přejal, co nebožka,
matka jich, komu povinovata byla i kšaftem svým vydati
porueila, ze to podstupuje a vypraviti chce a má. - Od
Simeona: nepřestává on na tom, ale drží se kšaftu v tom
arty kuli od práva stvrzeného, žádaje při tom zachován
býti. _ Od Anny: Že jest na takové odpovědi její pře
stati povinen. - Kdež strany souce sobě na odporu, jest
jim k průvodům odloženo a jistí termínové až pod ztracením pl'e jmenováni byli, a stojíce na den sobě uložený,
Simeon Cymrhakl pLl vod dal čísti kš aft Lidmily z Vťatu
a k tomu mluviti, poněvadž žalobu SVll jest provedl, tak
že jemu kšaftem nebožka Lidmila Hošková z Vratu, matka
jí Anny, odkázala jest 235 k. míš., a pokudž se toho odkazu dotýče, týž kšafl v tom a .. tykuli od práva jest
stvrzen, protož nechtěje mnoho zaneprazdňovati, žádá takové summy těch 235 kop míš., na ní Anně podle dotčeného stvrzeného kšaftu za clopomožení. Proti tomu
od Anpy Stradovské, jinak Hoškovic, jest mluveno, tento
jeho Simona průvod jí nic na škodu není a to proto, že
po kš aftu jistá smlouva mezi p. Janem z Proseče, bratrem
jejím, a jí A.nnou jest ueiněna, kteráž až do kněh měst
ských vešla a v té jest obsaženo, že Oll p. Jan všecky
dluhy, i co komu od nebožky Lidmily, matky jejich odkázáno jest, zaplatiti má, anobrž i to se uká2e a provede,
že on Simeon pl'es to uvolil se jest na něm p. Janovi
pl'estati, a takový odkaz že jemu dán býti má, od něho
p. Jana, bratra jejího; naeeZ čís li dala svědomí listovní
Markéty Hoškový,. z Doubr!lvy, manželky p. Jana z Proseče, též Havla Sultysa z Cimic, právo městské A. 41roz. 5., C. 27. při konci, item zřízení zemské X 2.,
k tomu mluvě, že ona sa i na onen čas obviněna, odpověd svou jistou dala, proč takov)'m odkazcm není povinna, proto že on Simeon se sám dobrol'olně svolil' na
p. Janovi z Proseee, bratru jejím, od toho odkazu Pl'eslali a to ted patrně svědkové vysvědčují a práva čtená
ukazují, kdož by se več uvolil, že má tomu uvolení dosti
činiti, a tak neměl jest tenlo Simeon jí Anny Stradovský
viniti, ale na tom toho, kdo se zaplatiti uvolil, totiž na
p. Janovi z Proseee dobývati. Dále clen artyleul smlouvy
z strany podělení statku po Lidmile Hoškové pozLlstalého
s tím promluvením, že on Simeon sám dobrovolně na té
smlouvě, l<teráž se mezi Annou Stradovskou a p. Janem
Hoškem z Proseče v pl'ítomnosti pánLlv radních stala,
prestal a ta smlouva i do kněh městských vešla, protoz
ne ji Anl1ll, ale p. Jana Hoška podle uv~lení je~?, z ako vého odkazu viniti jest měl, taky olla Jemu I1lClmZ povinna není. __ Od Simeona: prllvocl tento strany odporní
jest nedostateený a jemu bez ublížení, nebo co se svě
domí p. Markéty Hoškový z Doubravy dotyče, to žádné
platnosti neponese, poněvadž ona lI{arkéta jest manželka
p. Jana Hoška, bratra jí Anny, a tak sobě by ~asvčdčo
vati chtěli, eehoi práva zbranuj( B. 62., kteréž cteno, že
žádný jak proti sobě, tak ani sobě svědčiti ncmi'tže, a pro tož
téz svědomí manzelley p. Jana Hoška nikoli postačiti a
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u práva svého n,ísta ani ,ku pl'i této přijato býti nelllLlŽe.
Též kdd Havel Sullys z Cimic v svém svědomí dokládá, že
by pHtomen tu byl, kdyz se ta smlouva dála, a Simeon že
by .na p. Janovi pl'estával, tomu on Simeon odpírá a praví,
že Jest nebyl, kteráz se v té smlouvč nachází, aby se on
Simeon k .ní pHlnával, žádaje léz smlouvy za pi'ectení
s tím dolozením, že lenlo Simeon v této smlouvě zapsán
není ani k ní nedovoloval, ani pH knihách nebyl, a tak
jemu nic na škodIl není; ale poněvadž kšafl patrný jest,
pH něm zachován býti y tom arty kuli od práva stvrzeném
zádá. - Od Anity:. Mluví se proti svědomí manželky p.
Jana Ho.ška z Proseee, že by p. Janovi nasyědCovala, coz
by proli právu bylo, ale aby on p. Jan Hošek jakou pH
měl při lomto právě, toho se nenachá7,í, než toliko Anna
Stradovská, a tak ona Markéta, manželka jeho, Annč svě
domí dáti mohla, tudy pnh~o pl'eetené postaciti nebude
moci. Též i svědomí Havla Sullysa poslaeiti má, p~něvac1Z
se jest on Simeon uvolil a na té smlouvě pl'estal, ze ne
k ní Anně Stradoyské, ale k němu Janovi Hoškovi o to
hleděti má, jakozto k tomu, který se dobrovolně uvolil,
ze takový odkaz jemu vyplnili chce, protoz jeho sobě
hleděti muže. Od Simeona dolozeno: Mluví se, ze se
p. Jana Hoška tu nic nedotejče, i ovšem se jeho dotejče,
nebo by k tomu pl'iyésli chtěli, aby Simeon ku p. Janovi
hleděl, čehož ueiniti nemíní, nýbrž poněvadž kšafl jistej
jest, jemu ona Anna dosti ueiniti povinna jest.
Tím
spor zavHn a právu k uvážení podán.
Tu pan purgmistr a rada slyšíce žalobu, odpoyěéť,
svědomí, snllou\'u, právo ll1ěstské, zřízení ZClllSké, a co
k tomu mluveno bylo, toho všeho pováživše, takto o tom
vypovídají: Poněvadž nebožka Lidmila Hošková 7, Vratu
v kšaftu svém dololila, aby Anna, dcera její, po smrli
její Simeonovi Cymrhaklovi, kterýž nebožce i jí Anně
po.luhoval, dvě stč Hidceti pěl kop vydati byla povinna,
a týl, artilml jemu i jinýlll týmž kšaftem, což odkázáno,
jest, když mu od žádného odpíráno nebylo, od práva
k svému tvrzení jest pl'išel, a aby on Symeon kdy pH
jaké smlouvě mezi p. Janem Hoškem z Proseče, úl'edníkem podkomol'ího při dskách zemských, z jedné a Annou
Stradovskou jinak Hoškovic, sestrou jeho, z strany druhé
ueiněné býli nebo k ní poyolovati měl, toho od ní Anny
podle práva ukázáno a provedeno není, z těch pHein dává
se Simeonovi Cymrhaklovi proti Anně Stradovské, jinač
Hoškovic, za právo tak, že ona jemu takových 235 kop
míšo podle toho artykule v kšaftu Lidmily z Vratu o tom
odkazu položeného a od práva stvrzeného dáti a vyplniti
jest povinna a to ve C!vOII nedělích pořád zběhlých podle
práva. Actum fer. 2. post Cantate 1585. Tento nález
jest potvrzen 13. Augusti anno etc. 85. Lib. appellationum
fol. 206.
RII/lOl'. č. ,2230, Payel Stradovsk)'
11. 1591.
a Anna zapisují dluh na domu svem v Zelezné ul. na rohu
blíž kolleje Veliké.
RII/lOl'. č. 2112 f. 390. Dům
12. 1592.
Hoškovic.
13. 1608.
Rllkop. 1:. 324 f. 421. Dům Pavla
Paly. (Snad jeho manželka Markéta byla dcerou Pavla
Stl'adovského.)
14. 1619, 11. ledna. RII/lOl'. č. 2205 f 394. My
purgmistr a rada Stal'. M. Pr. známo činíme tímto listem
_ že slovutný Jakub Genc a Jan Vodňanský z Vračoya,
měšťané naši, jsouce pl'ed nás od paní Anyžky HoHmanový, měštky Noy. M. Fr., a Markéty, pozůstalé vdovy
po p. Pavlovi Palovi, měštěnínu našem, k vyzdvížení
kšaftu téhož p. P. Paly - obeslaní, vysvědčili jej těmito
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slovy: že dobré paměli p. P. Pala sobě pro ně poslavše
za to jich žádali clal, aby k nčmu do domu jeho phšli.
To když ueinili aj ej navštivili, tejž p. P. Pala ruky podáním
je přivítal a z navštívení poděkování jim učinil a maje
kšafl a po,leclní VLIli svou sepsanou Janovi Vodňanským II
jej odevzdal s lou pE tom žádostí - aby na právo ku
pl'ečtellí podán a složen byl. Toto jest v sobě obsahoval:
Ve jméllo - . Já Pavel Pala, měštěnín Stal'. M. Pr.,
známo ein(m tímto listem kšaftovním, že - takto - Ilstunovuji a i-ídím: Co se stalku mého - dotejče, j~ko předně
duom v rohu proti kollťji cís. Karla - v Zelezné ul.
ležJcí, v nemž bydlím, - i jinl' všecken statek - Anně,
pozůslalé dceh po dobré pamčti Danielovi Palovi, synu
mélu milém, vnučce mé lnilé, mocně dáv~i.m - , A
jakož jsem Marllši, manzelce lIIé milé, smlouvami svadebními - 500 k. jmellem věna pojistil a druhých 500 k.
z lásky manželské pEdal lo vše pE tom zachovávám
a vejšeji - pro její poctivé, věrné a poslušné ke mně
chování ÓOO k. m., tak aby toho všeho 1500 k. m. bylo,
aby jí vydáno bylo. Jestli by pal< P. B. Annu,
vnučku nHí milou - pojíti ráčil tchdy tomu chci,
aby ten lejž statek - na - paní Anyžku Hoffmanovoll
a paní Katel-inn, p. doktora Daniele Baziliusa manželku
_ phpadl. - Slalo se 5. Decembris 1. 1618.
15. 1620, 16. července. Rl/kop. č. 2234 f 103.
Stalo se pi'átelské porovnání mezi paní AnyžkOlI HoHmannovou, měštkou Nov. 11'1. Pr., a paní Katel'iuou Baziliusovou,
měštkou Menš. M. Pr., jakožto nápadnicemi statku po
Pavlovi Palovi, mčšlěnínll Stal'. lvI. Pr., a panně Anně,
vnučce jeho, pozlistalého a od něho kšaftem stvrzeným
nařízen)'mi, o dLun y Železné ulici proti kolleji Veliké že jest paní Auyzka ~- v sumě 2500 k. m. ujala.
16., 1620, ,4. listopadu. RII/lOl'. č. 2114 f. 276.
Kilian Silink a Zone Iwupili dům nárožní proli kolleji
cís. Kal-Ia vedle domu Klimenta Erharta v Zelezné ulici
ležící od paní Anyžky HoHmanový za 1650 k. gr. e.

V Celetné ulici.
Číslo pop. 556.

(Dtlm Drdákovský, u slunetl, u zlatého
slunce.)

;i'1. 1430, 18. května. RII/lOl'. ('.992 f. 119. ln causa
inter Burbaram de Stienic7" natam olim Petri Mezyrzieczky et Mathiam Drclak pretextll domll s quoddam dicti
Pctri M. per prefatum lVlathiam a cOllllllunitate empta (sic),
pro 'lua ipsum iam nominata Barbara illlpetebat, domini
_ pronullcciaverunt, mandantes sepedicte Barbare, ne
Mathiam de cetero impetat. Act. fer. V. ante Asc. d.
I. 1453, Hi. dubna. Rllkop. č. 2119 ľ. F. 8. Ve
jméno božie amen. Já Matěj řeeený Drdák - známo
ei"ím tiemto lislem obecně všudy a pl'ede všemi, kdd a
pl'eel nimiž eten neboli elúce slyMn bude, že aekoli božím dopuštěním neduživ nemocen jsem DC toto mé poslednie porueenstvie a IwneCný úmysl vuole mé o témž
o všem statku lIlém, jehož mi z nesmierné štědroty své
jeho svatá milost popřieti jest ráeila, zřiedil sem a zp6-
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Debita cisdem obligata: Spantfk z Domažlic VII/ 2 5.
paní Mářa, sestra jeho, VII s. XII gr., PasieHk z I(\~tov
nn s., p. Arnošt Leskovcc za p. Menharta IX s. nHnus
V gr" Divili z Talmberga V s. XL gr.
V prvniem sklepu tl'i drailinky a sedm žitavských
vína. V druhém sklepu oSlU suduov velikých starého piva,
devět snduov piva patok. V třetiem sklepu šest žitavských
starého piva, šest smI6\' velikých patok, dva žitavská dietiniek.
Sladóv pšenicných devět, ovsa 40 strychuov, pól
čtvrtý libry stl'iebra, kalich u Matky ~ozie v Týně, mís
cínov);ch velikých i malých lb, taléruov 17, ubrusy 4,
renHky mosazné 3, kotly dva, moždiel'e dva, měděnice 4,
koncI' ve dvě pintě jedna, v pintu jedna, polupinetnie
tři, konvic vinných deset, panciei'e dva, klobucec crný,
samesthel, ulicník, loží 7 a na každém z nich dvě peřině a dvě prostěradlic, pomál'uov 7, podušck 10, koberce 2, knieh ve dsky uvázaných 6 oe.
Potom paní Kateřina, dcera panie Machny Drdákové,
když byla povolána k mistru, pak l~ otázána od mistra,
ab)' pověděla pravdu. což by jic bylo svědomo, i řekla,
Řehol'ovi a Bartošovi, synám mým, napřed tHtlcdi k, gr.
že to chce učiniti. Pak najprve otázána, ty tři sulme,
otkaZllji a otdávám a potom aby vc všem zbozí He paní
kteréž mátie jejie pokládá v svém ill\'enventál'i, že by je
Margretlí, manželktí mú a SVlí matlní, i s sestrami I'ýšjm~
ona jie kupovala po smrti otce jejieho,. totiž zelenú, čer
novanými pravý a rovn); me!i dicl - . A manzelka má Je
venú a modní. Také pověděla, ze ty th sukně otec její
i jiné děti mé i své ph sobě v tO'll statku chovaj, je
ji za svého zdravého života jest lnípil a zaplatil. Druhé
veď a opatruj jako I'ěrná mátie i hospodyní mocntí bud,
pravila, že koltru paldakynovlí kúpil otec její za 18 kop
všecko to s radtí a p ,mocí porucníkuov napred psaných
gr., té také I' lIlventál-i nepoloWa. Toto také povědela,
zpravujíc a opatrujíc k svému i jich lcp?iie'"ll. Neuchože jakoz matie jejie paní Machna praví, že zajala u panic
val-li by pak v tej mieře kterého dietěte buoh, diel jeho
Doroty z Vcleně dVlÍ koptí zlatých, praví dccra, že (J tom
chci a tak vuoIc má jest, aby na mallzelku nUl, RC v(lovdluhu nic nevie. Tolo dále pověděla, že po smrti otcc
ského stavu nezměnila - by, i na jiné děti pHpadl plným.
jejieho b)'1 jeden sklep plný vína a tl'ic sklepové plní
právem. A též zasě umřela-li hy man7.clka má sl'ého stavu
piva starého i patok. Dále otázána, mela-li jest ona od
nezměniec, diel její na děti aby pl'ipadl --o Jestli také ze
truhlice klíček jeden a mátie druhý, řekla, ze měla, ale
by táž manzelka I'dala sě a chtěla dčti ph sobě chovati
oba klícky jednostajná; pak otázána, mnoho-li bylo peněz
a mieti, tehdy včl-ím porucníkóm - , že statek všecken
no smrti otcově, pravila, že málo něco pozuostalo.
podle spravedlnosti 'oz?iacujíc pl-icinie sě k tomll, aby
Ale že spis tento úcí po smrti i\Iatěje Drd,\ka ZllOdielové dětinní byly jim uruccny a tak to opati'cno, aby
stavených stal sč jest, jakož zdálo sě, dosti pozdě, a manlel svých dojdtíce byli tiem, což na nč příslusie, jisti.
. želka jeho paní Machna zádala i prosila, poněvadz ty
Pakli by sčJ,manželce mé, tak jakož jil. psáno jcst, vdan,é
věci ohledány jsú i popsány, aby pancm purgmistrem a
s dětmi snad bydliti nelíhilo neb nezdálo, tehdy pOl'lICpány konšely, ktei'Íz jSlí najvy?iší poručnici vdov a sirotníci je s diely jich Y SVÚ 11100 VCZllltlCC opathc je. což
knov byla opatl:ena, aby již asponě věděla, co jest jejieho.
moci budú najlép -. Nel. jestli pak zc by ",;iehni děti
Páni' pak slyšavše její žádost, tázali poručníkuov, zejména
zemřeli dl'iel'e, neZli by sl'ých let došli, tehdy \'uole má
Jana Trefana a Mikuláše Humpolce, jie k radě a ku pojest a tak ted poníciem i rozkazuji, aby pOI'U('níci mojí
moci přidaných, již-li by ty věci popsané kterak pošacocastopsaní jeden dUOln a jcdnu vinici prodadlíc i l' ,zdali
vali, kteříZto když jstí tak odpověděli, že pani Machna jest
penieze mezi phitel)' mé a pl'íbu,ué ehudšie, podělíce jich
nejvyšší poručníci všeho statku i dětí učiněna, a oni že
tiem tak, jakoz na ktcrém srozumějí a jako? sč jim bude
toliko k radě jí a ku pomoci Slí phrláni, i nezdálo sě
zdáti. oe ten pondělí po Sv"tosti anllo oc LUlo.
jim \' to jinak vkládati, neZ bude-li jich tá7. paní k ce mu
2. l4ó4.
Rl/liop. Č. 992 J. 238. lnventapoti'cbovati, chtěli by jí radni býti a pomocni, což by
rium bonorum 11'latie Drdak in domo ipsius fcr. III.
bez své škody uči"iti mohli. Páni tázali stí panic Machuy,
ante Sophie conscriptuni. Primum notantur debita pel'
co by sě jie z toho stalku sirolkólU uciniti 7(lálo. Ona
eundem Matiam D. et Margaretham, conlhoralelll ipsius,
povčděvši napl'ed to, že dluhnov muž jejie mnohých jest
cOlltracta: Panie Kačce Gerunkol'é 2 s. florcnorum ung.
po sobě zuostavil a d, ahntí v tom nesnáz položivši "pra:
cum VIII flor., eidem XXVI s. gr., d. Uorothc de 'Vevila pány, ze duom, v němz bydlí, pokládá v sedmde~átl
lenie II s. flor. ung., d. Anne Sutiezkc IH s. gr., panie
a v pěti kopách; druhý pak duom leZící ~ Sl'. Valen:lBu
Anně podruhy ni IX 110r. ung., Nicolao Humpolcc V s.
jdtíc ve dvtídcati kopách; vinici jednu ve [spahum] a druhu ve
cum nH 1101'. llUf.'., Nicolao Belhlemsky V s. gr., Vicc[spatium] řekla jcst, že chce dětem svým učiniti věrně ~
novi kramáh IH s. XV gr., panic Pravol'é VI s., Kcrunprávě, jako jich věrná mátie, a ze by chtěla d~erám dáli
kovi z Suchdola LVI s. minus Xll gr., Vito pallnicidc
po 30 kopách a výpravu a synóm po 4? kop.ac}l ..a po
III s., Foglové za plálllo a Jankovi kramáh za tafaly i za
pěli kopách, a všech dětí při sobě chovati poctlve I v dluh~
jiné věci ku výpravě dcery hrané XX S'l léz dcel'i za
všecky zastlípiti a zaplatiti sama ze statku. Protoz pám
sukni červemí VII s., za sukni modní VI s. XX gr., za
od nie to slyševšc ne'přijali sú Hni potvrdili toho za rozzelenú III S., za cernú III s, za kožich 111 s., za blány
diel než tak l'ekli: » Diž s Pánem Bohem a nClBlZ tak,
II S., za rukávy 1'/2 s., též dcci-i pás stt'icbrný pozlaccný,
iak~ž sama řekla dětem svým věrně a právě, jako jich
I' němž dvacet lotuov, druhé dcch pás, v něm z patnáct
'věrná mátie. Actum fcr. 3. ante Corporii Chl'.

sobil i mocí tohoto listu a kšaflu l:icdím a zpósobuji obycejelu takov)~mto: Najprvé a přede všelni věcnli učinil
sem a ciním paní Margrctu, manzellm mú miltí, phdávaje
k ní nllídré II opatrné lidi Jana Trefana a Mikuláše Humpolce, - pravtí a mocntí a, najvyšší porucnic~ dětí mých
jménem Katel'-iny, Doroty, Rehoi'c a Barlošc I podle toho
domuov také mých, z nichZlo jeden leZí mezi domy Václavovým i'eccného Krabec ob ulii:ku a Biccnovým
»u srpuov. a druhý za sv. Mikulášem podle domu panic
Muclwvé, vinic mých dvú, první, kten1Z leZí mczi vinicemi
Benešovú z jedné a Klimovú Zeleného z strany druhé, a
plahl toho, kteréhož dvě kopě nebo viece mám na Zlechově u Hory KUtilÝ, i jiného v?icho statku mého - tak
nHlDželce mé i jiným porucníkóm mým - , portíceje, aby
neuchová-Ii mnc od této nemoci Buoh, hned po mé smrti
všecken statek po mne zuostalý shlédli a popsali i tak
opati'ili, aby ncbyl šeradně roztrhán. Podle toho pak rozkazuji i poníciem, aby najprvé dluhové. jimiž bych komuž·
koli byl povinen, zaplaccny byly pěkně kal.dému z mého
statku. A cozkoli ho po zaplacení dluhuov zuostane, z toho
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3. 1459, 13. srpna. RlIllOp. Č. 2105 f. 100. De
mandato dominorum nobilis dominus Divissius de
Talmberg ct famosi viri Kerunk de Lom et Suchdol,
Henricus de 1\ ralowicz, Hanuss de Slupicz et Georgius
Przcstupim investiti sunt ad duas domos Drdakonis,
quarum una est sita inter domos Pauli Pracze plateolla
mediante ex una et ad antiquos falces parte ab alia, altera
1'01'0 est situata inter domos I-hnussii ad gallum ct Chrastonis hincinde, in CXXVIII flor. nng. ct X S. gl\ debiti
per Machnam, olim Malhie Drdak, nnnc vel'O Buzkonis
conthoralem domino vVenceslao, subcamerario regni
Bohemie, obnoxii, pro qnaquidem Machna prescripte persone dicto snbcamerario promiserunt - . Act. fer. II.
post Tiburcii.
4. 1471, 9. ledna. RlIllOf. č. 2105 f 299. Margareta, famosi Buzkonis de Krajssow coniunx, l'esignavit
domum SUalll in platea Czaltnel'ii inter domos K atherine
relicte Pauli l'racze, p1ateolla mediante ex nna et Vicel;
ad falces parte ex altera cum omni substancia sua Buzkoni, marito suo caro, et J ohanni, filio suo ex eodem
vil'O genito. Act. fer. llII. post Epiph.
ó. 1473, 1. července. Rulwp. č. 2141 f 114. Famosus Buzek cum Margareta, uxore sua, fassi sunt, quia
tenentur de biti XLlln s. famoso Johanni Habart de Strochowicz et Hanussio de Stupicz, in hac summa obligantes
illis domus sue, que vocatur Drdakonis, partem posteriorem, videlicet duo estuaria cum cameris, stabulis - .
Inhabitacionis tempore gradibus ad descensum et fonte
pro necessitatibus suis cum Buzkone uti debent. Act. in
vig. Visit. b. NI. V.
6. 1473.
Tamtéž f. 115. Gregorius, filius
Ta/lltéž
olim Mathie Drdak, et Jonatha, socius suuS. J. 119. Gregorius, filius Drdakonis, Barbara, uxor eius,
J ohannes, filius suuS.
7. 1480, 19. Hjna. Rl/IlO}. č. 2106 f 66. Blasius
pellifex de Nova Cil'. Pl'. et Ludmilla emerunt domum
inter domos Ursule, relicte Vicen, et Michaelis ad album
pavonem plate oll a mcdiante aput Margaretham Drdakowa pro CLXXV s. pl'. Act. fer. V. post S. Luce ev.
8. 1493, 24. července. RI/ko}. č. 2107 f. 42.
Adam de B)'strzicze, officialis ungelti, el Martha emerunt
domum Drdakowsl,y - a Blasio Drdak pro CCXL s. pl'.
Act. in vig. s. Jacobi. (Do soboty před SI'. Ondl:ejem
1'. 1500 splácí Adam z Bystřice, r.
1504 jeho vdova
Anna.)
9. I505, 16. ledna. Tallltéž
261. Paulus, filius
l'I'Iathie, notarii de officio sex dominorum, ct Ludmilla
emerunt domnm Drdakowsky a Martha, relicta Adam de
Bystrziczc, pro CCXL s. pr. Act. fer. V. ante Anthonii,
10. 1523, ~1. ledna. Rl/kop. č. 2109 r 275. Simon
Ti'ešlík a Anna konpili duom, kterýž slove n 'zlatého slnnce,
Idící v ulici Caletné mezi domy Václava Ševce a někdy
Václava Pikarta ob ulicku od Jana, syna někdy Pavla od
zlatého sluncc, za CL vn s. gr. pl'. Act. rer. Hll. post
Anthonii.
ll. 1527, 25. února. Rl/llOp. č 534 ll. f. 40.
Staly se smhívy svalební a dobrovolné svokní mezi' Simonem TI:ešt!kem, měštěnínem M. Pr., a Katehmí někdy
Němečkovou, mě?itklí Pražskú, takové, taleZe ona Kateřina, jSlíci již manželktí dokonalú Šimona Tl:eštíka, seznala se, ze všecko své právo a vešken svój statek, ktcrýž
má neb míti bude - dáyá - manželu svému milému - ,
Téz zase proti tomu on Simon Tl:eštík - právo a statek
manzeJky svf k sobě phjav svolil se jest, jestli že by ho

milý P. B. prv~ nežli jí manželky jeho od smrti neuchoval
- tehdy on Simon jí - zase na statku svém - dává
- . Act. fer. II. post Mathei ev.
12;. 1543, 28. beezl\a. Rulio p. č. 2142 f X. 7.
(Kš~ft Simona Třeštíka z Hyršova.) Ve jméno Boží amen.
Já Simon T"eštík z H)'ršova a na Teplici známo ci ním
tímto listem zjevně oc, ze lde v kázni Boží oc, však 1'0zomll a paměti dobré užívajc, toto poručenství činím
o statku svém městském a Řosovním "C. Item duom svuoj
u zlalého slunce naproti Tajnu, kterýž sem zaplatil, i jiné
hospodářství, cožkoli y domu jesl na všelikterakých sVl'chcích a nábytcích, ilem vinici, kteráž lcM na Křížkovské
hol:e podlé vinicc Jana Kropáčka, cožkoli mfry drží, ktcníž jsem také zaplatil, pH tom kousek viničky, kterýž
jsem laké koupil i zaplatil od Matěje Zlomka, nožíře holomka na hradě Prazském, ležící podlé mé samé vinice
téz na Kří?kovské hore, itcm zahradu neb štěpnici ležící
II r'cky podle potoka,
kteriž od Košíl: padá, item pole
ležící· mezi cestami Stmšnickú a Malešicktí a podlé zahrady, jež sl"ve Voštil'alovská, kteréžto polc jsem rozdal
zahradníkuom pod plat za dvan,\dcte 10suo, item domek
v Smečkách na Novém M. Pl'. s zahrádkú a v Krakoyě
stodolu se dvěma zahddkami též na Novém M. Pl'. leUcí,
ty všccky grunt)' jiz jmenované dávám mocně a poroučím
tímto mým poHzením a kšaftem, však tcprv po smrti mé
a prve nic, Katei-ině, manželce tué milé, až do živnosti
její, aby ona, dokudž jcst ziva, těch všech grnntuov užívala a
jc držela k svému uzitku, na ten však zpuosob, ab)' domu
ani vinic ani štěpnice ani nic jiného neopouštěla a k zbol'ení a k zpul'tění pl"ijíti nedala, než to aby vzdělávala a
opravovala; po smrti pak Katehny, manželky mé, aby to
všecko a ty grnnty všecky syrchupsané, dnom, veliká i
mahl vinice, štěpnice, pole pod plat rozdaué, domek
s stodohí na Nov. M. Pr. s "ohrádkami, chci tornu, aby
ti všiclmi gruntové se vším jich příslušenstvím na Jana,
bratra mého, a jcho dědice mužského pohlaví připadli,
též jakz sem jich sám y držení b)'l, a v tom aby žádný
zivý clověk jemu Janovi ani jeho dědicóm překál.ky necinil, neZ on Jan, bratr muoj, i jeho dědicové ab)' toho
mohli polwjne užívati, s tím činiti, prodati, zastaviti, zapsali i s tím uciniti jako svým vlastním, tak jakž sem já
toho sám v držcní byl, však teprya po mé smrti a prve
nic. Item" toho stalku panně Maljanně, dceři bratra
mého, jestliže jí B. dá k létúm dospělim pl-ijíti a že by
sc měla v stav manzelský dostati s volí otce fl jiných
prátel svých v slušné místo, aby jí z toho statku bylo
vydáno puol ti:etfho sta Imp gr. čes., však tak po smrti
mé a pryc nic. Item co se pak dluhuov jakýchž kolivěk,
jcho jsou mně dlužni, dotiče fl zač kolivěk, budto za
grunly aneb jakéž by se jiné vyptati mohly, na mále neb
na mnoze, kromě těch dlnhuov, o lderýchž zmínka jesl
v předešlém kšaftě mezi pozemskim statkem, těch se tuto
nedolýce, takové ty dluhy všecky, kteréž pod šos anebo
porl městské právo náležejí, ly aby Katehna, manželka
má, zupomínaje bratru mému Janovi vydala beze všeho
odpol'll a zvláště ten dluh za duom Válkovský na Koň·
ském trhu na Noy. M. Pr., aby sobě na roky Jan, bratr
muoj, vybíral, jakž platí, až do zaplacení jeho, však leprve
po smrti mé a prvé nic. Item však tuto moc sobě 1'0znostavuji, jestlize bych po tomto kšaftu jaký jiný učinil,
zc tento kšaft dále žádné moci jmíti nemá a má býti
mrtvi a to kolikrátz bych kolivěk chtěl, abych učiniti
mohl a učinil a kdyz bych požádal, aby mi zase vydán a
navrácen byl tolikrát, kolikrálž bych loho potřeboval
k takové potřebě od toho anebo od těch, komuž b)'ch
jej k věrné )'uce schovati dal, aby mi dán fl navrácen
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věrným našim milým, abyšte témuz Wolfovi
ncb komuz by na místě svém poručili kdyz by o takovú
spravedlnost sobě od nás damí pl'ed vás obsílal, práva a
spravedlnosti podle tohoto našeho milostivého dání sku·
tecně dopomohli pod uvarováním nemilosti naší, jináč neciníce. Tomu na svědomí pečeť naši královslní menší
k listu lomuto phliskmíti jsme rozkázali. Dán na hradě
Prazskél,ll v neděli po sv Prokopu 1. 1544 a knHovství
našich Rímského thnáctého a jiných sedmnáctého.

! komorního,

byl. Na poll'l'zenf toho a pro lepší jistotu pečeť svú
vlastní dal jsem pHtiskmíti k tomuto listu kšaftnímu II na
SI'ědomí toho pHprosil jsem urozených pana Oldbcha
z Prostiboře a na Lochovicích a pana Matěje Myslíka
z Hyršova, strýce mého, že jsou peceti své podle mé
k tomuto kšaflu pl'itiskli na ,ádost mlÍ, však sobě bez
škody. Jenz jest dán I. i\IoDoXLlllo v sH'edu po Vzld'íšení
P. Kr. (Stvrzen 1544 vc čtvrtek po Vzld-íšenL)
13. 1544.
KopidJ' V arclzivl/ lIIís/odd. Z I.
1543-50 f 14. ,,(Wolfovi z Vl'esovic k pokutě té, kteráž
králi J. ,Mti po Simonovi Tl'eštíkovi a bratru jeho milezela, moc i právo dává se.) My Ferdi\land etc. oznamujem
tímto listem všem, jakož jest někdy Simon Třeitík z Hyršova, měštěnín Stal'. M. Pr., léta od narození Syna Božího tisícého pětistého tHdcátého sedmého již minulého
vedle jiných nad berně vybíráním ustanoven b)'l a na
větším díle takovlí berni k sobě jest pl'ijímal a když jsou
od týchž berníkův osob)' od stavuv volené počet berně
phjímali, dosti znamenitá suma na hotových penězích a
ostatek na dluzích, klerá" témuž Ti'eštíkovi k v)'upomínání
poručena byla, za ním jeJ't, jald toho zprávu míti nlčíme,
zUstávala. Kdci pak t)i Z Simon T1'eRtík nám lllaje z takové
na hotových penězích, též na dluzích ph něm pozůstalé
sumy počet učiniti II to, co· jest za ním ziistalo, nayrátiti,
toho jest neucinil, nébá takovtÍ sn mu při sobě zatajil a
pi:ed námi věda, že nám náležitá II od stavu v povolella byla,
jest ukryl. I poněvadz jest smrtí zachvácen a statek ;vlij
všecken pozemský šusovní i jiný opalrnél11u Junovi TI'cstíkovi jinác BecváH, lněštěnÍnu lněsta Plzně, bratru svému,
i KateHně, manzelce své, odkázal a porucll, prolo7. rácili
jsme jim jakožto dditellull II nápadníkum tobo statku poručiti, aby z takové sumy berně ocl téhoz Simona Tl"ešlíka k sobě na hotových penězích přijaté a vyupomínané
registr" polozili a počet ucinili a sumu pozustahí, kleráz
by se spravedlivě poctem vyhledala, ~Io komory naší po"
lozili, ale poněvadž jesl tiz někdy Simon Ti'dtík skrze
lakové sumy zatajení a nevydání proti nám, jakožlo pónu
dědicnému, znamenilě pi'ečinil a v pokutu naši kl'álovsln\
upadl, n~dlo vajše nadepsaJ~ý Jan 'rl-eštíl" bratr jeho, ze
jest sobe statek po témz Simono,'i Ti'eštíkovi do desk
zemských bez povolení našeho nápadem phjal, toho uči
niti nemaje, a proto ten slatek na nás jako na krále éeského a na pána vrchního jest pl'ipadl, z té pi-íČillY jsouce
my k statecnému vVolfovi z Vřesovic na Doubravské HOI'e,
králo"é její J'lsky, paní lllanzelky naší najmilejší, mčst
v království Ceskélll podkomoHmu a hajtmanu hrallu Pražského, věrnému našemu milému, lnilostl naší královskú
náchylni a nakloněni, na ponízenú prosbu téhoz Wolfa
z Vi:esovic a pro jeho věrné sluzby, kteréž nrim ciniI a
ciniti nepi'estává, jemu tímto listem naším plmí moc a
právo dali jsme a dopouštíme, aby jmenovaný y,Tolf
z Vřesovic to všeckno, což by se při lémz někdy Silllonovi Ti'eštíkovi našlo, kromě té sumy, kteráž by se p1'i
nich našla a vyhledala z berně k sobč phjaté a !lánl povinnovaté, ta má nám zůstati a do komory dána bý,ti,
než tu pokutu, kteníZ by nám jal<ozto králi po témž Simonovi lYeštíkovi a ph Janovi, bratru jeho, mlldela, tu
k sO?ě aby pl-ijal a phjíti mohl, neb jsme to všeckno,
coz Jest mim tu náleželo, jemu z milosti naší Iláti deili
a dali tak, aby on bud právem toho dobývali aneb, pokudz by se jemu zdálo a líbilo, o to smluviti se mohl
a moc měl. A coz tak týž ,Volf z Vl'esovic z toho od osob
výš psaných právem neb skrze dobrovolmí smhívu obdáí,
to pi'i lém7. \Volfovi a dědicích jeho všenkno zllstati má.
~rotoz p:HkazujcrIl všenl oui:edníktUll a soudcÍln království
Ceského a zvláště najv)'ššíll1U hoflllistru a radóm soudu

14. 1544, 17. dubna. RI/Twp. č. 2129 f. 30. Vedle
toho pbeslání, kteréž učinil Jan z Hyršova, bratr neboltíka Simona Třeštíka odtudž z Hnšova, a vinil KateHnu,
pozí'!staltÍ vdovu po neboZtíkovi Simonovi Ti'eštíkovi, a
pH pHtomnosti její na p. purgmistra a pány vznesl, ze
jest ona Katel'ina vzala sobě na protah, což se kšaftu nebožtíka bratra jcho dotýce tvrzení, a to ze na nemalé
jest ublížení jeho Jana, žádaje, aby týz kšaft podle poručení J. Mti Kr. a práva města toholo byl slvrzen, ze on
dále proti tomu není, což by podle pl'edešlé vejpovědi
z téhož statku učiněno býti mělo, aby učiniti neměl.
Proti tomu od Kateřiny Tl'eštíkové předkem jest žádáno, aby takový kšaft byl prcčten a po pi'ečtení mlu,'ellO: Nic proti připsání J. i'vlti Kr., kteréž na správu vyžádáno jest, nemluví, že nad takov)fm porucením J. Mti
Kr. nemaltÍ stížnost ona nese, pl'edkem, kdyby ten kšaft
k svému stvrzení přijíti měl, ze by jí V tom znamenitě
ublízeno ~ylo lUl její spravedlnosti. Nebo znamenilý statek
nebožtík Simon, manžel její, jest po ní a po předcích
jejich k sobě pEjal a tím statkem jejím i zbohat, II tak
pl'iložením jejího jmění k znamenitému statku pl-iŠel. Potom kšaft čině, nic jistého, aby tím, jak by náleželo, vládutÍti měla, jest neukázal, ani kde by své věno ona vzíti
měla tolikéz, než což jí tu kšaftem dává, to toliko do
zivnosti její jí proplljcuje, a po smrti její nápady jinam
obrátil, jdto kdyby ten kšaft slvrzen býti měl, ona Kateřina v spravedlnosti své pouhé musila by znamenité
zkrácení nésti a nadto věna svého nemohla by dosállluíti,
a munzelka po smrti manžela svého věnem svým má býti
svobodua a také má chudé vmícata a jiné pi,átely své
krevní, ráda by jim z spravedlnosti své dobi'e učinila.
Druhé, nad tím tě?kost·nésti by, kdyby k stvrzení pl-išel,
musila, že I' tom kšaftu odkázáno i'l'larjaně CCL kop gr.
ces. a hned v témž kšaftu dolozeno, aby takovi statek
prodáván nebyl nikterald, kterakz lehdy takovtÍ sumu
z toho statku jí i\Iarjanne vydati by měla, kdy? by jím
svobodně vládmíti nemohla. Třelí jest i to jí na těžkost
znamenitlÍ, aby ona dluhy vyupomínala a vyupomÍnajíc
jeho bratru ,. moc dala, coz drZí, že i proti právu jest,
aby jeden na svůj náklad na lidech dluhy vyupomínRI a
ly potom jinému dal. I z těch pl'-íčill, poněva,!Z jí tu nic
jistého ukázáno není a znamenitý stalek po ní jesl vzat,
vidí se jí, ze ten kšaft místa míti llemíize. A což dále
potl'ebí by jí bylo k tomu, chce, když jí čas jmenován
bude, ukawvati.
Na to od pi'ítele Jaua z Hyr!;ova wluveno : Jest s nelnalýlll podivením, co nyní KateHlla Třeštíková za obranu
proti témuz kšaflu béře a prve za stvrzení jeho jest zde
zádala a toho toliko za jislejmi pi'ícinami, jakž o tom
vejpověd uCiněna, odlozeno, žádajíc, aby taková vejpověd
byla přečtena. A také chtěla-Ii jest lakovému kšaflu místa
nedávati, mělať jest v jistým casu, aby tvrzen nebyl, odpírati, neZ nechala toho tak a za stvrzení zádala. Coz se
pak věna jejího dotiče, jakz praví, že jí ukázáno nikdyž
není, však se na tOHI tuajlí, nebo jest již o to slntouvu
\1cjnila II od p. Wolfa, hajtmana hradu Pražského, tisíc
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kop gr. čes. vzala, což jestli by tomu mísla dáti nechtěla
nllloz se dostatecně ukázati. Žádajíc za lakového kšaftl:
pořádného stvrzení.
Zase od Katehny Třeštíkové mluveno: Čím strana
toho hájí, jest rozuměti, že by v jistém casu takovému
:<šaftu neodpírala, to by mohlo dobře biti, kdyby v tom
casu; ~okavadz ~y neodpí:'ala, ten kšaft byl stvrzen, ale
nem az dosavadz a protoz, by bylo po pl!! létě a tvrzen
nebyl, můž mu dobl'e odpírati; kdež pak praví, že by za
stvrzení toho kšaftu Zádala, praví, že toho není a tomu,
by kdy za to žádala, odpírá, neZ přátelé jeho nebozlíka
snad. sou. za ~tv;zení žádali, ale ona Katei'ina nic, jakoi
?ak I I'ejpovedl o tom poznamenáno jest, že pHleluom
jeho a ne jí KateHně Tl'-cštíkové jest od p. purgmistra a
pánuov povědíno. A také zádných i\1 kop gr. c. jest od
p. v~?lfa nevzala, než :,cinila. jest ,smlouvu o kšafl jiný,
:deryz o pozemsk)fch vece ch jest llciněn, o kterémž zde
zádná rozepl'e není, uldzavši zápis smluv svadebllích
tim~ž pl'ede všen~i jinými z téhož statku dává se jí Kate:
nne lVI kop gr. ces., ty aby ona svobodně mohla z toho
statku vyzdvihnouti, tuto pak proti tomu zápisu kšaft udělal

zpusob, pokudz jest předešllí vejpověclí to nalezeno, aby
podle pnvIleglUm J. MtI Kr. a starodávního toho města
pOI'ádku z slatku Simona Třeštík~ uloženo bylo, to léž
aby bez prodlení 'o'd Jana, jeho Simona Třeštíka bratra
vykonáno a na místě s touto obcí postaveno byln a t~
ve dvou nedělích poi'ád zběhlých. A Kateřina Simona
Ti'cštíka manzelka, bude-li chtíti tím zápisem, kl~rýž před
právem ukazovala, k Janovi, jeho llcboztíka Simona Ti'ešlíka, bratru, právem podle jeho podvolení pi'istlÍpiti II
k nemu se domltÍvati, právo se jí nezavírá. Act. die Jovis
post Resurrectionem D. 1544.
." 15., 1,5M! 1. čel~:en~e. RI/kop~ é. 100 l 50. Jakož
Jest neboztlk .)Imon Trcšhk z H. mesta tohoto se zhostil
a l~laje; )akZ i jiní I' tom se zachov'lvají, podle vyměření
maJestatu a obdarování J. l\'lti Kr. z statku svého kteréhož
jest, jsa zde měštěnínem, nabyl, k obci této llč'initi toho
nevyl~?na; smrtí jest zachvácen. J<:dei pak po Sllll"ti jeho
Jan lrešlllc z H., bratr téhož Simona, jakozto dědic a
n~padn~k ? t~ o všecko smltÍvu jesl s p. purgmistrem a
pany UCIlI~I, . ~e za to všecko jim - má dáti sto k. "r.
c. zaplsuJlC sumu tu na domu u SlllllCUOV
Act.
fer. lll. post Pelrum et Paululll. (Zaplaceno r. 1549,)
16,:. 1ó4~: .17. cerv.ence. Rl/kop. c. 2129 f 75.
y:. té pn! kleraz Jest I~,ezl Katel-inIÍ TřeštíkovtÍ, vdovtÍ po
SllnonOVI z Hyršova,)akozto puovodem, z jedné a Junem
z .HY,ršova" br~\~rem ~~lnOll~~ ~ri'e~líka: obe_slanÝlll z strany
,huhe, kclS'z taz Katenna "mlla Jest leho Jana z toho ze
neboztík Simon, madel její, ujistil j"est ií a jménem ~ěna
~aps~1 tisíc kop gr. č., a poněvaclz tukovÝ statek odkázán
j~st Jelllu Jall?vi Je ~ědic~,'í, ~b'y on jí Katel-ině takol'Ý
lIsíc kop .gr. ~. ja~tOzto "veno Její vydal, ukázavši týž zápis
smluvní, I vejpovcd 1 ksaft a podle toho za opatl'ení spravedlivé zádala.
Proli tomu od Jana z Hyrsova skrze porucníky mluveno,že odpovídati na tuto Zalobu povinen není protože
Kat;ři,na v!;ecky ~\'rchky i jiné nábytky, h~tové pe!lize, COl. !~mu JanOVI všecko odkázáno jest, to z toho
domu, do Jlnéh"o vynesla a ukryla, tak že ani jediného
kVallh~{U po n~m v tOll; domu nalezeno není. A pro tož
dokudz toho všeho a zuplna od ní zase sncšeno nebude
že není povinen odpovídali.
'
Na to od Katehny mluveno, to což za výmluvu má
k n~odpovídánf, postačiti ne1l1uoze, nebo ona z jislé věci
VJllI p~dle vZápl~U smluv, i také vibrad)', Heráie I' vejpov~,h p~'edeslé jest polozena.
A tak se jí vidí, ze jí po:.men Jest .na 10 odpovídati, jestlize pak potomně bude
JI, ~hl!tl z Jakého p~brání aueho ukrytí viniti, chce práva
?yl!, však lak, kdyz Oll prvé z lohoto obvinění k ní porad Clil práV:,1 .se zachová a jí z loho práv bude. Jakož
,1'0tOIll:, kdyz jest 2dp0l'Ídání z práva nalezeno, to jest za
odpov:cl .~al; kde; Jeho z tisíc; kop. ~r. villí podle zá{)lSU, ze )I.llln lISlc.em kop gr. c. povincn pení, prolo :e ten zaplS. vztahuJ~ se na všecek stalek Simona z Hyrsova, a on Jest, lllaJe se jl; tohoto světa bráli učinil dva
kšafly, jeden o statku nlěstském a c1l'llhi o st:ltku pozemsk~m, ". v to!n, kterýz dslwllli zapsaný, jistá vejminka polozena jes\ kterak ho, má užíti, chcc-li od toho zápisu
s strany tlSlee kop gr. c. puostiti a jej pi'emazati i pustila jest, a lakový tisíc kop gr. č. na místě J, J\Hi Kr.
~~I p. \~To~fa, bejtll"lI~" hradu Prazského, jest pi'ijala, a
jlZ vzavsI jednou, chtcla by ted podruhé vzíti ale není jí
tím bohoa povineu, nebo Oll JHU z ITyršova :lciniv tomu
~Iosti, zámlm Teplic~ se všílll jeho phslušenslvím postoupil
j~s.t J. ~Ml! Kr;, Ukazav lakové postoupení, téz i o tcn
tlSIC kop ~r. c. smlouvu i laké list J. Mti Kr. kterýmz
s~ ph všem slatlc\1 měslském zuoslavuje.
I
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kterýž lnísta

při pr~vě

míti

nemůže,

protože tento

z,'Ípi~

smluv svadebních je~t celý a nepornšený. Jaký by pak
statek on nebožtík Sin].ou Třeštík po ní vzal, ukázala
kšafl prvního man~ela sviho, z čehož jest rozuměti téZ i
z o~věně~í jeho Simona T,i'eštíka, ze statek po ,;í vzíti
mUSil ;ehký ft. znamen.i,tý. Zádajíc, aby takového zápisu
neporuseného Jako oSll'alá vdova svobodnl- užiti mohla.
K tomu od Jana z Hyršova mluveno: Nemluví se
proti tomu, aby jí nemělo M kop gr. čes. ukázáno býti,
ale na statku jeho na .všem, tak pozemském jako měsl
ském, a protož tou pHcinou ten kšaft zrušen býti nemllže
poněvadž proti té smlouvě ukázané není a těch M kOL;
gr. ~es. jiz jest přijala, poněvadz je ujištěné na statku
T~p~~ckém o~d pana, IV?lfa "má, a mimo o .těch M kop
~l. ces: o~. Sunon Trešt!lc vsccek statek SVUj v moci své
jest mel, Jim vládl a prolož o něm jako o svém a ne
o jejím kšafloval, a pi'es to jestliže jcst co o jejím a ne
o svém kšaftoval, však bude míti toho vuoli proti tomu
~nltlviti neb nechati. Než statek, kteriž jest městský, tenť
jest cdý a beze všech závad, a statek jeho neboztíka a
protoz Ol~~ zbytecně toho hájí, ani tou pHcinou kšaft, ~by
tvrzen byt! l1clněl, zrUŠIti se llluze, zrí.daje za spravedlivé
v to HI ve všenl opaHení.
Naposledy od KateHny: Ujistil jí veno na statku
městském, kterýž tehdáž měl, ne na pozemském, jakož
strana mluví, nebo tehdáz, ,když jí věno ujiMoval zúpisem,
stalku pozemského žádného neměl, ani v to ujištěn( jest
statlm poze,mského nepotáhl, než teprva po několika
le~~ch; kdyz po ní tak znameni tý statek I'zal, na penězích
I jlIl~C,
statek pozemský jest koupil, o klerýz jestliže se
Olla jak smlouvá, to dobl'e uCinili může, ale k statku měst
sk,~;nl; ona, na němž takové věno ujištěno ln:1, přistupuje
a zada, aby ten kšaft tvrzen nebyl, poněvadž bl' na skrácení ~pravedlnosti její znamenitě býti musilo, ~ s tílll se
vším JUko vdova osiřalá připouští se k bedlivénlU a spravedlivému uvázení.

, Tu p .. purgmistr a. páni -

takto o lom nalézají a
vejpověcf staré rad)'
p~:, práv~ se n~?hází, j,~k~, žádného odporu podle práva
ksaftu nekdy Sllllona TreslJka z Hyršova uciněno není
ze teH, Haft a!J)' na jistej zpllsob stvrzen byl, toho z práv,;
P~oI:uJceno ~. d~puš~ěno v j~sl. o A p.l;otOZ p. purgmistr a
pam tolto pll te veJpovedl zustavujl a tomu kšaftll m6c
clá,'ají a jej podle práva stvrditi dopouštějí, však na ten
s~?m ortelem vypovídaJí: Pončvadz.
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Zase od Kalel'iny mluveno: Tuto od poručníkuov
Jana z Hyršova jest to zahrnuto kšaftem, kterýž jest
o věcech pozemských, ježlo ona Kateřina tak?vé ujištění
tisíce kop gr. č. jměla jest prve, nežli on Simon jaký
slalek pozemský jměl, a prolož jí ne na jiném, lleZ na
městském statku to ujistil, a spravcdlivě, nebo ona k němu
znamenitý statek svuoj přinesla a do loho statku měst·
sl,ého vložila, a on hdě o statku pozemském o tom tisíci
kop gr. řéditi jest nemohl, nebo ujištěný na statku měst
ském jměla. Vcjminku že jest tam poloZil, pustí-li od tal<ového zápisu ~c i nepustila u nepouští a laké Teplice
v držení nenL Jestližc pak Jan z Hyršova ucinil jest jakou
~nnlouvu, ona se v lo nic nevkládá, ani?; o jakou smlouvu
rozepři jmó, než phstoupila jest ona ku právu o spravedlnost SVlí věnní, kteréž užíti žádá. A aby jaký tisíc kop
gr. přijíti jměla, tornu odpírá a praví, že ani ou Jana
z Hyrl'ova, ani od p. ,Volfa nic jest nepřijala, aniž toho
tisíc kop gr. má. A také laková není, aby jednou přijma,
jměla se podruhé o to navracovati. Připsání krále J. Mli
jí nic na škodu není a proti němu ncmluví, neb se na
zápis její nevztahuje, než ona o svou spravedlnost věnní
se domhlvá a praví, že manžel jcjí kšaft čině odkázal jest
Janovi z Hyršova statel, k dědicství a jí toliko do živnosti,
ncbo on po smrti její v tom slatku s dědici zuostati jmá,
žádá aby jí z toho tisíce kop gr. c. v věně zapsaného on
Jan práv byl.
K tomu od pornčníkuov mluveno: Nyní na odpor
se slaví kš aftu o věcech pozcmských, jeZto ho pné užívala a Teplice se vším k tornu pHslušenstvím po smrti
manžela svého v uden! byla, i věda J. M. Kr., zc má
zápis věnní na tom na tisíc kop gr. poručiti jest dčil p.
'Volfovi, aby se o ten lisíc kop gr. smluvil, jakož tak
jest se stalo, a již Ona tu více žádné spravedlnosli nemá.
A te~l zápis ua všecek statek jakýzkoli a kde by koli ten
b)'l Simona z Hyršova se vzlahujc, ona smluvivši se o lo
praví, ze více jí ničímz povincn není. A tal,é Jan zádného
statkuměstsl,ého I' ddení nenL Jestliže pak jí té smlouvě
dostiucinčno není a chce se o to ku p. Wolfovi domltívati
aneb k komu jinému, má loho vuoli. Tím dokládaje, že
ten zápis jest propuštěni, nebo všedši y drZení Teplice
a byvši jí v užívání, potom ten tisíc kop gr. přijala a od
toho zápisu pustila, pi-ipoušlějíce to k uváZcní spravedlivému.
Naposledy od Kalel:in)' mluveno: Ton1:1 odpírá, by
jakým zpuosobem o tom zl-ízením zemským vyměr'eným
I' Teplici a toho statlw v držení vešla, neZ že jest I' tom
statku jako vdova osiřelá po manželu svém zuostala a
svého zápisu a spral'cdluosli věnlle nikda jest nepropustila; ucbo všickni znpisové, kteN yc dskách jsou,
dskami se zase propouštějí, jakož pak i pr'i městsk)fch,
knihách tolikéž se děje. A kdy to tak bylo, že by propuslila zápis, však bl' loho nějací relatorové bejti museli
k kněhám, v nichž tcn zápis jest, ale nebojí se toho,
aby to ukázáno bylo, a tak jest ncpropuslila nic, než ti z
zápis sám v sobě zuostává celý neporušený, ani jak propuštčný, na němž spravedlnost její jest včunÍ, kleréz se zavaditi nemuože. Ona lakového zápisu pořádného a nepropušlěného jako osil:elá vdova užiti žádá a s tím k uvázení
splavedlivému se ku právu podává.
Tu p. purgmistr a páni - takto o tom nalézají a
sv)fm ortelem v)'povídají: Poněvadž jest ona KateIina T~e
šlíková mim,) smlouv)' svatební, kler)fmiž jí neboztík Simon 'll:eštík, manžel její, na všem statku svém po své
smrti knehami mčsta tohoto tisíc kop gr. c. zapsal,
smlouvu dokoualú, spečelěnú s p. Wolfem z VI'esovic,
hejtmanem hradu Pražského, o tejž tisíc kop gr. C, ucinila

a na něm na panu hejtmanovi podle kšaftu Šimona Tře
štíka, kterýmž zápis lměh městských na ten tisíc kop gr.
e. jest umrtvil, přestala a pl:ejala, a tak tou z stnlúvou
z zápisu svého se vyvedla, a Haft manžela svého Simona
Třeštíka v tom ortykuli o ten tisíc kop stvrdila, i z těch
pl'íčin p. purgmistr a rada toho při též smlouvě zavl:ené,
dokonalé a spečetěné podle práva zuostavují. Act. die
Veneris po,t Divisos aposlolos anno 1545.
17. J 545, 3. srpna. RllllOp. i'. 2129 f' 76. V té
pH mezi Tanell1 z Hyršova, lněště~.íneIn města Plzně,
z jedné a Katehmí, VdOVIl po někdy Simonovi Tl'eštíkovi,
z strany druhé, kdei' liž Jan z Hyriíova o~eslav Katel:inu
Tl'eštfkovlí vinil ji z toho, že nebožtík Simon Třeštík,
bratr jeho, maje se z tohoto světa bráti, pořízení učinil
a kšafty, jeden o slatku pozemském a druhý o statku
městském, zřídil, a tím, kterýž o městském statku jest,
odkázal všecel, statek svuoj jemu Janovi, klenoty, svrchky,
hotové peníze i jiné nábytky, ona Katel'ina jměvši to po
jeho smrti v své moci, což Janovi lépe náleželo neZli jí,
tím jest šafovala a takový statek již jmenovaný před ním
ukrývala a na ublížení jeho spravedlnosti do jiných domuov k schování dávala, a lruhly, v kterýchZ peníze byly
na velikých sumách, zámečník6m odmykati dala, II mnoho
tisíc hotov)fch pobrala, téz i na zlatých drahně odtud odnesla, nemajíc toto předkem bez povolení prál'a, potom
také i vědomí jeho učiniti. Žádaje, aby k navrácení toho
všeho, což z toho statku tak od ní ukrylo a odneseno,
byla pl'iddána, neb to, což prožalováno jest, ač bude-Ii
chlíti na odpor býti, všecko se ukáže.
Proti tomu od KateHny n:eštíkové mluveno: Což se
tuto na ni více zoumysla neZli z jaké potl'eby žaluje, že
tomu odpírá, by se vec nenáleWě měla dávati aneb statek
jinam schovávati, kterýž by jemu Janovi náležel, a to aby
pl:ed ním ukrývati jměla, nebyla jí zádná toho potl'eba,
!leb tomu tolikéž odpírá, by jemu samému kšaftem, tak
jakz od sebe mluvili dal, to nálcželo, než co jcst a na
jaki zpllsob odkázáno, ona Katcl'ina, když by ten čas
pl'išel, proti t0mu ncmluvL Viní se i z toho, ze by zn amenitlí sumu a hned mnoho tisíc halových pobrati jměla,
davši lruhly zámečníkem zodmykati, ač o tom on Jan
dobře ví, za jakou pl:ícinou dala zámečníku odmykati, že
neZOlll11yslně, ani salua 'o své ujn1ě, než když právo na
slatek Teplický bylo od pana Jana z Waldštejna vedeno,
ona pro svedení té závad)' peníze vyzdvihla a tu kdež
náleželo položila, ph cemž jest Jan z Hyršova byl a tomu
povolil, nebo i bez povolení p. purgmistra a pánuov toho
necinila. A ze by něco z domu tahů unášeti II jinam
schol[ávati dala, k tomu praví, ze jestli co dala schovati,
uala své, což dobl:e llciniti mohla, a na tOIl~ jemu Janovi
nic ne1l61cželo. Nebo kdyby pl'edešle on Simon Tl:eštík
statku jejího neměl, byl by statku pozemského kupovati
nemohl. A protož viní ji z věci cizí, neb toho neukáže,
by ty peníze anebo jiné klenoty jemu ná!ezely.
Zase od Jana z Hyršova mluveno: Ze tomu jejímu
odporu v pouhých slovích místa dáti nemuože, proto, neb
se lo z svědomí jináče najde, dal' čísti k pruovodll svému
někleré svědky, mluviti dal, kterak Václav zámečník svě
domí dávaje dokládá, ze jest viděl peněz pytlíky, ale jaká
by suma jich býti jměla, ze toho neví, též i koflíky, když
odmykal, viděl a s ním hned Jan scriptor i žena jeho se
srovnávají, kterak peníze z Teplice sou pl'ivezeny a dále
co při tom jiných věcí od svrchkuov jest vidíno, jako
zbroj, chodíCÍ šaty, cuby, kmenty, pb\tna i jiného mnoho,
což kdyz k ohledání potom přišlo, nic toho se nenašlo. A
kšaflem obojím, jak jest jí dáno, což se peněz, klenotuov
i jiných věcí dot)fČC, to se vf, ze to nic dále, než do živ,
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IlOsti její aby v opatrování jejím bylo, ale hned po smrli
její to že na Jana, bratra jeho, i také jeho dědice muzského pohlaví má pl:ipadmíti. A ne toliko ty svrchky,
hotové peníze nc, ale i dluhy, col. by vyupomínala, ze
jemu Janovi dáti to má, lak polozeno v kšaftu jest, táhna
se na popis toho statku, že lllnoho z toho lu, kdež se jí
vidělo unesla a pl:ed ním ukryla.
Na to od Kateřiny mluveno: Ze se tuto mnoho
mluví, ale málo ukazuje, nebo aby žaloba jich I' čem byla
provedena, ještě slyšáno není a t.,k jiné zalují, jiné ukazují, neb strana nyní dokhldá se obojího kšaftu, jeZto zaloba podle dvou kšaftuov se neslala; ví se o tom dohl'e,
ze Jan z Hyršova s p. hejtmanem hradu Pražského o ki;aft
pozemsk)' smlouvu prve nezli paní Kateřina učinil a jistlí
smnu za to vzal a toho vHeho dckallli se odl'ekl, a cehoz
se jed1l\í odl'ekl a zbavil, jil. na to jakožto na cizí navracovati se nemuoz, nebo co jest ona z Teplice vzala, to
jest s povolením p. hejtmana, jakž slrany odporné svěd
kové to seznávají, činila. A protož jenlU Janovi do toho
nic nenL, A ani z druhého kšaflu to není slyšáno, aby
jemu Janovi bylo odkázáno, neZ jí l<atehně zejména
duom i všecko, což y domě, odkázal, a tak to universalitcr
jest pojato, ze tu jeml\ Janovi nic nenáleží, neZ co by
po smrti její teprva na něho phpadnúti jmělo, (o též
zejmcna jest položeno, že duolll, vinice, ale nestojí zejmena, žc peníze, klcnoly, svrchky nc jako oni to sobě
ku pomoci natahují, ncb hncd vejhradu činí, co mimo to
jemu odkazuje, že peníze na dluzích a pcníze za duom
Valkovský, ale o hotovych penězích ani zmínky nenL A
kdyby ke všelllu právo jmíti jměl, jakž chce, I'šak ty vejminky v HaflIl položené nebylo by potl-ebí. Jest dále
znamenitě stěžováno, kterak by za mnoho tisíc kop gr.
jměla pl:ed ním ukrýti, ale nic loho neukazují, ani aby
za jeden zlal)', co by nálcželo, jcmn ukryla. A také není
podobné. aby to uciniti mohla, ncbo kdyz on nebožtík
"imon Ti'c!\tík v neděli umrl)f na primě ložel, tehdy ten
statek vešken jest od p. rychtál'e zapecetín, a ona jSOllC
na Teplici toho ukrývati, když zde nebyla, nemohla, nebo
teprva v sll'edu do Prahy phjela a on před tím v nedčli
umřel, a již toto zapečetíno bylo všecko. Truh:y i jiné
věci, jakz jich svědkové Pavel Kulhavej i žena jcho dokládají, ze jsou ph tom byly. A s:ím Pavel vysvědCuje,
jak mnoho peněz bylo v jedné lruhlici, ze jest jí hnouti
nemohl, i také o klíčích, ze jsou tu ocl truhel byl)', tehdy
by bylo potl'cbněji na nich se toho, když sou tu hyli,
doptati, jak se jest to dálo a ne na tězkost Katei'iny
Třeštíkové nastnpovati, ktcráz tehd,\ž v Teplici byla, a
sem jeti, lec by po ní posláno bylo, nesmela, ukázavsi
list jeho nebožtíka jí poslau)', II tak ani pccetí, nejsouc
zde, hýbati jest nemohla, jakZ oni z loho těžkost jí chtěli
by učiniti a v polmtu uvésti. Zádaje pl:i lom za pl:ečlení
paměti pánuov staré rady i také p. rychtál:e, ze pl'i zapečetění truhel a toho statku tu nebyla, nez on Pavel Kulhavý byl, a dávaje svědomí o tOlll, chtěl bl' loho lím i
s ženú sní prázden býti, ale to jim postaciti nebude moci,
neb ona I, nim o to budc se dobi'e věděti, jak zachovati.
Tím dokládajíc, že toho nicímž neukazují, aby co schovati
jemu Janovi náležitéhoclala, neZ dala své vlastní II sirotkllov
svých, ježto jí on toho zahájiti nemohl. A také toho
stal ku bez povolení pránI se nedot)fkala, nebo on Jan
spolu s ní do rady jest přcd p. purglllistra a pány vstoupil
a za vydání klfcuov pro pHcinu prve oznámenú zlidal, "
tcd nyní sám proti sobě nazpátek mluví. A peníze z Teplice, 'které jsú pi'ineseny, o něž se mnoho domhívají,
jim nenáležějí, neb těch sto kop gr. c. paní Anně z Vl'esovic podle svěření jest náleželo a JSOl1 jí dány, ježto

kdyby co toho ona z Teplice, co by jí nenáleželo
že by proti p. hejlmanu to bylo, bráti jměla, však
z toho, když by se k ní o to domhlvali chtěl, vinil,
aby I' spravedlnosti své jakožto vdova podle práva
vcdlivě opatl:enfl byla.

aneb
by jí
žádá,
spra-

K tomu od Jana z Hyršova mluveno: Žádnému pH
zádném právě toho není zhájeno. aby neměl k polepšení
své pře a 'pravedlnosti ukázati, coz muože, a vzdycky lépe
jest luéně zalovati a více uka7.ovati. A aby se na lom
strana nClllcjli1a, co se svrchkuov, peněz i jiných věc(
dot/če; clen jest adykul z kšaflll o statku pozemském,
ze to všecko

bez umcnsenÍ Janovi,

bratru

SVéll1U,

dává,

ač chtěli by oni to zkaziti tím,

ze ten kšaft moci nemá,
proto ze jest un Jan smlouvu ucinil, i jest na lo ukázán
list krále J. Mti plirgmistru fl pán6m poslani, z kteréhož
se nacluizí,
on Jan pl:i všem statku měslském, svrchcích,
nábytcích nc se zuostavuje, a tak ne samé holé grunty,
ale lO všecko, což v nich jest, naň pripadnouti má. A
o pl'incšení peněz z Teplice uznávají, ze jsou tl-i truhlice
pl-ineseny a z tech jcdné žádné pacholek sám zdvihnouti
jest nemohl, tuf jcst něco více peněz i klenotuov hi ti

ze

muselo, nezli jak ona praví,

ze sto kop gr.

svěi-cných

paní Anně" Vl'esovic, kteréž náležely. A otevl:ení ze by
na dožádání obojí strany býli jmělo, k tomu se to praví
fl také svčdkové toho cloklárlají, ze když jest k tomu
pl'išlo, za sebou do sklepu jemu Janovi jíti zbnlnila, pravice, ze jemu lu nic nenáleZí, na pU'llět p. rychtál'c toho

podávaje. Mluveno jest též od ní, ze své mohla dáti,
schovati, hle chtěla, ví sc o tom dollře, ze mnohem bezpečnější sklepy doma k schování toho, což vyne,la, jměla
neZli tu, kde se s tím mezi jakés lcpenice obrátila, a tak
vždy sc toho ncnlílditě dotýkala a pl:ed ním ukrývala,
jeZto by pak jakou spravedlnost k tomu jměla, sama sebe
o ní pl'ipravila. Pl-istoupeno dále k výmince v kšaftu položené o propuštční zápisu na jeden tisíc kup gr. na len
koncc, jcstli by len z,lpis propustila, aby toho nžívala, a
pakli lly toho ucilIiti nechtčla a zápisn toho nepropustila,
lehdá dada jí tisíc kop gr. Č. on JalI z I-Iyršova, aby
loho sám užívali mohl. I jiz ona Katehna o ten lisíc kop
smlouvu s p. hejtmanem učinila dobrovolnú a tu již spravedlnosti žádné nemá, nebo právo zjcvné jest i také na
to nálezové, ze dobrovolné svolení právo ruší.
Naposledy od Katehny mluveno:

Že

by rádi ji

chtěli i o to, coz jí prve od manzela jejího Bernarta Ně
mecka dáno, připraviti, ježto, jaká jest jí sl~ma dána byla,
kšaľt, kterýž pl'ecten, ukazuje, a lu on Simon Tl-eštík

vzal' jí uUval, a tak z jejího statku pomocí to zbozí Teplické koupil. Ale není té nadčje ku právu, aby toho na
ní, Cal jejího vlastního jest, bylo dopou!itěno, to od ní
oujato a jinými phl'iastneno býti jmčlo, nebo opět nyní
udělal sobě druln; pH s ní, když ji k SOlllhl purgrabskému
z listuov hlavních pohnal, a zde chce, aby jemu z kšaftu
o pozemsl'ých věccch uciněného odpovídala, ježto ani
kšaftuov, ani smluv o včccch l'ozcmskich zdc pE tomto
právě se nerozsuzujc. A protož sc jí vidí, ze zbytecně se
na ni polahuje a právu daremní zaneprázdnění ciní, nevycekavšc easu nápadního po smrti její, kterýž kšaftem
\'yměh~Il jest,

smlouvu o to učinil.

S tím se vším,

což

mluveno i ukazovlÍno poroucí se jako vdova právu k opatI'ení spravedlil'ému.
K tomll orl Jana z Hyršova mluveno: Ze oba dva
jsou Jan i Katel'ina slavu městského, prolož ponevadz se
týce věcí sl'l'chnfch II pH právu městském posližených, zc
o to dobl:e při právě městském mohou soudem rozeznlÍni
býli, neb o lom smlouva SvatovúchlVská oznamujc, dále
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toho nevykládaje, podle pruovodu svého poroHU se k spra-

kterýž podle práva města tohoto jest se stal, byl hez
překážky jich poručnílnlOv stvrzen.
Proti tornu od pOl'llčníkuov Jana z Hyršova mluveno:
Že jsou, nedavše casu projíti, takovému spisu někdy Katel'iny TI'ešlíkové pol'ádný odpor podle práva učinili, kterýl. aby tvrzen b);ti jměl, vidí se, že b)' lIa ublížení spravedlivosti jeho Jana z Hyršova i jeho dědicuov bylo, neb
svého místa jmíti nemtlžc: Poněvadž pak den jest jako
,Inešní od práva k lomu položen, aby takový odpor slyšán
byl, praví, že ten spis jakožto nepol:ádni k stvrzení pHjíti ncmá a nemůže a to z p1'fčin těchto: Jedno ževo tom
o všem statku předešle jest jinak od nebožtíka Simona
Ti'eštíka zl'ízeno a kšaftováno, klerýzto kš"ft jako poľádný
na pľipsání J. Mti Kr., pálla nás všech nejmilosti\'ějšího,
jest podle práva stvrzen, na ktel'iž i nálezové jsou se
stali takoví, že on Jan z Hyršova s dědici svými jest při
tom kšaftu zuostaven, a takovi všicek statek s ",rchky a
nábytky i eož gruntuov jest, bez vejminky jemu náležel
a náleží. Druhé, že nález se slal, když ona Katei'ina Tl:eštíkov" nevyčkavši času svrchky jest hejbala a ob7.vláštně
z domu u zlatého slrmce jich drahně vynášeti dala, ab)',
ponevadi. to jinýmu nápadem náleželo, ona pNsahu učinila
a což by kol i toho statku na svršcích i jinak odvézti II
odnésti dala, tn zase vznésti povillua byla, jakož tak uciniti musila. V kteréHo pHsaze žá,lné \'ýmipky neučinila,
aby co tu jejího vlastního, a že by o tom Simon TI'eštík
pľedelile nekšaftoval, neowámila, a prolo" jakiž koli spis
činila o ten statek, o včcech cizích a pn'e kšaftem obsazen);ch delala, klcriz svého místa jmíti nemuože, Zádaje
aby oni poručníci I' týž statek byli vpuštěni a jeho zmocněni, a aby spathti mohli, tak-li v celosti podle popisu
jest, cili jak aneb na čem se ',Imenšení stalo, davše pro
lepší yyrozumění tako\'ý spis Katel'iny 'l'ľeštíkové téz i
kšafl Simona Třeštíka pl'eCísti. V kterýmzto se nachází,
že pl'edkem duom u zlatého slunce se všemi sl'l'chky a
nábytky i se všelijakým hospOllál'stvím, léž i jiné grunt)'
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vedlivému uvázellí.

Tu p. purgmistr II páni taklo o tqm nalézají a
svým ortelem vypovídají. Poněvadz neboztík Simon TřeWk
z Hyršova poUzení a Haft jest pořádný podle práva města
tohoto o statkn svém mest,kém a pod tímto právem
ueinil, lderýzto i pohídně stvrzcn jest, a tejz slatek na
gruntích se vším jich pl'íslušensldm na svrehcích, nábytcích a na jiném hospodál-ství bez výminky Katdině,
IlUlIlželce své, do zi"l1osti její k mocnému uzÍvflní jest
dal a odkázal. A hned za,e po též Katel'iny Třeštíkové
smrti týnú kšaftem svým to všecko a statek tcn gruntovní
sVllj bez umenšení phvlastnil jesl a nápad téhoz statku
a toho všeho obrMil na Jana z Hyršova, bratra svého, a
dědice jeho mužského pohlaví. I poněvadi. toho statku
deho tak kšaftem obsaženého nápadníci Jan z Hyr;;ova
s dědici sVýllli mužského pohlaví jsou, a KateJ-ina Třeští
ková, nedočkavši v lom s strany toho, nápadního statku,
oč

na rozepři

nastoppcno

bylo,

rozdělení

a opatrenÍ

právního, po smrti Simona Ti'eštíka něktcrÝ\lli svrchl,y
suma jest od sebe z domu u slunetl II tak z toho nápad!lího statku hýbala a jinam pi'eniÍŠela, a tak v lom pi'i
právu v dOll1llění, že tu

snad něco svého

na škodu

nn-

padníkuov ohmejsleti ,jest !llusela, pl'išla. I z té pHciny
podle práva do dvú nedělí pořád zběhlých povinna jest
olla: Katel'ina 10 pHsahou zpraviti a v tom sebe pi'ed
právem a nápadníky Zv toho domnění ocistiti, ze jest
ona statkem, kterýž b)' "Simona Ti'cštíka, manlela jejího,
vlastní byl a po témz Simonovi Tl'eštíkovi k n6paou Janovi, bratrll jeho, II jeho dědicuom n6lditý byl a pozuostal, lnimo popis o,d práva učiněný a co jesl zase

ou-

nesených svrchkuov 00 toho statkll vnesla, na jiných
svrchcích, nábytcích, klenotích, hotových penězích nikam
dále nehýbala, ani jich neodn,išela, ncž ten ze v své pospolnosti v moci a zprávě podle ldiaflu manžela svého
zouplna niá a drZí. Zpraví-li to tule, jatá jí 00 práva nalezeno jest ve dVLÍ 'nedělích o~l pl'ectellÍ ortele tohoto
poi'ád zběhlých, má pH kšaftu Simona Tl'cstíka, manzela
svého, zuostavena býli. Pakli by nespravila, tehdy talcé
kš aftu a spravedlnosti své jí od manžela jejího kšaflem
odkázané dálc by uziti podle práva nemohla. Actum die
Yeneris post Divisioncm ap. anno 1545.
PHsaha Katel'in)' Ti'eštíkové proti Janovi z Hyršova: Na
tom pi'ísahám p, B. všem svatim podle nálezJI p. pllrgmistra a
pánllov, ze jsem já slatkelll, kterýz by Simona ,Ti'eštíka
nebožlíka, manzela mého, vlastní byl a po témž Simonovi
TI'cštíkovi k nopadu Janovi, bratru jeho, a jeho dědicuom
náleZel a pozuostal mimo popis od pránI učiněný, a což
sem zase vodnošených svrchcích do toho statku, kteréhož
v užívání jsem, vnesla, na jiných svrchcích, nábytcích, klenotech, hotových pcnězích u jill);m statkem nikam jsem
dále nehýbala ani jeho neodnášela, neZ ten všecken v své
pospolnosti, v lIIoci a v správě podle Haftu manzcla svetlO
zouplna mám a ddím, v tom zádného zlého obmyslu a
fortele i lsti neobmejšlejíe. Tale \IIi toho pomáhej P. B.
všemolnící i všickni svělí. Acl. die Lunae post Petrum
vinculatum a. ló45.

18. 1548, 17. května. Rl/kop. č. 2129f 160. Jakoz
se jest odpor stal Haflu někdy Katcl'iny Ti'eštíkové od
pornčníkuov Jana z Hyršova na místě jeho Jana, tudíž i
jeho dědicuov, po kterémzto odporu urozený a statecný
rytíř pan Voldl:ich Dubanský z Duban a na Liběšicích,
hejtman hradu }Jražského, jsa o tiž odpor toho k!iaftu
s nimi porucník)' od práva k jistému dni srocen, toho
jest zádati rácil, aby takovi kšaft Katel-iny Tl'eWkové,

odkazuie a dává toliko k užívání Katcl'ině, manželce své,

a poto'm hned po smrti její že toho všeho i těch gruntuov Jana z Hyršova a dědice jeho nápadníky ciní. Kteraki. tehdy mohla jcst o tom, an její nebylo a jiz jinému
pol'ádně odkázáno. kšaftovati.
A právo jest, že kšaftové
pořádní a právem stvríení své místo mívají, tento pak
nadlo m" své místo jmíti, ze jesl na pHpsání J. Mti Kr.
pOl:ádně právem ,tvrzen. Přečten k tomu jest nález, kterýmž týz Haft se tvrdí, a ze ona Katci-ina pl'edešle tu
jest mimo spravedlnost nic uziti, ač loho hledala, nemohla,
neb tél1luz kšaftu moc jest dána, protoz by palc nejraději
chtěla co O tom Uditi, tehdy spravedlivě jest nemohla.
Ze pak o cizím kšaftovala, dává se znáti z spisu jejího,
kdcž se nachází, ze dva I'ozy šatul', též kotlíkuov a jiných
věcí, coz za Janem kloboučníkem zllostalo, to její nebylo,
!\ jsouc z takových sl'l'chkuol',
kteréž odvezla aneb odnésti dala, vinna, tím se ph právu hájila, že by své vlastní
a jí náležité odvezla, ale nic toho neukánla a protož to
př'ísalrou spraviti musela, v kteréz ani o koflících ani
o penězích

a jiných věcech

v)'minky

neučinila.

Ježto

kdyb)' to její bylo, a (,na to pokázala by, nebylo by jí
za to pNsah)' poti'ebí činiti. Protož žádají, aby podle
kšaftu tvrzeného i také předešlých vejpovědí byli spravedlivě zachováni.
Na to od p. hejtmana hradu Pra7:ského jest promluveno: :Mnoho tuto od poručníkuov Jana z Hyršova se
proti kšaftu Katehny Třeštíkové mluví i také jinak se,
neZli náldí, jmenuje, jak by nějaký spis býti jměl a
proto ze by jakoZto nepol:ádný tvrzen býti nejměl,
k tomu se lo za odpověcf dává, 7:e nemá tak spisem jme-

nován býti, poněvadž na žádost její nebožky, polmdž dobrý poľádck práva ukazuje, jest vyřízen, a osoby z úřadu
konšelského s písařem přísežným k žádosti její byly jsou
vyslány, táhna se při tom na právo kapitoly 66, artykul
první, a tak ze ne spisem, ale kšaftem se jmenov~ti má.
Dále mluví, že by o tom o všem statku jinak prve od Simona
TI'eštíka zNzeno bylo, a ona Kateřina, že by o tom říditi
nemohla, ježto se na tom mejlí, neb on Šimon Třeštík
l'ídil o statku svém, ale v tomto jejím kš aftu zl:etedlně se
dokládá, že statek svuoj a ne cizí odkazuje a dává vnuč
kám svým, a jestli by prve, než by se vdaly, zemřely,
tehdy nápad na p. hejtmana obrátila, což spravedlivě uči
niti mohla, a vproti tomu oe nemluví, že na připsání J.
Mti Kr. Haft Simona Tfeštíka jest stvrzen, ale jak strana
to vykládá, že by on Simon Třeštík v kšaftu svém takových svrchkuov nápadníka Jana z Hyršova činiti jměl,
tOR.lU se místa nedává a toho není. Neb z pocátku kšaftu
zejména dává jí Kateřině duom 8VUOj se v~emi svršky a
nábytky, také i jiné grunty, kdež pak o nápadu Jana
z Hyršova zmínku činí, tu žádnýoh svrškuov není jmenováno, protože takoví svrchkové jsou jí Kateřině prve
dáni, a tak nic od nich ukázáno ani provedeno není, by
ona nebOžka co tu o cizím jměla kšaftovati, neb nic, co
by tu cizího bylo, nejmenují. A taky p. hejtman, což by
proti připsání J. Mti Kr., tolikéž i proti nálezuom bejti
jmělo, užiti žádati neráčí, ale ví, že není, neb se tu sirotčí
spravedlivosti i také budllcího nápadu p. hejtmana dotýče.
Protož žádá, aby takový Haft její, kteriž právem pořádný
pokázán jest, své míslo jmíti i také k itvrzení přijíti
mohl, vzláště poněvadž on Jan z Hyršova ani poručníci
na místě jeho, věděvše o tom, že Haft hlavní od ní Katei:iny Třeštíkové dckami ueiněn jest, jerrll1 jsou žádného
odporu neučinili, davše jej pl:ečísti mluvili, že kšaftem,
kterýž učinila podle práva města tohoto, vztahuje na kšaft
onen dckami upsaný, v němž i svrchkuov dokládá chtěli
by, v čem jsou se tam obmeškali, zde sobě při ton;to odporu nahrazovati a na tomto právě o to slyšáni býti, což
jim postačiti nemuoze. Neb právo městské nikda k sobě
toho nepřijímalo, a pfijímati spravedlivě nemá, což b)' se
kšaftuov z desk zemských dotýkalo, aby to při právu
~něstském se souditi jmělo.
Mluveno i to od strany, že
JSou se rozsudky staly na týž Hafl a takovými rozsudky
že by všecky svršky Janovi z Hyršova přivlastněny býti
jměly, k čemuž se to za odpověcf dává, že takovým nálezem žádné svršky jemu Janovi z Hyršova přisouzeny
nejsou a nebyly, tolikéz i \lIla Kateřina tím nálezem jich
odsouzena nebyla a není. Ze by pak v přísaze žádné výminky, což by jejich vlastních svrchkuov býti jmělo, neucinila, nebylo na její vuoli, nez jakž jí od práva vymě
řeno a nalezeno bude, tak se zachovati musela, pH kteréžto přísaze jest zůstavena a žádný ji z toho ani z jiného
až do smrti její nenaříkal, mohla! jest tehdy dobře o tom,
což jejího bylo, kšaftovati i učiniti, jakž se jí líbilo, a
pro tož což nyní se a oc strana domlouvá, a po smrti její
na lo nastupuje, vidí se, že u práva platnosti žádné to
nenese. A kdež v l:eči své i toho dokládají, že b)' dva
vozy šatuov odvézti i něco jiného dala, což že by v nápad jemu Janovi z H)'ršova také jíti jmělo, však se jinak
v tom pamě.! snáší a oni poručníci jsou zle sl)'šeti museli.
A pro tož i zle to vykládají, však zj evně se praví, že jí
KateNně vzatkem se škoda stala od Pavla pokrývače na
tomlo a na onom, jakž v tom kšaftu poznamenáno jest.
Téz že za Janem kloboučníkem na svršcích, šatech ložních,
cínovém nádobí, kotlících i jiných věcí se dva vozy zuostalo, proč, pqněvadž osoba jistá se jmenuje, a poručníci
oni vědí, nech! k ní podle rozumuov svých, jakž umějí,
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přikročí, dává se jim moc, ač mají-li k tomu spravedlnost.
Ale ab)' tudy těm sirotkuom, jimž Kateřina Třeštíková
odkázala, tudíž i nápadu hej tmanovu ublížení se stáli
jmělo tímto jich předsevzetím, to! býti nemuože.
Však
toho žádná práva nehájí, aby jeden z statku svého nejměl odkázati, což by chtěl, vzláště příteli. Pak ona Katel'ina Třeštíková jsouc znamenitého statku kšaftem nebožtíka prvního manžela svého Bernarta Němečka zmocněna
~, jeho mocmí hospodyní uciněna, bez kteréhožto statku
Simon TI'eštík, druhý manžel její, byl by statku Teplického ani jiného kupovati nemohl, a protož musela! jest
svůj statek jmíti a jměla, o kterém také i pořádné poHzení učinila. A nadto yejš kdež pak tak mnoho o tom,
že by nepořádný spis ucinila, se domlrlvají, však zřízení
zemské staré to v sobě zavírá, kdyby v kterém zápisu
anebo kš aftu komu zejména svrchky nebYvly zapsány a
odkázán)', ze jich uziti nemuože, Jakož i Simon Třeštík
tak učinil, že což Kateřině, manželce své, odkázati chtěl,
to jest zejmena, jakolto duom se všemi svrchky a nábytky, jmenoval, a potom když nápad na bratra svého
zřidil, tu o svršcích žádné zmínky zejména jest neučinil,
ale což jest chtěl, aby nápadem naň i na dědice jeho
přišlo, to jest zejména ~yjmenoval. A pro tož tu strana na
tom se nemálo mejlí. Zádá p. hejtman podle téhož odkázání i také zHzení zemského starého, aby v té spravedlivosti sirotcí i také v nápadu po nich od práva spravedlivě opatřen býti mohl.
"
Zase od porucníkuov skrze přítele jich promluveno:
Ze by neradi daremními a zbytečními i:ečími p. purgmistra
pány zaneprazdňovali, ani na tyto mnohé {cči, kteréž se
bez duovodll činí, mnoho odpovídali, neb se to ví dobl:e,
co a kdy kšaftem pořádným sluj e, ze ne tehdáž, když se
cinf, než kdy po vyjití právního času pečetí se stvrdí a
v knihy vejde, a pro tož že to Katehny Tľeštíkové poří,
zení spisem se jmenuje, nemají se oe domlúvati. Kdei
pak o svršpích se mluví, že odkazujíc Kateřině, manželco
své, on Simon Třeštík zřetedlně by jmenoval chrom
s svrchky a nábytky, dává se tomu místo, ale aby šetřili
také slov v témz kš aftu níže položených, když již po
smrti Kateřiny nápad na Jana z Hyršova obracuje a ji
lolik$' na tom užívání na všem jest až do života bylo, že
týž Simon dokládá tímto slovem, to všecko a také všecky
ty grunty ~c, kterýmžto slovem to všecko míní se, a rozumí, již coz pi:edešle jmenováno jest, II od svrchkuov a
nábytkuov v týchž domích bylo, a tak jmajíc tu zřetedlně
a světle doložen,;" chtěli by jinak to vykládati i svou pl'i
na tom stavěti. Ze ona Kateřina o svém statku kšaftovala
a statek svuoj jměla, nechť to ukáží, co jest pak jejího
bylo. Jakož k tomu pl'iměřují kšaft prvního manžela jejího
Němečka, když! jest se s t!m se vším, ač j měla-li jest co,
k druhému muži svému Simonovi Třeštíkovi poddala II
jemu o tom o všem kšaftovati dopustila, ln-omě tisíc kop
gr. c. smltívami v)'\IIíněných, o kteréž potom s předešlým
p. hejmanem hradu Pražského smlouvu ucinila, jizť jest
statek její býti nemohl a nebyl, než jeho Třeštíkuov. A
pro tož ona o jeho statku l'íditi ani kšaflovuti nemohla
Mluví se i to od p. hejtmana, že kdyby to proti připsání
J. l'vIti Kr. anebo vejpovědem od stolice uéiněným býti
jmělo, že by toho užiti neráčil, tu račte váziti, jak se
jedna řeč s druhou srovnává. Neb vejpověcf jest, když
z sYrchkuol' vinina byla, kteréž od vézti dala, ze ty Janovi
z Hp'ŠOVll náležejí, tehdy pán toho užiti žádati ráčí proti
té vejpovědi. O kšaft pak a statek pozemský žádného
zde soudu není, než o svršky městské a nábytky, což
tomuto právu podle zl'fzení zemského dobře náleZí. A o ten
Haft z desk zemských páni porueníci blldtl se věděti
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kdy· a kde domltívati. Mluvili i o starém zřízení
strany svrchkuov, ale když nic neukazují, potřebí proti
tomu mluviti není, neb co se neukazuje, na to se soudu
neeiní. Dokládá se i toho, což se pobrání koflíkuov a
peněz i jiných věcí dotýče, aby z toho ti od pánuol' poručníkuov vinini byli, tIlOC se dává, kterýmzto dáním a
tou řečí p. hejtman se z spravedlivosti, ae má-li jaktí,
vyvozuje; neb kdož se k čemll Pl·ed právem svolí, ze
o to další rozpor zádný jíti nemá.
K tomu od p. hejtmana promluveno: Zdálo by se
býti to zbyteené, aby již co více o tom, že pořádný to
jest kšaft Katei'iny Třeštíkové, mluviti se jmělo, poněvadž
právo kapitoly šedesátý šestý v artykuli prvním to vymě
řuje a, co jest kš aft, vykládá, kterýžto kdyz jest tím pořádkem učiněn, již ne spisem ale kšaftem slouti jmá,
v němž se to zejména dokládá, že Kateřina Třeštíková
statek svuoj odkazuje, a tak již strana množe rozuměti,
poněvadž O svém kšaftqvala, že jest tu tím kšaftem, co
jejího bylo, ukázáno. Zádá p. hejtman podle takového
svého pruovodu od práva býti zachován.
Od porucníkuov na to promluveno: Že tuto žádný
soud není, ani se oni nesoudí o pořádek kšaftu anebo
jak by kšaftové činěni býti a ku" právu přicházeti jměli,
než jest sond o svršky a statek Simona Ti'eštíka, a ten,
jakej by byl, jest kš aftem jeho dosti ukázáno, o kterémžto
on nebožtík jakožto o svém, kterýmž vládl, dobře kšaftovati mohl. Jak pak Kateřina Třeštíková tím statkem,
o kterémž ten spis ucinila, vládla neb nevládla, to se
dobře ví, a protož jim víc o tom mluviti potřeba není.
Nechtí víc zaneprazdňovati, než to krátce pi'ipomínají, že
oni poručníci, když Katci'ina Třeštíková stonala, za popsání jsou svrchkuOl' zádali, ale že jim ta odpověd od
práva jest dána, poněvadž jí Kateřině těch svrchkuov
užívání až do smrti náldí a ona ještě ziva jest, ze to
býti nemuože, kteroužto odpovědí vuole poslední neb07:tíka Třeštíka též i nález, kterýmž Janovi svrchky a nábytky přisouzeny podle Pl·ipsání J. Mti Kr. jsou, se tvrdí
a s tím k rozeznání právu spravedlivémlt se připouštějí.
Naposledy od p. hejtmana promluveno: Z ,'eči jich
rozuměti jest, ze sanli nevědí, co a oč mln,ví, jednak že
o statek Simona Třeštíka se soudí, jednak ze o svršky a
statek Kateriny Ti'eštíkové, a tak sami sobě pletou a pro
mnohé mluvení nepamatují, ale p. hejtman ví, proč jest
listem jedním i druhým od práva k tomuto dni obeslán,
že o odpor kšaftu, dal'še též listy pi'ecísti. Dotýkají tu
ni:jaké vejpovědi, kterouz by se jmělo něco tvrditi, mohli
jsou oni bez strany, co chtěli, žádati a vznášeti, ale když
obě strany pi·ed právem nestojí, vejpověd na vznešení
strany jedné se nečiní. Tím zavíraje, ze podle práva a
spravedlnosti své nápadní sirotci i on p. hejtman sprave·
dlivě zachováni budou.
Tu p. purgmistr pán( - takto o tom vypovídají:
Poněvadž kšaft nebožtíka Sim"na 'rI-eštíka z Hyršova na
porucení J. Mti K r. pána našeho nejmilostivějšího podle
práva města tohoto pořádně k svému stvrzení jest pi'išel,
kterýž v sobě nápad také svrc1Jkuov, nábytkuov i hospo·
dál-ství po témz nebožtíkovi Simonovi Ti"eštíkovi POZIIstalých na Jana z Hyršova a jeho dědice, když by Kate·
hna Třeštíková, manželka jeho, umi'ela, zavírá, jakž i vej·
pověd od práva mezi poručníky Jana z Hyršova a Kateřinou Ti"eštíkovou učiněná to v sobě zi'etedlně vysvělluje,
a tíž svrchkové sou právem I' popis na dozádání stran
uvedeni, z těcl\. příi:in poručníci Jana z Hyršova k těm
svrchkuom po Simonovi Třeštíkovi pozustalým podle téhož
popisu právo a spravedlnost lllají. Než poněvadz nebožka
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litici;

Kateřina Třeštíková podle práva, jakž jí naleze!10 bylo,
přísahou jest spravila, že po nebožtíkovi Simonovi
Třeštíkovi, manželu svém, žádnými svrchky, nábytky, klenoty, hotovými penězi ani jiným statkem na ublížení ná-

to

padníkuov, mimo popis nehýbala a jeho neukryla a neodnesla, ale že ten všecken statek podle kšaftu manžela
svého bez umenšení v své pospolnosti a moci a v správě
zouplna má a drží, z čehož po takové správě vajše za
živnosti své ona Kateřina Třeštíková od žádného nebyla
naříkána; i z té příčiny, což by koli jiných 8vrchkuov a
nábytkuov po Kateřině Třeštíkové jejich a jí vlastně náležitý~h mimo týž popis se našlo, a ty že by nebožtíka Simona Třeštíka nebyly, o týchž ona Kateřina kšaft
a poHzení podle práva, komuž se jí zdálo a líbilo, učiniti
jest dobře mohla. Actum f. 5. post Sophiam a. 1548.

19. 1562, 17. června. RII/wp. č. 2118 f. 28. Pavel
Jíša, jinak Kulhavý, vážnej v Tajně, a" Ma\kéta koupyi
duom mezi domy Keddovým a p. Jana Rehácka z Kv()tnice ob uličku od Linharta z Hyršova na místě Jana a Simona i jiných bratří odtndž z Hyršova let nemajících,
za 700 k. č. Act. fer. IIII. post Vitum. (R. 1563 byl
Pavel Jíša již mrtev a platí peníze gruntovní vdova Markéta.)
20. 1570,16. března. Ta 111 též f. 246. Václav z Vlkanova a Dorota koupili duom od starodávna u slunce ře
čený mezi domy Petra Trejtlen,l a Keddovic ležící od
Markéty, po Pavlovi Kulhavém vdovy, za 768 k. č. A pan
purgmistr a páni jemu Václavovi z Vlkanova takového
trhu na ten zpuosob dopouštějí, že bude povinen ve dvú
letech buď lento nebo dl"llhý duom svůj (aby sousedé nehynuli) prodati. Act. postridie Longini.
21.

1581, 10. srpna. Rl/kop.

č. 2120 f. 305. (Kšaft

Doroty Vlkanovské.) Já Dorota Vlkanovská, manželka
pana Václava z Vlkanova, obývající v Starém Městě Pražském, oznamuji tímto listem pl'ede všemi vuobec, kdež
čten nebo čtoucí slyšán bude a zvláště kdež náleU, že
znaje to, kterak všickni lidé z uložení Božího pro hřich
a pád v ráji prvních rodičuov lidského pokolení jsou
srnrtedlní a pokutu smrti casné nésti i ji podniknouti musejí, jakž pak i já zminouti a cíle toho ujíti nebudu moci,
ale ten dluh zaplatiti musím podle phldaduov nesčíslného
počlu lidí, kteříž z tohoto světa skrze smrt časnou vykro·
čili, jsouce prve v nedostatku zdraví postaveni, což i při
mně se nachází (a přísloví jest, že nemoc strach smrti)
však nicméně paměti dobré a rozumu zdravého vždy až
posavad P. B. muoj ráčil jest mi popříti, podle čehož
tomu chtějíc, aby po smrti mé, kd)'ž z tohoto bídného
světa anebo časného života od P. B. stvoi'itele mého do
onoho budoucího a věčného, o čemž silnú a nepochybnú
naději a víru mám, že to pro Jezu Christa, syna svého
jednorozeného a spasitele mého jediného, i nevinnou smrt
a všecky zásluhy jeho nade mnou se smilujíc a mé Míchy
mně odpustíc učiniti ráčí, budu povolána a pojata, ~ádnýcl~
souduov a nevolí i nesnází nevzniklo o statek muoJ vlastll!
a dědičný, kterýž z požehnání a nadělení Božího ~ po
dobré paměti paní Kateřině .z Tryskovic, paní mateři mé
milé i také od svrchudotceného Václava z Vlkanova,
,
v
I
'
manžela mého, lJodle dobrovolného a spolecné.lO v nas
manželuov snesení a srovnání postoupený mám, Jakz taková smlouva a to porovnání v jistý spis uvedené a pe·
cetí jeho Václava i jiných dobrých lidí pečetmi a sekrytem
na svědomí přitištěnými jest utvrzené, kteréhožto i pl'ípis
do tohoto listu a kšaftu mého vložiti jsem dala. A tak aby
statku toho mého vlastního krev má a přátelé moji bez
souduov a překážky každého Clověka užiti mohli, o lémž

I
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statku mém I'lastním a dědičném podle mé dobré a svObodné vuole, užívajíc rozumu zdravého i paměti dobré
(jak výš dotčeno), kšaft a poslední vuoli mou sepsati sem
dala, o němž takto řídím a kšaftuji i poroučím: Předně
že všecken ten statek mně náležitý, jmenovitě pak dva
sklepy v kotcích k~žišných vedle sklepu rožního pana
Mikuláše Kary ka z Rezna po levé ruce, od soukenných
kotcuov jdouc, mně postoupené od munzela mého p. Václava z Vlkanova, potom plátna všecka a všelijaká, kteráž
se koli najdou, tH koření a jiné krámské zboží, dluhy
také všecky mně od lidí začkoli povinné, k tomu peníze
hotové i klenoty od zlata a stříbra, nádobí cínové, též
měděné a svršky jiné, též šaty chodící i ložní a všeliké
nábytky, což v své moci mám, nic ovšem nevymieňujíc,
cožkoli toho statku mého jest a po mé smrti se ho najde,
ten všecken mocně dávám a poroučím jVlandaléně z Vlkanova. dceři mé, zplozené s Václavem odtudž z Vlkanova,
již nejednou jmenovaným manželem mým, a na ten čas
manželce Jana mladšího Kapra z Kaprštejna, a to na
tento zpuosob: Nejprve aby ona Mandaléna, dcera má,
z toho statku ode mne jí odkázaného a daného dluhy,
kterýmiž jsem já lidem povinovata, jestli že by za živobytí mého nebyly zaplaceny, hned po stvrzení kš aftu tohoto bez odporu zaplatila, jakožto paní Zuzanně Tretlerové
v Železné ulici bydlejíeí, sesti'e mé milé, za plátna čtr
nácte set kop míšo povinných a pi'ibylo-li by co vejše
dluhu do smrti mé anebo také zase jestli by se umenšilo.
a tak což by se koli spravedlivě našlo, aby zaplaceno
bylo. Item p. Jiříkovi Karbanovi z Volšan, bratru mému
milému, tisíc kop míšo mně na hotové sumě od něho
půjčených.
Dále pak táž Mandaléna, dcera má, z toho
statku jí ode mne odkázaného jest povinna po smrti mé
toto vydati: Předně p. Václavovi z Vlkanova, manželu
mému a panu otci svému, ve čtvrti letě od ztvrzení kša[lu
mého pořád zběhlém pět set kop míš., kteréž jemu
z lásky odkazuji a poroučím. Potom synuom jeho se mnou
zplozeným a bratřím svým třem Janovi a Jakubovi Floriánovi, též Martinovi z Vlkanova, jednomu každému z nich
obzvláštně, patnácte set kop míšo Předně Janovi již ženatému k živnosti jeho po smrti mé a od ztl'l"zení kš aftu
tohoto mého též ve čtvrti létě pořád zběhlém jeden tisíc
kop míšo bude povinna vydati, pět set pak kop též míšo
potom v roce od toho casu pořád přišlém Jakubovi Florianovi a Martinovi, mladším dvěma bratřím svým, před
jmenovaná Mandaléna též každému z nich puol druhého
tisíce kop míšo povinna jest dáti a vyplniti takto. Když
by let svých dospělých a rozumných který z nich došel
a živnost anebo handl svůj vésti sobě začal, tehdy hned
podle dojití let jeho a živnosti začetí tisíc kop míšo aby
mu dáno bylo a od toho časn potom v roce pořád zběh
lém pět set kop míšo A jestliže by z těchto dvou synu ov
mých mladších Jakuba Floriana a Martina, kterého před
dojitím let jeho a prve nežli by živnost sobě vésti začal
a ta suma se jemu vyplňovati ještě nezačala, P. B. z tohoto
ivěta povolati skrze smrt ráčil, tehdy torilu chci a ta jest
vuole má, aby na druhého živého pozuoslalého i na Jana,
bratra jejich staršího, nápad těch puol druhého tisíce kop
míšo šel. Pakli by oba mladší výš jmenovaní Jakub Florian
a Martin před dojitím let svých a živnosti své provozováním zemřeli, tehdy toliko po puol osmu stu kopách míšo
z jednoho každého na Jana aby šel. Než jestliže by oni
mladší živi,; jsouce let svých dospělých a živnost provozozovatí sobě začali i také díl té sumy ode mne jim odkázané k sobě přijali kterýkoli z nich, tehdy bude moci
o vostatní sumě jemu nedodalé a nevyplněné též nápadní
kšaftovati a říditi i ji dáti a odkázati, komuž by se dobře

vidělo a líbilo. Pakli by P. B. jemu, když b)' se oženil
s manželkou poi'ádnou, dítky dáti ráčil, tehdy těm aby ostatní
suma dána a vyplněna b)'la. A jestliže by který z syuuov
mých již nejednoll oznámenich anebo kdo jiný tomuto
kšaftu mámu a poslední vuoli mé na odpor jakim koli
zpuosobclll se stavěl a na tom, což jim tak ode mne, jakožto od matky jejich, a z lásky mateřské jest odkázáno
nejsa toho vděčen pi'estati nechtěl, ac té naděje nejsem,
tehdy toho odkázání mého zcela a zouplna ani nápadu
aby neužil a Mandaléna, sestra jeho, nebude povinna než
sto kop gr. č. jemu dáti a mimo to jiné všecko při ní
znostati má. Vejše pak podle vuole mé svobodné jiným
přáteluom mým dobrým poroučím a odkazuji z statku
mého, aby l\Iandaléna, dcera má, po smrti mé vydala p.
Jiříkovi Karbanovi z Volšan, předřečenému. bratru mému,
koflík stHbrný bílý, vnitř pozlacený také s přikrývadlem,
kterýž mi se po dobré paměti paní Kateřině Karbance
z Tr)'skovic, mateři jeho a mé, dostal. Item paní Zuzaně
Tretlerové, výš jmenované sesd·e mé, konvičku křištalovou
do stHbra udělanou a zasazenou, kteníž od Václava
z Vlkanova, manžela mého, odevzdamí na díl muoj mám.
Dále Václavovi Tretlerovi, synu dotčené paní Zuzany a
ujci mému, d,'a koflíky veliké pozlacené, jeden do druhého vcházející a od častopsaného Václava z Vlkanova
také mně dané. Potom panně Alžbětě Tretlerové, tetě mé
a dceE paní Zuzany, sestry mé, dve stě zl. uh. na zlatě.
Item paní Julianě Parkerové z Vlkanova, u zlatého kola
na ten čas v Star. M. Pr. bydlející, padesáte kop míšo
A Janovi z Vlkanova, bratru jí Juliany (l. Václava, manžela
mého, pad,esáte kop mK Paní Anně Skodové, manželce
p. Jiříka Skody, měštěnína v městě Slaném, pro lásku,
kterúž k ní mám, sto kop míšo odkazuji, aby jí vydáno
bylo. Mikulášovi barvíři a Anně, manželce jeho, v Brodě
Ceském na tento čas bydlejícím padesáte kop míšo Item
paní Anně Machkové, manželce p. Matěje Machka, měště
nína Žateckého, odkazuji malltlík oděvací karmazínový
černý, popelicemi podšitý, aby na mne památku měla. Napo.
sledy col, sell! již tuto o statku mém kšaftovala a poslední
vnoli sobě sepsati dala, toho všeho v moci a vuoli své
svobodné zuostavuji a zanechávám, tak abych mohla to
kolikrát koli by mi se líbilo změniti a o tom jinak podle
své dobré vuole říditi a poručiti. Jestliže bych pak jiného
pořízení žádného o tom neucinila, tehdy tento kšaft muoj
o statku mém učiněný aby pruochod a moc svtí měl,
nebo jest ta konečná vuole má o tom. Na utvrzení a dokonalejší toho všeho jistolu i duověrnost mou vlastní
rukou v témž kšaftu dole jsem se podepsala a nemaje
pečeti mé, však nicméně pečetí dobré paměti paní Kateřiny Karbauky z Tr)'skovic, mateře mé milé, jakz po
smrti její mně se dostala a v mé moci posavad znostává,
jej sem s jistým mým vědomím upečetila. A vajše také
dožádala sem se ur. p. Tadeaše Hájka z Hájku, v umění
lékařském doktora, a slovutného p. m. Matěje Bydžovského z Aventinu, měštěnína St. M. Pr., že sou také na
svědomí pečeťmi svými, však sobě i dědicuom a budoucím svým bez všeliké škody, tento kšaft Illuoj upečetili.
Jenž jest dán a psán 1. 1581 ve čtvrtek den sv. Vavřince
a desátého dne Augusti měsíce. Dorota Vlkanovská rukou
vlastní.
L. P. 1580 V sobotu po Na nebe vzetí P. M. p.
Václav z VIkanova s paní Dorotou, manželkou svou, jsou
se dobrovolně snesli a srovnali o díl statku, kterýmž ji
z statku svého vlastního odbyl a odbývá i za věno jí Imihami městskými pojištěné zejmena tímto:
Pi·edllě dva sklepy v kotcích kožišných ve 300 kopách míš., pláten za 1115 kop míš., koření za 1000 kop
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míš., dluhUv všech a všelijakých podle cedulí řezaných
za, 17707 I<op míš., peníze" který panna lvlandalena
z Zatee a z Klatov přivezla, ty jí všecky postupuje a odevzdává, Item klenoty její po paní matel'i její všecky,
k tomu dva koflíky veliký pozlacený a konvieku křišťa
lovou. Item svršky všecky, též šaty ložní kromě, kde celádka líhá, a s jedno loze šatuov pro dobrého pl'ítele.
Též šaty její chodící, k tomu nádobí její cínové všecko,
s tím se vším ona paní Dorota aby mohla a moc měl"
učiniti, což by se jí dobře líbilo a zdálo bez jeho Václava
z Vlkanova, dědicuov a budoucích jeho překážky všelijaké.
O kterémzto statku svém dědičném bude moci i'íditi,
kšaftovati, buď jej komu koli chtíti dáti a zapsati a s ním
jako s svým vlastním kdykoli a kolikrát koli by se jí
vidělo II zdálo učiniti podle dobré a svobodné vuole své
nyní i na časy budoucí a věčné; k tomu jí koně tl'i pl-idává a vozy k potřebám. Proti tomu zase paní Dorota
přijmouce k sobě za díl svuoj nadepsaný statek od p.
Václava, manžela svého, více se na něho a statek jeho
potahovati, jeho naříkati ani co více od něho žádati nižádným vymyšleným zpuosobem nemá nyní i na časy budoucí a věčné.
Toho na potvrzení a budoucí paměť toto porovnání
a smlouvu mezi sebou jsou v tento spis uvésti dali a na
svědomí pečeť svou lýž p. Václav z Vlkanova k této
smlouvě jest přitisld s podepsáním vlastní ruky své. A
pro lepší loho jistotu dožádali jsou se z obojí strany
manželé urozených p. doklora Matouše Kodicilla z Tule'ihova a p, Mikuláše Dačického z Taurnpergku a p. Václava
ZeZhuli, ze jsou pečeti své a pan Václav Žežhule seluyt
svuoj k této smlouvě přitiskli, sobě a dědicuom svým beze
škody. Stalo se, ut supra.
22. 1585, 8. ledna. Rl/llOp. Č, 21Z9 1. J. 3. Jakub
Florian z Vlkanova pl'iznal se, že pi'ijal jest podle kš aftu
Doroty z Vlkanova, matky své, 250 k. gr. č. již ostatních
od Janu ml. Kapra z Kaprštejna, š,-akra svého. Act. fer.
lIT. post Epiph.
23. 1585,29. července. Rl/kop. č.1136 J. 292. (Jakub
Florian z Vlkanova s Janem, bratrem svým.) - Léta Páně
1585 ve čtvrlek po neděli Cantate J akuh Florian z Vlkanova obeslav Jana ocHuclž z Vlkanova, bratra svého, skrze
přítele svého oznámiti dal, kdež pře mezi nimi na prů,vodích zůstává, že jest s týmiž průvody na hotově žádá
ahy čteny byly.
'
,

ohlášení poznamenáno bylo, kteréhož rejstříku podávaje,
žádá jeho za přečtení. A ze má od té pl'e hlavní upuštěn
býti, to chce ukázati.
Na to od Jakuba Floriana mluveno: Jest s podivením,
co tento Jan opět i pi'ed sebe beře, chtěje nějakou novou
interlocutorii učiniti pravíc, že k nějaké obsílce nestál,
ježto Florian nic nevěděl, co on tou obsílkou mínil, a
tím jeho o jeho spravedlnost pi'ipraviti nemůže, že k jeho
obsílce nestál, než kdyby Jakub, maje pořádný právní
odklad, k němu nestál, mohlo by toho něco býti, ale tuto
nic toho nebylo. Jest pak Jan na velikém omylu, v outerý
post Jubilale jeho Jana procurator sám do rady vzkázal,
aby se věci poodložily, a tak z rady poručeno bylo, aby
se strany ku panu purgkmistru daly najíti a o jistý den
se snesly, že se pak snésli nemohly, on Jan se sám hned
ke čtvrtku v obeslání dal, to jemu Florianovi k žádné
škodě není.
A Janovi také toho žádná potřeba nebyla,
aby jsouc strana obviněná, měl původa obsílati, nýbrž
původovi náleží na svou při nastupovati a po svém právě
kráčeti; a pakli by den a rok mlčel, tu teprva o svou
spravedlnost přichází, čehož se tuto nic nestalo, aby měl
tak dlouho s svou pří mlčeti, pro tož Jan zbytečně zaneprázdňuje, věře právu, že při své spravedlnosti a právních
odkladích zůstaven bude.
Od Jana: :Mohl hned I' líterý post Jubilate žádati za
upuštění od práva, ale ušetřil v tom prokuratora jeho,
poněvadz pak k jeho obsílce nestál, věl'í, že od při osvobozen bude, jakož podobní příkladové se nacházejí, jeden
mezi Jil'íkem Trupachem a Jiříkem Gerlí; druhý mezi
Václavem de Clil'O a Jindřichem Sukničkou, žádaje těch
také v této při užiti a podle nich zachován býti.
Od Jakuba : Jest rozdll mezi citovanými nálezy a touto
pří, nebo Jindřich Suknička maje sobě od práva dictum
učiněné, od něho na rozmýšlení vzal, a nesloživ peněz
důkladních, když čas rozmišlení vycházel, nedal se ku
právn najíti a Václava k doslyšellí pře začaté neobeslal,
tudy Václav de Clivo, když jeho obeslal a on nestál,
spravedlivě jemu za stané právo dáno jest, čehož se v léto
při nic toho nestalo a, tak daleko nepřišlo, prolož zanechajíce daremního zaneprázdnění, poněvadž Jakub s svými
průvody na hotově jest, Zádá, aby v nich bez překážky
Jana vyslyšán byl.
Od Jana doloženo: On vždy na svém stojí, že pro
příčinu předloženou od té pře upuštěn a absolvován býti
má, pakli tomu místa dáti nechce, chce to ukázati, žádaje
k průvodům podle práva připuštěn biti.
Tu strany jsouce sobě na odporu, jest jim termin
k průvodům pod ztracením té pl'e od práva uložen, na
kterýž stojíce, Jan dal čísti rejstl'ík obsílek, ohlášení jeho
pro nestání Jakuba Floriana k obsílce, právo městské
A. 41. roz. 5. A. 45. roz. 4. 5. 6. A. 49., zřízení zemské
B. 43., k tomu mluvě, že tímto prllvodem dostatečně
provozuje příčinu potracení pře Jakuba Floriana, bratra
jeho, pro jeho 'ku právu nestání, předně rejstříkem, když
do rady puštěni byli, Florian nic jest ku při své neukazoval, o čemž dobrou vědomost má p. Cypryan Slříbrskej,
kterýž toho času p. purgmistrem byl, na jehožto paměť
táhne se, a tn tehdaž bylo jim od něho oznámeno, aby
se k němu dali najíti, bude-li je moci porovnati, že k tomu
se přičiniti chce, a když sou k němu přišli, tu Jakub bez
přítele svého, když se v nic dáti nechtěl, od pana purgmistra sou propnštěni. A ač jemu Janovi již nebylo potřebí dále jeho Jakuba k dovedení pře jeho nutkati, však
nicméně jeho ad fer. V. post Jubilate obeslal, kterýž sa
tak od něho obeslán, kdy~ ponejprv naň voláno bylo,

jest se neohlásil a od práva ušel; podruhé ledyž volán
byl, u práva se postavil, ale tu též žádných pruvodův nevedl; po třetí sa zavolán, tolikéž jest k tomn nic neříkal,
a tak on Jan vyčkavši, až páni vyvstati měli, tu žádal,
aby naň stané právo dáno bylo, ano i toho ohlášení za
poznamení žádal, kteréž eteno. A kdyz se kdo toho dopouštěl, čehož se on Jakub Florian dopustil, vždycky
druhá strana od práva bývala upuštěna, čemuž se jemu
také dostane, jakož i příkladové na to jsou, dav čísti nálezy 1. mezi Václavem de Clivo a Jindřichem Sukničkou,
2. mezi týmiž osobami, 3. mezi JiHkem Trupachem a Jiříkem Gerlí s confirmací, v 4. reformací mezi Samuelem
Nejepinským a Václavem Saurem z Poděbrad, item zří
zení zemské D. 16. dokládaje, že věří, že podle těchto
nálezův ukázaných, čeho se jiným dostávalo, jemu se také
dostane, a jak pro nestání ku právu sou pře jich zdvi,
hány byly, že také tato pře bude přetržena a vyzdvižena.
ZHzení pak zemské ukazuje, že rozsudkové v své moci
zůstávati mají.
Proti tomu od Jakuba Floriana mluveno: že zbytecně
touto excepcí Jan, bratr jeho, zaneprázdnění činí a disputuje de lana caprina, cilce z ničehéhož učiniti něco, což
samému p. Buohu náleží, a předně než k replice přistoupí,
táhne se na to nejprvnější ohlášení své, kteréž strana nči
nila v outerej post J ubilate, že se to nesrovnává s tímto
promlouváním, neh praví se, že naň Jakuba voláno bylo
a potom že nebylo, a tak jedno proti druhému jest, a
právo vyměřuje, kdo jiný žaluje a jiné vede, že to jemu
zdviženo bývá. B. 14., zřízení zemské C. 15:, potom že
v outerej post JubHate měli odklad peremtorii, to jest
tak, že na ten den od pana purgkmistra Cypryana Stří
brského, na kteréhož se podle práva paměť táhne a jí
též užiti žádá, tolikéž na právo městské B 81. roz. 3.,
kterak ten den od žádniho jest ani stanýho práva ani upuštění od práva nebylo, než jakž strana toho dokládá, že
pan purgkmistr oznámil, aby k němu do domu pl'išli a
tu aby se o odklad snesli, na tom strany přestali a tomu
neodporovali; a právo ukazuje, co pod výminkou zllstává,
k tomu se žádný nezavazuje, a tale již tato příčina od
strany původné předložená zbytečná jest, a toliko zaneprázdnění daremní se činí; nálezové pak ul~ázaní k této
při se netrefují a to z příčiny té, že mezi Jindřichem
Sukničkou a Václavem de Clivo se stala vejpověď, že mají
v průvodech slyšáni býti, a Suknička vzal na rozmyšlení,
potom ani důkladních peněz nesložil, ani po vyjití rozmyšlení kn právu se nepostavil II Václava neobeslal, protož Václav sám jeho obeslal, a když Jindřich nestál, spravedlivě jemu stané právo proti Jindl'ichovi dáno jest.
Ale tuto žádného dictum se nestalo, aby v průvodích vyslyšáni byli, než kdyby bylo dictum a on od něho neapeloval, a potom se kn právu zase nedal najíti, tehdy
by mO~llo býti, aby Jan byl od té pl'e upuštěn, jakž dr uhej nález v sobě obsahuje, že když Jindřich ku právu
nestál, dáno naň stané právo, ale tento J "kub fer. 3.
Rost Jubilate k odkladu stál. i'lIezi Nejepinským a Václavem
Šaurem ten také jest rozdílnej; že pak jeho Jakuba obsílal, ale nač by to obeslání se vztahovalo, poznamenáno
nebylo a není. Dále dal čísti rejstřík obsílek pří novejch,
pak po při nové měl-li by kdo žádati starého práva nebo
npuštění od práva, to při uvážení právu se zanechává a
práva vyměřují, jak se obsílati má, A. 45. roz. 6., kteréž
se nevztahuje na upuštění od práva, ač toho času, když
on Jan z Vlkanova žádal za upuštění, Jakub jesti stál, II
tu od přítele jeho Jana sveden byl pravě, ze pan p'lrgmistr páni mají jiná zaneprázdnění, a tak že z toho nic
nebude, pročež voba šli spolu na rejnský víno k Zejdl-
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Proti tomu od Jana z Vlkanova jest mluveno: Porozumívá tomu, že by Jakub Florian, bratr jeho, chtěl ně
jaké průvody dáti čísli i praví, že nic cteno býti a on
Jak~b jich užiti ~ell1á z télo příeiny: že on Jakub, maje
sobe s ním terllllll k outerkn post Jubilale podle "ádosti
je}~o ?~!'~mp~orie od práva uložený, ten den, když na lu
pn pnJ1~1 melo, bylo z rady oznámeno, aby ony strany
na ten cas odešly a ku panu purgkmistru po vobědě najíti se daly a o odklad se snesly. I když sou se tam postavili, Florian o žádný termin jistý se snésti nechtěl; to
Jan Vida,. že Jakub svévolně po své pl'i jíti nechce, sám,
ne z povlllnosti ale dobrovolně, jeho Jakuba hned k čtvrlkn
po:t Juhil~te obeslal a jeho právem Ulltkal, aby, co jest
zacal, sobe k místu vedl. Florian pak po takovém obeslání se jest nepostavil, čemuž se z rejstříku, kteréhož
podává, vyrozumí. Poněvadž pak právem vyměřeno jesl,
kdo ku při své, a zvláště původ nestojí, ze pE svou tratí,
podle, kteréhožto práva i Jan také hned ten den, ncodstupnJíc od práva, zádal pro nestání jeho Jakuba ku právu
za upuštění od práva, a takového svého ohlášení za poznamenání; což také od práva poručeno, aby to jeho
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huberovi a tam XII žejdlíků propili, ale Jan zůstal, pak
tudy by chtěl práv zůstati, a jak se k prllvodlul1 odklad
činívá právo A. 54. roz. 1. A. 55. A. 49. roz. 2., kteréž
čteno, vyměl'uje, z čehoz rozuměti, kterak peremptoria
vyšla v outerej post Jubilate, a tu nic toho při právě
nebylo žádáno; a kdo hned toho dne nežádá, když strana
nestane, potom toho ničehéhož užiti nemůze; načež dal
čísti nález mezi Jiříkem I\Iichaelem a Mathoušel11 formany
a židem impressorem. Najde se i to, že Florian nedavši
dvoum nedělím projíti jest obsílal k týmž svým průvodům
Jana, bratra svého, poněvadž pan purgkmistr jistého odkladu jim neučinil, dav na to čísti rejstl-ík obsílek ad fer.
3. post dominicam Cantate k průvodům etc. právo městské
A. 52. 1'. 22. a 23., k tomu mluvil, že se ukaznje, kterak
Florian po svém právě šel a nedal netoliko rokn a dni,
ale ani dvoul11 nedělím projíti, a tak jest nic nepromlčel.
Toto pak zbytečné zaneprázdnění práva má strestáno býti
pokutou právem B. 13. vyměřenou, nebo kdož jest kdy
se toho dopouštěl" pokutován býval, a dav čísti reformaci
mezi Dorotou z Saratic a J. M. C. panem rychtářem,
podle toho žádal zachován býti.
Zase od Jana mluveno: že právo pod literou A. 49,
to s sebou přináší, jestliže by pllvod ku právu svému se
nepostavil, o svou spravedlnost přichází; pak on Jakub
Florian se nepostavil a tak o svou spravedlnost přišel
jest, a jakž se táhne na paměť p. Cypriana Stříbrského,
též i on se potahuje, že jest poručil, ne aby se snesli,
než aby se k němu dali najíti, a tu že jest on Jan ozna·
moval, cllCe,li Jakub jakožto původ po své při státi, ze
on také státi bude, a tu žádal za obsílku ke čtvrtku
nejprv příštímu, o čemž on Jakub, sa tu přítomen, dobře
věděl, že se proto obsílá, což vše ukázati se bude moci.
Co se nálezllv dotejče, jak je Florian vykládá, tom II Jan
místa nedává, než jest té naděje, že se jinače najde;
praví dále Jakub, že o obsílce nevěděl, i kterak nevěděl,
an se k tomu sám zná, že jesti zde byl a potom zoumysla odešel, a že by měl sveden býti od přítele jeho
Jana, kterýž by jemu Jakubovi oznámiti měl, že z toho
nic nebude pro zaneprázdnění pana purgkmistra pánův,
tomu on přítel Janllv odpírá, aby ho měl v čem troštovati, nebo aby on měl věděti o věcech, kteréž se v radě
dějí, to se trefiti nemůže a také on se na to nevyptává.
Artykulové práva zbytecně sou přivedeni, neb ti ukazují,
jak se kdo při tom chovati má. Též i nález mezi formany
a zidem jest zbytečně přiveden, proto že oni nežádali
upuštěni býti od práva, ale tento Jan jest žádal, že pak
nebyl upuštěn, to nepomíjí, neb se ještě vykonati bude
moci etc. Tím spor zavříu a právu k uvážení podán.
Tu pan purgkmistr a rada slyšíce žádosl Jakuba Floriana, excepci Jana, bratra jeho, rejstříky obsílek, ohlášení, nálezy, právo městské, zřízení zemské, a toho všeho
s pilností pov,íživše, takto o tom vypovídají: Poněvadž
právo ukazuje, ze kdo k svému odkladu od práva uClllenému nestojí a nebo ohradna se při právě nečiní, při
svou tratí; a aby mezi Jakubem Florianem z Vlkanova
a Janem odtudž z Vlkanova, bratrem jeho, jakej pořádný právní odklad ke čtvrtku po neděli Jubilate
léta tohoto 1585 býti měl, toho od Jana z Vlkanova
ničímž ukázáno a provedeno není, než prostá toliko
obsílka od Jana na Jakuba daná se nachází, ale aby hned
po obsílce v takové příčině stané právo dáváno býti nebo
upuštění od práva se státi mělo, loho právo nevyměřuje,
z těch pl'ícin Jan z Vlkanova své žádosti s strany upuštění
a osvobození od hlavuí pi'e mezi nimi bratřími užili nemiHe, nýbrž oni bruti'i Jakub a Jan z Vlkanova pi'i prů-
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vodích hlavní pře se zustavují a v těch vyslyšáni budou
podle práva. Actum die S. Martae anno 1585.

poručenství J. Mti C., jehož datum na hradě Pražském
v sobotu po Svátostí léta tohoto devadesátého, plněji
v sobě obsahujíc zavírá. I že se od ní Lidmily CiukulínOI'é vdovy tomu za dosti stane a ona statek sirotčí
k zlepšení spravujíc řéditi bude i sirotka ke všemu šlechetnému a dobrému povede - . Act. postridiae Sophiae.
28. 1607, 17. ledna. Rl/kop. Č. 2179 1. f. 123.
Václav z Vlkanova, po Jakubovi Florianovi z Vlkanova syn
pozustalý, oznámil, ze jest mu Kateřina Silvestrová z Hadova, po někdy Janovi z Vlkanova, strejci jeho, vdova pozustalá, náležitý počet ze všech příjmuv statku jeho i také
všech vydání učinila.

ipsorum ad antiquos falces
in XI s. famoso Sezeme
de Zwiekowecz, camerario d. Machne de vVeliss - ad
integrulU annum - .
2. 1447, 4. května. Rl/kop. č. 90 f 147. Vicen de
Gurim et Margaretha emerunt domum ad antiquos falces
dictam, si tam penes domum Borúwogii ex tllla et Petri Me
zirziecky parte ex altera, erga \Venceslaum pellificem,
natum Georgii de Ungelto, et Barbaram relictam post
prefatum Georgium, Johanuem et Mandam, liberos dicti
Georgii, pro LXX s. Act. fer. V. post Phillipi et Jacobi.
3. 1462, 8. června. RI/lwp. č. 2141 f. 418. Stará
rada, jenž za Pešíka seděla, obeslána jstic k žádosti Vioena kramál'e, měštěnína Stal'. M. Pr., jiohžto svědomie
on dokládal sě, všichni jednostajně seznali jstí, že toho
svědomi jsú a v tom sě dobře pamatují, kterak paní Margreta, téhož Vioena někdy manželka, všeoko právo své
vzdala jest Vicenovi, mauželu svému. Act. fer. lIlI.
post Penth.
4. 1465, 14. ledna. Rl/kop. Z'. 2119;: N. 13. Ve
jméno božie amen. Já lvlachna Pnrkrábková bydlející
u Vicena - u srpu ov statek muoj - dala jsem Vaňkovi řečenému Zelenýmu, přieteli mému. Act. fer. II.
post oct. Epiph.
5. 1473, 7. července. Rt/kop. č. 2119 j: R. 1.
Ve jméno božie amen. Já Vicen kramář vyznávám tiemto
listem oc, že ačkoli z dopnštěnie božieho nemocen jsem
a neduživ na těle no, tak že duom muoj u srpuov, v němž
bydlím, dvě vinice mé, z nichžto jedna leží pod Strahovem
podle vinice páně Maříkovy ot hřebenuov a druhá v Oboi'e
tudiež, a podle toho i všeckeren jiný st~tek muoj - otdávám panie Uršule, manželce mé milé, Rehořovi a Janovi
dětem jejím, ač by jie byli poslušni, tak však, aby Jana,
syna Marketina, sestry manželky mé, také nezapomínali,
neboť tak vuole má jest, aby on po mé smrti state k ten
opatroval a spravoval, jako i za mne - . Potom pak vuole
má jest a tak portičiem, aby žákóm do školy Matky božie
v Týně na drva puol kopy gr. kazdý rok a chudým na
cbleb každý týden z statku po mně zuostalého vydáváno
bylo věčně. A kdy, by práva toho, kteréž mi v Ktířimě
příslušie, o ktťréž již ot mnoha let jsem v súdu s nimi,
dobyto bylo, aby druhé puol kopy gr. žákóm do svrchupsané školy v Týně každý rok bylo přidáno. A také
jestli že by toho, což mi Hl'iech odtudz z Kúřima po·
vinen jest, dobyli a dosáhli, tehdy otlrazuji z toho a chci,
aby žákóm do školy tudiez v Klmmě V k. gr. na jich
potřeby bylo dáuo.
Datum fer. lIII. post Procopii
anno nc LXXIIlo.
6. 1490, 12. října. Rukop. Č. 2106 f 285. Ursula
a falcibus antiquis resignavit domum suam, quam inhabitat,
ad falces antiquas dictam Gregorio aurifabro, fi1io suo.
Act. fer, III. ante Ga1li.
7. 1499, 6. tínora. Rt/kop. č. 2107 f. 160. Hanussius barbirasor et Gedruda emerunt domum minorem
diotam ad falces, que est contigua domui maiori, sitaquc
est penes domum Ade de Bystrzicze ex una et domum
Gregorii aurifabri parte ex aUera, ab eodem Gregorio pro
LXXllll s. pl'. Istis condicionibus subinclusis: Quod memoratus Hanussius debet laborare murum dividentem domos in curia propriis impensis, incipiendo ab acie domus
dicti Gregorii usque ad murum, qui est in sta bulo alias
v marštali; in quo quidem muro idem Hanussius poterit
locare seu edificare estuarium vel qllidquid sibi placuerit
pro usu suo, eV fenestras convertere ad curiam predicti
Gregorii, quas idem Gregorius, heredes et ipsius successores nu1lis edificiis obumbrare debent. Item aqua de

curia predicti Gregorii per domum nominati Hanussii per
sti1licidium elaboratúm sub dicto muro meatllm liberum
habere debet. Et in co dem mul'O debet esse hostium
propter mundacionem stil!icidii, quod quidem recludi et
serari debet cxparte utrorumque. Et dum illud stil!icidium
mundacione indigeret, unus alteri debet i11ud hostium
aperire et sti!1icidium, ut opus fuerit, simul mundare et
postea viceversa recltldere. Item aqua de canali memorati
Hanussii in curiam prenominati Gregorii cadere debet.
Act. die Dorothee.
8. 1520,28. dubna. Rt/kop. c. 2109 f.109. Václav
švec z Malé Strany a Johanna koupili duom proti domu
farářskému .v osadě Tajnské mezi domy u zlatého slunce
a u srpuov ležící od Hanuše bradýře za sto k. gr. č.
Ac!. sabbato post Georgii.
9. 1524, 16. línora. Rttkop. č. 2110 f. 20. Jan
Kedrle mečíř a R\1gina koupili duorn ležící v ulici Caletné mezi domy Simona Třeštíka a u srpuov obostranně,
od Václava ševce za sto k. gr. č. Act. fer. III. post Valentini. (1532 splácí již vdova Regina až do r. 1536.)
10. 1550, 1. prosince. Rt/kop. č. 2142 f Z. 9.
My purgmistr a rada Star. M. Pr. známo činíme - kterak
Václav Kedrle mečíl:, někdy soused náš, učinil Haft v pondělí po sv. Ondřeji ap. 1. etc. L. - takže - díl
svuoj po někdy Janovi Kedrlovi mečíři, olci jeho - odkazuje Anně, m. své, Anně a Markétě, dětem svým. (Publikován kšaft v pátek po SI'. Viucenci 1551.)
11. 1571, 9. října. Rt/kop. č. 2118 f. 290. Ambrož
Havránek švec a Marta koupili duom mezi domy Václava
z Vlkanova a Srbky bradýřky, jdúc do Caletné ul. od
Reginy Kedrlový za 237 1/ 2 k. č. Act. die Dionisii.
12. 1580, 8. června. Rl/kop. č. 2112 f. 76. Ambrož
Havránek švec vzdal duom - Martě m. své. Act. die
Met\ardi.
13. 1605, 15. září. Rl/kop. č. 2113 f. 373.
Ambrož Havránek vzdal dum, vinici za Holešovici ležící
při úřadě J. Mti C. Kristině, m. své.
Act. postridie
Exalt. S. Crucis.
14. 1612, 12. července. Rl/kop. č. 474 f 12. Kristina Havránková, jinak Pihavá, obeslavši ku právu úřadu
šestipanského v Stal'. M .. Pr. paní Martu Floryanovou,
vdovu po p. Floryanovi Matysovi, chirurgu zemském,
stížnost sobě do ní položila tuto : Jakož jest ji kolikrát
sousedsky a přátelsky napomínala, aby jí v nákladu na
žlab společný, do kteréhož voda s krovu jejího SVllj odpad má, a mezi střechami jednoho i druhého domu položený jest, poněvadž sešlej a zlej jest, nápomocna byla,
paní Marta pak tím vychází a to sobě za obrauu berouc
se vymlouvá, že by týž žlab společný býti neměl.
Když pak vejchoz vykonána byla, Kristina Havránková vykazujíc žlab na gruntu a zdi své vlastní položený,
do něhož s některého toliko šáru šindelu vane s vší
střechy pL Marty Floryanové voda dešťová scházela, s jejího pak krovu všeho v tu stranu obrácena byla a do
dvoru domu Srpovského pád svuj měla, potom teprva
z téhož zlabu, jako i odevšud jinud ze dvora po žlábcích
kamenných skrze dum Kr. Havrá~kové vypadala~, ten
že by společný býti měl, pravi!a. Proti tomu paní Marta
jiný žlab pod krovem svým, jímž voda na ulici vypadá,
společný ukázala; tomu pak, aby společný býti měl, který?:
Kristina Havránková vykazovala, odepřela.
Tu páni tíředníci vypověděli:
l'oněvadž jest se
vyhledalo, že žlab dělící krovy pL Marty a Kr. Havránkové, s něhož voda deMová vedle starobylé služebnosti

.24. 1587, 26. ledna. R1/kop. Č. 2230 f 161. Jakub
Flo1'lan z Vlkanova oznámil, jakož jest při smlúvách sv adebních z statku svého jménem věna Anně z Vopočna,
m~n~elce své, 1000 k. Č. na hotové sumě obvěnil, zapisUJe je na domu u zlatého slunce řečeném. - Act. postridie
Convers. Pauli.
25. 1589, 25. ledna. RullOp. Č. lťl3 f 142.
V středu den sv. Pavla na víru obrácení stal se popis
veCl po Jakubovi Florianovi z Vlk,anova pozustalých
v domě u sluncuov v Caletné ul. Toto se našlo: Ve svět
nič~e zadní nahoře: koltrin osm v rámích, dva stoly,
umyvadlo s almárkou cínem fasovaný a v almárce při
to,~ umývadlu v krabičce některé listy nebožtíkovy, též
stnbro s ouškem, kteréž na hrdle nosíval. Almara koutní
a v ní pouzdro lžic, Cosmographia, v kuchyni nádobí _,
v komoře pacholitské luože, v komoře vedle kuchyně
konví - nádobí, ta1ířllov - luožko pod nebesy - dvě
kolibky - . V pokoji, zeleným dva stoly černý, svícen
visutý. mosazný vo 12 cívkách, figura v rámu, na ní obraz
J. Mli krále Rudolfa, kontrfekt nebožky manželky jeho
Jakuba Floryana, též nebožtíka, svícen mosazný v stěně
1'0 1 cívce, almara prázdná.
V komoře naproti tomu to
pokoji v truhlici nádobí v druhé truhle šaty - na
mazhauze dva stoly, v světnici velký dva stoly, mříže
vokolo kamen, v komoře naproti luožko zlutý pod nebesy,
v sklepě v síni saňky malovaný.
26. 1590, 5. května. Rl/kop. č. 2230 f 309. Poctivým purkmistru a )wnšeluom Star. M. Pr., věrným
našim milým. Rudolf druhý - . Poctiví věrní naši milí!
Jakož jest někdy Jan Cingulin z Vopočna n. J .. hejtman
náš na Brandejse, poručník nad sirotkem po někdy Jakubovi Floryanovi z Vlkanova pozustalým a statkem jemu
náležitým od nás nařízený, z tohoto světa smrtí sešel a poně'fadž toho potřeba, aby nadepsaný sirotek jiným pOl'llČ
níkem opatřen byl, ukazuje, a pro tož na hledání toho pl'i
nás a poníženou prosbu Lidmily, manželky po Janovi
Cingulinovi, jakožto báby téhož sirotka, znajíc takovou
prosbu její, jakožto blízké přítelkyně, slušmí býti, jí sme též
poručenství nad již jmenovaným sirotkem z Vlkanova i
nad vším statkem jemu náležitým milostivě dáti ráčili.
Na ten zpuosob, aby takový statek rnkojměmi hodnými
dostatečně zarucila a jej náležitě s dobrým a užitečným
sirotčím, tolikéž i sirotka toho opatrovala a ke cti a
chvále bolí, ke všemu dobrému a poctivému vedla. Vám
poroučejíc, abyste přijmouce od ní takové zaručení téhož
statku, ji v též poručenství uI'edli a v tom žádnému žádné
překážky činiti nedopouštěli. Jiuáče nečiníc. Dán na hradě
našem Pražském v sobotu po Svátostí léta etc. devadesátého a království našich IHmského patnáctého Uherského
osmnáctého a Ceského též patnáctého. Rudo'lf. Adamus
de Nova domo, s. r. Bohemiae cancellarius. Ad man datum
3. c. maiestatis proprium Kryštof Zelinský.
.
27. 1590, 16. května. Ruko}. Č. 2230 f. 309. Jakož
Jest J. M. C. pán náš nejmilostivější na poníženou prosbu
Lidmily, pozuostalé po Janovi Cinkulinovi z Vopočna nad
Jizerou, někdy hejtmanu Brandejským, vdovy, nad Václavem
sirotkem, nebožtíka Jakuba Floriana z Vlkanova nezletilým
synem, jehož v opatrování má, také i nad statkem téhož
sirotka, jakožto vlastní bábě, poručenství dáti a jí Lidmile
vnuka jejího s statkem všelikým poručiti na jistý zpuosob
rácil, aby oua statek zamčíc náležitě s dobrým a užiteč
ným sirotčím i sirotka toho opatrujíc ke cti a chvále boží
ke všemu dobrému také poctivému vedla, jakž takové

29. 1607, 3. prosince. Rllkop. Č. 2179 ll. f. 83.
Staly se smlouvy sl'adební mezi Centurionem Mukem
měštěnínem Nov. M. Pr., na místě a k ruce panny Ro:
zyny, vlastní dcery jeho, a Václavem z Vlkanova - a to
takové, takže on Centurion lv[uk dává dotčenou dceru
?VoU jemu Václavovi z Vl. za budoucí manželku, po níž
Jmenem věna 100 k. m. věnuje a k tomu vejfravu poctivou, však tím ji statku svého neodbejvajíc. Proti tomu
on Václav z VI. budoucí manželce své 600 k. m. obvě
nuje, kterejž on Vnclav z VI. na domě svém, jenž slove
u sluncu v Star. M. Pr. pojišťuje.
30. 1615, 2. ledna. Rt/llOf. č. 2114 f. 182. Zachariáš PecoU, měštěnín Stal'. JH. Pr. a Anna, koupili dum
v osadě Matky B. pl:ed Týnem mezi domy p. Kašpara
Wintera z Polehrad' z jedné a Honza bradíře ležící od
starodávna u slundi l:ečený od Václava z Vlkanova a Roziny za 4250 k. míšo (R. 1624 postoupeno zase zpět Václavovi z Vlkanova.)

Číslo pop. 555.
(Dum u starých srpuv.)

"'1. 1407, 16. červ"nce. Rt/kop. č. 2099 f. 17.
Mixico, capellanus d. Nicolai, pridem subcamerarii. fassus
est, se nomine dicti domini nec non Agnezce, filie Sachzonisse, relicte Petri Crucis, se percepisse L S. gr. debiti
a Cruce institore. Act. sabbato post Margarethe.
'i'2. 1416, 13. května. Tamtéž f. 93. Oorothea et
Katherina, filie olim d. Nicolai de Okorz, fassi sunt, prout
dictus d. Nicolaus domum dictam olim ad falces - Erhardo vVicztum, notario ungelti - vendidit pro centum
s. gr., ad quam vendicionem ipse plenum ipsorum ,consensum dederunt et dant. Act. fer. nn. post s. Stanislai.
;;'3. 1435, 30. záK Rttkop. č. 2099 f. 406. Wenceslaus et Barbora, coniuges ab antiquis falcibus, obligaverunt cum consensu vVenceslai et J ohannis, filiorum dicte
Barbare, domum eorum ad antiquos falces sitam inter
domos Mathei Drdak et re1icte olim Johannis Ludwici
hincinde in X S. gr. famoso Olframmo de Richberg a
festo GalIi nunc venturo usque integrum annum. Quamquidem domum dictus Olframmus eo in tempore debet
tenere et possidere ac hospitari in eadem - . Insuper
Olframll1us committit, si et in quantum eo in tempore
decederet, famoso Henrico, nato pie memorie Nicolai
Koziehlawa, prefatam summam tollendi. Actum die b. Jeronimi.
1.

1437.

Tamtéž f. 438.

antiquis falcibus et Barbara -

Wenceslaus ab
obligaverunt domum

t
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do domu u srpuv na dvur spadá a odtud skrze dum Kristiny po žlábcích kamenných na ulici vychází, na zdi a
gruntu Kristiny položený jest a do něho na větším díle
s střechy její krápě dešťová schází a aby tak mnoho vody
s krovu pf. Marty do něho spadati a jaká tu společnost
býti měla, toho se uznati nemuže, z těch přícin bude
Kristina moci zlab SVtlj vlastní opraviti.
15. 1613, 10. května. Rl/llOp. Č. 2114 f. 109. Jan
An'tonius koupil dum mezi domy u slunce II u srpů řeče
nými od Kristiny Havránkové za 550 k. č., jalcZ jest týl.
dům sama Kristina po smrti Ambrože Havránka, manzela svého, měla.

faře Tajnské mezi domy někdy p. Jana Pikarta a Kedrlovým obostranně od Adama krajčího za CLXXV k, Č. -
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Číslo pop. 554.

(U

srpův.)

Až do r. 1499 spojen s domem

předešlým.

1524:
Rulwp. č. 2153 f. 134. KdeZ Jan
mečíř obeslán jsa skrze panie Zuzanu z domu od srpuov
jest obviněn, kterak by v domu svém položil žlab nový,
jímž voda od starodávna tok má z dvoru jejího skrze
dvuor jeho až na ulici, že jest on mecíř chybivmíry
prvnějšie toho žlabu povýšil.
A skue to ona panie Zuzana škodu trpie, že ta voda tu na dvol'e jejím zuostávající spádu a toku svobodného mieti nemuož. K tomu i
žlab se shuoru u krovu svého - ukrátil, že voda blíze
pl'ichází k gruntIwm jejiem. Proti tomu Jan mečiel' pravi~,
ze jest nic nepřičinil mimo prvnějšie mieru, ale pame
Zuzana i pan Jan Pikart pouštějíce tu na ně nečistoty,
sami ten pruochod zacpávají. Páni tíl'edníci - jemu mečířovi vypověděli, aby podle toho, poněvadž voda tok
skrze jeho duom má mieti z domu panie Zuzany, aby tak
se zachoval, jakž zápis v sobě obsahuje, A ona panie
Zuzana na dvol'e svém, poněvadž dláženie proti témuž
žlabu, kudy voda vypadá, jest pospadlo a v té nízkosti
voda se držie, to také opatl'iti má a dláženie povýšiti,
aby k mí!'e žlabu bylo srovnáno k výpadu ,-ody svobodnému.
2. 1524, 28. června. RlIlwp. č. 2155 f. 36. Jakož
Jan písal' knížete Karla J. Mti, na místě Anny od srpuov,
obtězoval sobě na souseda svého Jana mečíře, že jest
klada rešt v domu svém prolomil dieru ve zdi jeho az
naskrze a k tomu i druhú. On Jan mečíř, ze by tolikéz
k nie právo měl, poněvadž trámové jeho do nie vlozeni
JSI\. Páni lÍředníci je umluvili: Najprvé ten rošt nový v té
zdi již tak zuostati má, neZ pro bezpečnost od ohně
z strany domu od srpuov on Jan mečíř nákladem svim
na cihlu zazdíti má. A byla·li by kdy toho kteréžkoli
straně potl'eba, že by do té zdi mělo býti lámáno a což·
koli stavíno, tehdy s volf jedni druhých to činiti mají-.
Act. fer. III. post Joh. B.
3. 1532, 19. července. RlIlwp. č. 2111 f. 27.
Hanuš Pavel vzdal polovici domu u srpuov mezi domy
Jana Pikarta a Kedrli meČÍl'e Adamovi v témž domě
Srpovském obývajícímu, švagru svému, v té sp!,avedlnosh,
kteráž naň připadla právem manželským po Zofii, manželce jeho a sestře Adamově - . Act. fer. VI. post
Arnolphi.
4. 1536, 3. srpna: Rl/llOp. Č. 2111 f. 141. Martin
Hybl bradí!' koupil duom u srpuov řečený ležící proti
1.

Act. fer. V. post Petrum catenatum.
5. 1537.
Rukop. Č. 1130 J: 236. Kdež jest
Jan Hodek z Kočkova obeslal Adama někdy od srpuol'
a nyní obyvatele města Dvoru a vinil jest ho na místě
Adama, syna svého, že jest on duom Srpovský prodal,
nemoha a nemaje toho učiniti, poněvadz syn jeho po nebožce Evě, matce a manželce jeho Jana Hodka, tu dí!
p'olovičný spravedlivě má, kterážto Eva po nebožtíkovI
Rehořovi a matce své tu spravedlnost, jakožto v statku
nepol'ízeném jest měla. Žádaje, poněvadž ještě z toho
statku vybyta není, aby mu k takovému dědictví synu jeho
spravedlivě náležejícímu dopomoženo bylo a 0!1 Adam
aby k tomu přidržán byl, závdavek za ten dUOln jil, při
jatý aby zase položil. Proti tomu Adam od srpuov dal
mluviti, že Adam, syn Jana Hodka, spravedlnosti žádné
nemá, neb Eva, matka jeho, prve jest z tohoto světa,
nezli matka jejich sešla, a tak všecken díl i také všecko
dědictví na něho na Adama, jakožto na dědice pravého,
po též matce jeho jest připadlo, k tomu že díl manželce
Hanuše Papeže náležející, jemu zde od téhož Papeže
vzdán jest a také ze jest on, jakožto dědic z toho statku
manželky Jana Hodka vybejl'al a dluhy některým věřite
bom po nebožtíkovi otci svémvplatiti musil. Páni - vypovídají: Poněvadž nebožtík Rehoř zlatník od srpuov
umřel bez pořízení a po sobě "manželky, syna a dvou
dcer nechal a po smrti téhož Rehoře Eva jest, dcera
jeho, nejprvé uml'ela, zuostavivši po sobě syna, a právo
města tohoto ukazuje, že nápadové nejprvé jdou na syny
a' dcery a kdyby synuov a dcer nebylo, tehda na vnuky.
I když Adam pl'etrval matku sní i sestru, kteráž za Papežem byla, že na syna Jana Hodka ti nápadové pl'ed
Adamem pl'ipadnúti jsou nemohli, než toliko díl po Evě,
matce jeho, kterýž jest připadl na ní po otci jejím.
I z těch pHčin toho ctvrtého dílu spravedlivě užiti má,
však co jest nebožce Evě dáno, to se má na díl položiti,
nebo vyraziti. A jeho Jana Hodkuov syn také více toho
nemá zastllpiti, než ctvrtim dílem podle nápadu jemu
náležitého.
6. 1538, 26. listopadu. RlIlwj. č, 2111 f. 237.
Jal<o7. jest duom nedoplacený po nebožtíkovi Martinovi
Hyblovi pozllostal a sirotci Jan, Mm:tin, Václav, Anna a
Dorota s Annoll, matkou jich, i tu Simon Třeštík z Hyršova, :Martin Smil a Henrych bradýl', jakožto porucnÍci
dotčených sirotkuov žádali, aby tajž duom pro lepší sirotčí
pošacován byl, poněvadž ooi žádných více peněz jejich za
sebú nemají, kterýmiž by týl. duom doplac~n býti mohl
- . I s tím, col. na tom domě peněz týmž sirotkuom náležitých bylo a po splacení dluhuov CXXXIIII'/2 k.
XVII gr. Č. - kterážto suma za Matlíšem, otčimem týchz
sirotkuov, jest zuostala a to tiemto zpuosobem, že jest on
_iVIatouš duom a svrchky přijal. (Act. fer. III. post Katherinam.) (R. 1554 kvituje Matouše od srptlV Jan, syn nebo
Martina Hyble.)
7. 1563, 11. srpoa. Rl/kop. č. 990 f. 430. Jakož
jest Marta Vopselková obeslala Matouše bradýře od srpuov
a vinila jej, že 1. etc. šedesátého v sobotu před sv. Martinem nocně k čtvrté hodině on Matouš do příbytku
jejího přišel 8 pacholky rychtářovými a tu č~l~~~nu svém~
kázal podlahu vylámati a do komory vl~zt.1 JeJ I,. kterouz
když mu otevřel, sám tam hned vešed JI Jest bll a prostov lasú vzal i z té komory vytáhl a tak po mazhauze
i v světnici se tahal, ano také se schoduov ji po hlavě
strčiti na jeho na všecko velel. A kdyby pacholkuov
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rychtářových nebylo, byl by jí hlavu se schodu'ov srazil,
než oni že se za ni pl'imlouvali. Proti tomu Matouš
mluviti dal: Zpdvu o tom dává, když jest yejpovčd sobě
od práva na ni učinčmí měl, tehdy ku právu ji míti nemohl. I bylo jemu od pánuov - k tomu povoleno, aby
ji vzal, kde by k ní pl'ijfti mohl. Nic ale Martě neublízil.
(Matouš byl od žaloby osvobozen.) - Act. postridie Lau-

rencii.

8. 1565, 8. prosince. RlIlwp. é. 2120 J. 29. (Kšaft
Matouše, bradýře u srpuov.) JHy purgmistr a rada St. M.
Pr. známo ciníme tímto listem obecně pl'ede všemi, kdež
čten nebo čtlící slyMn Imele, a zvláště tu, kdež náleží,
že jest Pl'ed námi p010žen kšaft někdy ~Matouše, bradýře
z domu Srpovic, souseda našeho, od opatrných Ondřeje
T(utnaura mečíře a Vincence Paumberka rotšmida, souseduov pl'ísežných, jenž k zádosti jeho z povolení a rozkázání našeho s písařem naším pl'ísežným k němu b)'li
jSli vysláni, a o takovém jeho poručenstl'Í před námi uči
nili oznámení, že Oll i'vlatouš, když k němu pl'išli, je při.
vítal a z toho jim podělwvav, Hart II přítomnosti jich
sobě sepsati:al a při tom oznámil, že jest ta konečná
vuole o Stf';!~U jeho, žádaje jich, jestli by ho P. B. od
smrti uchovati neráčil, aby nám ho do rady podali; kte. rýžto l'šaft, kd)'ž po jeho smrti podle práva města tohoto
před námi odevřín a čten byl, toto jest v sobě držel a
zavíral, drží a zavírá slovo od slova takto:
Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice amen. Já Matouš, bradýř z domu Srpovic, měštěnín St. rvI. Pr., jsa od
P. B. všemolnícího nemocí navštiven, ale pameti dobré i
rozumu zdravého užívaje, vuoli svú poslední činím takovúto: Jakož mám s Annou, manželkou svou, společního
statkuov vzdání, pro tož ji pH něm zanechávám a jí všecken
statek SVtlj, duom, svrchky, nábytky, hotové peníze, klenot)', nádobí k řemeslu i jiné všeckno, kde a na čem
by colwli nalezeno a vyptáno býti mohlo, ovšem
nikdy nic nevymll1uJe ani co pozuostavuje, odkazuji,
lIlocně porouCím a dávám, aby ona toho všeho dědičkou
byla a zuostala až do smrti své. A potom po smrti její,
a prve nic, aby z toho ze všeho statku k Matce BoŽÍ před
Tejnem dáno bylo dvatceti kop gr. č. A jich milostí
pana purgmistra a pánuov prosím, že nad touto mou poslední vuolí svou ochrannou I'llku držeti ráčí, a Janovi,
synu jejímu a pastorku mému, jí v tom žádné pl'ekázky
činiti nedopustí, neb sem IllU dosti za svého zdravého zivota dal. A jakož sem kšaftem od !lebožtika p. Martina
bradýře z Opolny, Herej bydlel v Zelezný ulici na rohu
y rynku, za poručníka naHzen, i coz sem koliv z těch
peněz, které sem byl k sobě pt-ijal, skupujíc gruntovní
peníze k ruce Janovi sirotku, a něco i svejch vyelal, jakl.
se to z registr mých všecko vyhledá, t-,ké J. i\L p. purgmistra a p,inlll' prosím, ze což mi dluhu zuostává, to aby
manželce mý zaplaceno a dáno bylo, tolil,éz ten pás
stříbrnej, kterej v radě leží a ten od Brikcího ševce položen, aby se do té truhlice, která v radě jest, v níž
jiné klenoty jSlí tomu JanolÍ sirotku náležící, vložil a jemu
to dochováno aby by 10, a že jiného poručníka na místě
mém nal'íditi ráčí. A to jest má vuole poslední celá
a konečná, kterouž sem sekretem svým zapečetiL A pro
lepší toho jistotu dožádal sem se slovutných p. Ondřeje
Kutnaura, rnečíl'e a p. Vincence Paumbergera rotšmida,
souseduoí' pNscžných, že jSlí také sekrety své na svědomí
podle mého, však jim beze škody, pl'itiskli, kteHžto na
žádost mou ·0 d p. purgmistra b)'li jSlí vysláni. Stalo se
I' sobotu po SI'. Mikuláši 1. LXVo.
Kterýlto kšart my z počátku psaní purgmislr a_ rada
St. M. slyše vše, a, ze jemu žádného odporu v času práv-
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ním od žádného se nestalo, vyrozuměvše, jej k žádosti
Anny, pozllostalé manželky nadepsaného Matouše bradýře,
jakozto pořádný jsme stvrdili. Tomu na svědomí JC
v středu po sv. Kiliánu 1. 1566.
9. 1595, 16. bl'ezna. Rllkop. č. 2231 f. 94. Ve
čtvrtek po neděli Judica stal se nájem mezi Martou,
vdovou po Janovi Hyblovi, bradýři u srpu, a Matesem
Bytorfem, bradýřem i na místě A1!.běty, m. j., že ona Marla
pronajala jest jemu Matesovi v domu sl'ém u srpů k provozování živnosti a l'emesla- svého bradýl'ského: Předně dole
v síni světnici i s tou síní a při té světnici sklep suchý,
besídku v též sini, kuchyni, též spižírnu, vše v síni, item
zadu c!l'orček a marštalku k skládání a chování dříví.
Item nahol'e světničku s komoron a dvě jiné komory
k líhání tovaryšům a kuchařkám. A to vše do pěti let
zacna od SI'. JiH. S tím při tom opatřením: Jestli že by
z uložení božího bud olla Marta, prve nežli by těch let
nájmu vyšlo, prostředkem smrti z tohoto světa vykročila
a o témz domu jisté poHzení učinila, nebo také týž dum
by se prodati měl, nebo prodával, tehdy že on Mates
nic méně takového nájmu do těch pěti let užiti má. Tolikéž kdyby jeho Matesa P. B. před vyjitím těch pěti let
z tohoto světa povolati ráčil, tehdy manželka jeho pozustalá týmž zpusobem pH dotčeném nájmu do těch peti
lct zustavena bude. Za ten pak takový nájem Mates jí
Marlě do roka platili má 40 k. m. On Mates s manželkou svou povinni budou toho všelijak, jak sami skrze
sébe, tak při čeládce šetl'iti, aby skrze takový nájem
y témž domu neopalrností jich, zvláště skrze oheň, žádná
škoda se nestala.
10. 1599, 10. září. Rl/kop. Č. 2113 f. 143. liJarta
Hyblová, po někdy Janovi Hyhlovi bradýři vdova, dala - však po smrti své - dum sVtlj u srpuv řečený
mezi domy Sixtovic a Ambrože Havránka ševce obostranně
leŽÍcí Floryanovi Matesovi bradýl'i, (za to jí penězi do
500 k. gr. zakládati povinen bude).
11. 1601.
Dačický I, sfr. 203. L. 1602 nějaký kejklíř v Praze pruvozoval své kejklířství, jako by
nože poZíral, i chybil tak, že nuž opravdu pOzl'el a do
žaludku jemu se dostal; od cehož se roznemohše slOžil a
smrtí skončení živobytí svého beze vší k zdraví naděje
očekával. I pokusil se o to Florian, bradiř z Stal'. M.
Pr., letitý, a prořezav po straně tělo jeho až do žaludku,
ten utll. jemu z zaludku vypravil a dobyl a toho kejkJíl'e
zhojil.
'
12. 1609, 14. prosince. Rl/llOp. Č. 2205 j: 317.
(Kšaft Floriana Matesa, chirurga zemského.) Já Florian
l\ofatis, měštěnín St. M. PI'. a nařízeni zemský chirurgus
v království Českém, již v sešlosti věku svého, kteréhož
mně milostivi P. B. popříti ráčil, postaven sa, to na své
mysli roz\'ažuji, že smrt jest jistá, ale hodina její nejistá,
a vedle toho že jest uloženo všem jednou umříti, protož
rozumu zdravého i paměti dobré z daru Božské m,losti
požívaje, toto kšaftovní pořízení o statku mém I'šem a
všelijakém mně z požehnání a nadělení Božího proptljče
ném, tak aby žádných nesnází, souduv -a odporuv, když
by mně koliI' P. B. z lohoto světa skrze smrt časnou
k své milosti povolati ráCiL, o týž .tatček mllj od nižád·
ného činěno a pl'ed se bráno nebylo, ciním a tato jest
celá a dokonalá poslední vlIJe má. Předně duši mou milou,
předrahou krví a nevinným umučením Krista Ježíše, pána
a spasitele mého milého, vykoupenou v ruce Bohu Otci
všemohoucímu, stvořiteli mému, poroučím, k tomu tou
silnou vírou a nadějí neomylnou z- milosti Ducha svatého
veden jsa, že ji Bůh olec nebes~<); v zásluhách Krista Ježíše,
76
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syna svého milého, k sobě milostivě přijíti a v losu volených svých postaviti i také věčného blahoslavenství líčastna
učiniti ráčí. Tělu pak mému aby náležitým a křesťanským
způsobem pohřeb vykonán byl tu, kdež by příští Syna
Božího, posledního slavného vz!d'íšení od mrtvých oeekiÍvalo. Dále co se tkne statku mého všeho a všelijakého,
na čem by ten koliI' záležel, všecken ouhrnkem odkazuji
a mocně po mé smrti dávám Martě Matesové, manželce
mé milé a věrné, jižto tuto za mocnou a otcovskou poručnici nad Joachymem a Florianem syny, též Alenou
dcerou, našimi ještě dosavad pod mocí otcovskou zůstá
vajícími, vystavuji a nal'izuji a jí se po P. B. nad jiné
všeckny lidi smrtedlné upHmě duvCl'uji, že se vedle naří
zení tohoto mého a jejího dobrého svědomí ph všem nejinač, než jakž jí ode mně o tom poručeno jest, chovati
hleděti a dítky naše ke cti chvále P. B. všemohoucího a
k budoucímu potěšení i jich vzdělání vésti bude, tak aby
této naději mé a mému k ní duvěřcní obzvláštnímu zadosti jse stalo a to na ten a takový zpllsob: Předně,
kdež jest Anna Prajnová, nejstarší a již vdaná dcera má,
měla sobě na onen čas zápis knihami městskými na
sumu tisíc kop míšo ode mně, učiněný a táž sumu po
ní u věně jmenovaná slov. p. Stefanovi Prajnovi apalykáH, panu zeti mému milému, zcela a zouplna proti jisté
kvitanci kněh městských vyplněna a zaplacena i k tomu
poctivá nákladná a hojná vejprava dána, k čemuž více
jeden řetěz ode sta dukátuv pl'idán jest, na čemž by
dobře přestali mohla. Však aby tím samým z statku mého
vybyta a oddělena nebyla, tomu chci a ta jest konečná
vule má, aby též Anně, dceh mé, k výš psanému přede
šlému vyplnění věnnímu z lásky čtyry sta kop míš. po
mé smrti v roce pořád zběhlém od Marty, manželky mé,
dáno a vyplněno bylo, na čemž ona přestanouc dále se
na nic více a vejše potahovati nižádným zpusobem nemá,
neb ji tím z statku mého, všeho a všelijakého dokonale
vybejvám_ A bude-li p. Stefan Prajn, ,manžel její a zd
muj milej, s touž Annou, dcerou mou, v víře a láscc
manželské (jakož pak o tom, jakožto vuli Boží znajícím,
nic o tom nepochybuji) dáleji zůstávati, teda táž Marta,
manželka má, bude věděti, co z lásky jemu na vděenou
pamětku učiniti. Co se pak tkne p. Jana Melcara z Prajtenbergku, druhého zetě mého, kterémuž se nebožka
Žofia, dcera má, za manželku dostala a ta z uložení Božího prostredkem časné smrti z tohoto světa vykročivši,
po sobě synáčka a vnúčka mého Jakuba Floriana jménem
jest pozustavila, takto o tom nal:-izuji: Předně, poněl'adž
jest z před jmenovaný zef muj ode mne vedle znění
smlúv svadebních věna tři sta kop míšo a k tomu též vejpravll hojnou a poctivou po též Zofii, dceři mé, před vyjitím dne a roku k sobě přijal, na tom on dobře přestati
může a já jemu také dáleji a vejšeji ničímž z statku mého
v moci mé svobodné zůstávajícího povinen nejsem. Než
témuž synu jeho a vnuku mému z dobré II .vobodné
vllle a více z lásky neZli z povinnosti jeden tisíc kop
míš. a k tomn jedno sto dukátuv, též tři koflíky stří
brné, vnitř i zevnid' pozlacené tuto odkazuji. Však tornu
chci, aby teprva jemu, buďto když by k letum svým dospělým a k oženění přišel aneb obchod poctivý před sebe
vzíti chtěl, od manželky mé a báby jeho týž odkaz vydán
a vyplněn byl a prve nic, Pakli by téhož vnuka mého
p, B. všemohoucí před dojitím let právních prostredkem
smrti z tohoto světa sníti ráčil, t ehda tomu chci, aby tiž
odkaz na jiné živé pozustávající syny a dcery své rov nim
právem beze vší odpornosti a překázky člověka každého
přišel a připadl. A poněvadž také Alena, dcera má, zápisem knih úřadu městského dvanácte set kop míš, na
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jistých gruntech ur. p. Jana Hrocha z l\Iezilešic a paní
Markéty, manželky jeho, mně a Martě, manzelcc mé, zjištěných, sobě od nás manželllv již prve postoupeny má,
v té pI-fcině bude věděti k též sumě i s ouroky, pokudz
by jaké zadržalé byly, kterak "edle znění téhož pojištění
a sobě postoupení hledě.ti přijftí. Však nad to vejše jí
Aleně k sumě jmenované čtyry sta kop míšo a jeden
řetěz zlatý ode sta dukátllv, kdyz by k místu poctivému
a k vdání P. B. ji přijíti dáti ráčil, též s nálditou a poctivou vejpravou Ma, ta, manzelka má, vydHti, táž pak
dcera má na tom přestati, na více jse nepotahujíc, povinna bude a to pod pokutou níže vyměl'enou, Z strany
pak synllV mých takto nařizuji, aby předně ke cti a
chvále 1'. B. všemohoucího a poznání vule jeho v pocestné
kázni vedeni a liternímu umění od častopsané Marty,
manzelky mé a matel'e jich vlastní, s radou a vědomím
pánuv poručníkův jí k radě a pomoci tuto níže předsta
ven)fch tu, kde); by oni nejlepší prospěch a vzdělání jich
bejti uznali (pokudž bych sám za zivobytí svého toho neopatřil), odáni byli a v tom až do let dospělých, k nim z
jim P. B. přijíti dáti ráčil, to vše na náklad Marty, manželky mé, a bez nblfžení dílův jich dědick)fch trvali a
zustávali, Pakli by který z týchž synuv mých k liternímu
umění schopnosti dostatečné neměl, teda aby jinému počestnému cvičení, jakž by to vedle pHleZitosti a schopnosti vtipu jeho nejlépe uznáno bylo, od'ln byl. Když by
pak k letum rozumným a dospělým z vllle Boží pl'išli, až
i k manželskému stavu přikročili, tehda teprva aby dílu
svého dědického od matky své požádali v té příčině, pokudž to od ní a pán lIl' poručníkuv, že k jich dobrému
sloužiti chce, uznáno bude. Tehda tomu chci, a o tom
tak vyměl'uji, aby ona Marta, manželka má, Joachymovi,
staršímu synu, domu l'ečeného od starodávna u srpuv
vedle domu Sixtovic a někdy Ambrože Havránka, Florianovi pak druhého domu, který" jest v Železné ulici
mezi domy p. Pavla Paly a paní Kateřiny Plákové, ležících obou zde v St. M, Pr., mocně k jich vládnutí a dě
dičnému užívání postoupila a k tornu víc po jednom tisíci
kop míš. a po jednom řetězu zlatým ode sta dukátllV vydala a vyplnila, což oni tolikéžza díl dědický přijmouc
na tom přestati a tím odbyti býti mají. Nebo odtud vedle
P. B. vule náležitě živnost svou začíti a obchod svůj poctivě vésti i toho s bázní BoZí užívati mohou.
Však co
se tkne vydání hotové sumy, jak by měla jim vydána
býti, to při polřebě a přfležitosti času, též uvážení pánuv
poručníkllv zůstaveno býti má. Dáleji mimo tyto vejše
položené odkazy táž Marta, manželka má, po mé ,smrti
povinna bude dáti: Kateřině a Zuzaně, někdy Jana Sulce,
J. Mti C. dvorského bradýře, zustalým sirotkům, z lásky
a ne z jaké povinnosti aneb příbuznosti, každé po padesáti kopách mfš., kteréž jim tuto odkazuji a tcn odkaz
jíti má s nápadem z světa sešlé na živou zustalou plným
právem. Však aby jim dány byly tehdáž, když by k poctivému vdání přišly. Pakli by před tím z světa sešly,
tento odkaz při manželce mé spolu s dětmi s ní zplozenými zůstane. Dáleji také tomu chci, aby Marta, manželka
má milá, netoliko domu loho, kdd bydlím, u zlatého
lilium řečeného, ale i jiného všeho a všelijakého statku
mimo vyměřené tuto díly, kteréž v moci její a za ní až
do vydání a vyplnění jich zllstávati mají mocná držitelkyně a vladal'ka, pokudi by na vdovské stolici zustávali
chtěla, až do smrti své byla a zllstávala a v to jí od nižádného clověka nižádným vymyšleným zpllsobem saháno
a vkračováno, ani také dokonce nic v témž statku inventováno aneb pečetěno býti nemá, poněvadž jsem se jí
v tom obzvláštně dllvěřil, že ona, pamatujíc na svědomí
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své dobré, v Iličemž dítkám mým a jejím vlastním nikterakž
neublfží a pl'ed nimi srdce mateřského a lásky neukryje.
VŠ,ak tornu by co od klfnotllv vydali měla, to vedle poruccní a vykázání mého učiniti po vina bude totiž každému
z syn lIl' po dvou pářích koflíkuv pozlace~ých a jednom
pouzdru lžic stříbr,ných, dále nic. A poněvadž jsem již
dC"I:á~n vše~n po Jedn,otu k?flíku odvedl, teda po třech
koíhClch téz pozlacenych a Jednom pouzdru lžic též stří
brných vydati se jim dostane, A kdyby pak táž Marta
manželka má, v zpusobu vdovském ostatek věku svéh~
z vL!le Boží strávila, tehda bude moci odtud do pěti set
I<op míš., komuž by se jí dobře líbilo, dáti neb odkázati
a to bez pl'ekážky a odporu každého elověka všeliké.
Pakli by kšaflu neučinila aneb jinak o té sumě nel'ídila
to též. při tom statku a, ?ět~ch n~šich zustati má, lak ab;
ten t,eJz vš~chen a všehJaky pozustalý statek, jehož výš
psanym zpusobem ona Marta, manželka má v ddení a
~žívání br ~o ,smrti }vé zustávala" na syny' a dcery mé
Zlvé pozust~vaJíc! pn~adl. Krom~ domu vejš psaného
u ~latého I,hum receneho, ten chCI, aby pti Florianovi,
neJm~adšfm synu mém (an by toho dočekal), před jinými
všemi zustal, z něhož on jinejm živejm tehdáž zůstáva
jícím bratru a sestrám po d"on stech kop' míšo na díl
ka,ždého v~dle snesitedlných termínuv, o něž by Se spolecně mezI o sebou s,nesl~ a s vulí vědomím a prostředko
váním. ,pánu~ porucníkuv dobromírně narovnali, vydati a
Vyp!JlllI povmen bude. Pakli by častopsaná manželka má
stav SVL!j vdovský proměnila a jiného manžela (čehož jse
však dle jejího prohlášení nenaději) pojala tak tomli chci
a ta jest koneč ná vule má, aby z téhol všeho statku
mého (kterýž ~y za ní zL!stávati měl) rovným dílem, jako
kdo z dětí naŠich, vy by ta byla, však prve dcerám mým
zletilým a týmž poručníkum ona Marta ostatního všeho
dílu a statku postoupiti a pod svým dobrým svědomím
ruku .v,ěrnou ,otevříti a upl'ímně pod duvěřením všeho jse
spr,avltl ano I domu výš polozeného, v němž bytem zustávat~ má, odstoupiti povinna bude, v čemž i tíž páni poruč
níCI spolu s dětmi zletilými vedle téhož důvěření jim tak
od ní Marly pronešeného jse zachovati a vuli mé poslední ve všem zadosti uciniti mají, a ona manželka má
~'?~Ž, ~vé opatření výš vyměřené dostane, bude moci s tím
Clllltl Jako s svým vlastním vedle dobré a svobodné vule své a
~ak ostatní díl statku mého v tom zpL!sobu (jakž výš položeno)
Jako by z světa v svém vdovství sešla, postaven bude. O dalších Ilápadích tuto jakého vyměl-ení činiti jse mně nevidí, poněvadž jakž živo bytnost, tak i smrt všech lidí
v rukou Božích zustává, pročež toho při vuli Boží a vym~ření prá~'ní,:, zustavuj!, Nadto pak nade všecko napoml~ám synuv 1 dcer svych obapolně, aby v bázni Boží
pocestně a chvalitebně živi jsouce touž lvfartu manželku
mou ~ilou, j,akožto matku svou vlastní, kteréž'je bolestně
na svet zrodIla a strastně vychovala pro rozkaz a zaslfbení
Boží :e všelijaké, ~ál~,žité vážn,osti II samým P. B. přiká
zané setr~ostl ,meb" Jl pO,~lušlll bez všeliké protimyslné
odpornosti byb, v SIrobě Jl nezarmucovali a ničemuž tomu
pří~!IlU dával}, ~roč. by m~sto pozehnání hrozné pomsty
~~Zl na, s~ o~ekavatl, ano I dílu svého zbaveni [býti mu~Ih. Coz (Jah mám o tom dobrou naději) když od nich
Jse, stan;, ,za~l,íbení Božího ouča~tIli. a p~! všem prospěšně
a šťastne Jmltl se budou a dobre Jse JIm zvede ano i
ona proti tomu k vni~n ja"kožto věr.ná a pravá matka, jak
matersky a laskave Jakozto k 1<1'1'1 své vlastní zachovati
se, věděy bude, ~ož :še ~by dokonalejší a stálejší pruchod svuJ mělo, JICh 111Ilosl1 pana purgmistra pánuv mých
laskavých se vší snažností a uctivostí prosím ano i té
celé a nepochybné naděje jsem, že nad tout~ poslední
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jistou a dokonalou vulí mou a tímto kšaft"vním řízením
z dobré a z svobodné vule, též z moci otcovské Bohem i
v~~mi právy propujčené pošlím ruku ochrannou, tak aby
pr~ s:"é :á~e, a c,elosti ?epřel~ušeně před syny a dcerami
myml téz I Jedllllll kazdým clověkem ve všem všudy na
skrze, zcela II zouplna dokonale zL!stávala a otcovská moc
a práyo skrze ',leprávní odpory, zaneprázdnění a soudy
zbytecné a protI právu Božskémn i světskému hyndrována
a sužována nebyla, dr7:eti pro odplatu P. B. ráčí. Pakli
~y kdo z synuv neb dcer mých neb kdokoliv jiný tomuto
rízení na odpor se postavil a co toho před sebe bral a
?" tO~l, co, komu tuto ode mně za díl dědický vyměřeno
Jest prestatl nechtěl, tehdy ten jakožto nevděčný a neposlušný přestupník této mé vule poslední, dílu a odkazu
sv~ho. dokonce zbaven bude a téhož dílu jedna polovice
na špItál sv. Pavla připadne, kteráž aby žádnému odporníku na žádn~u přímluvll ani žádným vymyšleným zpuso?em promíjena a navracována od pánův liředníkův téliož
špItála nebyla, tomu tak chci a v tom jich svědomí zavazuji;. že pak jse tomu zadosti stane, za to J. M. p.
purgulIStra a pánuv žádám. A aby také jak nad manzelkou
a dětmi m:jmi, zvláště syny nezletilými, tak i nad tímto
kšaft~m mym dO,brý pozor dán byl, v té příčině dožádal
s<:;m Jse za porucníky k radě a ku pomoci plnění této
v~le ~lé poslední svých zvláště a duvěrně milých pánul' práte~: uroz. p:J,řího Košetického z Horek" depositora a reglstratora pn dckách zemských l,rálovství Ceského
p, Faltýna Kyrchmajem z Rejchvic a p, Symeona Hum~
berka z Humberka, té jsa k nim to!ikéž celé a dokonalé
dllvěrnosti, že to k sobě přijmouce, jak manželky tak i
dítek mých, radon a pomocí svou neopustí, nýbrž ke
všemu dobrému ve všech náležitých příčinách radni a
skutečně nápomocni budou. Naposledy k změnění tohoto
kšaftu a l'fzení mého moci sobě pozůstavuji s tím při
.tom doložením, kdybych mimo toto řízení co komu buď
oustně na smrtedlné posteli častopsané Martě manželce
mé milé, vydati poručil, aneb to v obzvlášt;í poznamenání uvésti dal a rukou svou se podepsal, tehda to vše
tak stálé a pevné nejináč, než jakoby sem do tohoto
kš,artu mého sl?vo od slova vepsáno bylo, pruchod svuj
mIll má. Pakl! by se toho nic nestalo teda toto řízení
při svén~ zpusobu zůstane, Na potvrzen! a dokonalejší ku
právu duvěrnost tuto rukou mou vlastní jsem se podepsal a seln-ytem, kteréhož v potřebách svých uZívám, upečetil.
Datum v pondělí po sv. Lucii 1. tisícého šestistého devátého,
13. 1615, 10, prosince. RullOp. č. 474 f. 132. (Paní
Marta Floryanová s Janem Antonii de Lingi bradýře,m,)
Paní Marta, po Floryanovi Matysovi bradýři, před pány
úředníky úřadu šestipanského vejchoze do domu svého
u srpuov řečeného se dožádala a pH ní uvedši pány
liředl~íky do téhož domu svého, vykázala' na dvoře pod
pavlací dvě okna z sklepu Jana Antonii bradýře prampouchem přeldenuté do dvora dotčeného domu předešle
obrác~n,é a za~ř!žované podle sebe vzdělané, pH tom
oznámItI dala, ze Jedno z oken těch, přední, od dvadcíti
:et prkn,r zabedněné a zahrazené bylo, a on Jan Antonii
ze Jest Je halapartnou vyrazil a prkna z něho odtloukl
nadto vejše kdyby opatrování Božího nebylo jí samé'
když ho otvírati hájila, na zdraví byl by uškodil kteréžt~
okno již tak dávním jeho neužíváním promlč~l a o ně
pHšel, a tak ho užiti nikoliv nemá. Dále také že jest
okýnko z ~klepu pod zemi bez vule a vědomí jejího,
kteréhož mkdy nebývalo, prorazil, pročež že toho jemu
dále trpěti a snášeti nemuže.
Proti tomu od Jana Antonii, že jest žádného okna
v nově bez vule a vědomí p. Marty Floryanové, kteréhož
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by pl'edešle býti nemělo, neprorazil, ale s těmi všemi
okny, kteréž se nyní spatřují, zádných nových nevzdělavši,
d&m svuj koupil a jeho tak uziti má; jestliže jest jemu
okno do sklepu jeho paní Marta Floryanovri neb někdo
jiný zastavil, toho činiti neměl, on pak jsa pánem toho
což koupil, dobře táz prima, kterýmiž okno zastaveno
bylo, zpátkem strčiti mohl; to pak okno spodní ne neničko,
ale množství let nad paměť lidskou uděláno, ml'dí opatřeno a prampouchem překlenuto jest, dl'fve než p. manzel paní .Marty i předek jeho v drzení toho domu vešel,
zbytečně toliko pí..Marta právo zaneprázdňovati ,e pokou.
šeti smí.

k témuž oknu, se pl'ipravil, což pi. Marta, po Floryanovi
Matesovi zůstalá vdova, provésti a prokázati chce.
Od Jana Antonii: Poněvadž paní Marta k průvodům
se volá, nepomine také s odvodem svým, ač by k prů'
vodům připuštěni byli, se hotoviti.
Tu kdyz jsou sobě strany na odporu byly a jedna
každá intenti svou provozovati se svolovala, jest jim čas
právní uložen a terminován. Kdez str any stojíce pf. Marta
dala čísti žalobu, odpověc!, svědomí registry pl'ijatá, k tomu
mluveno, ráčili jste slyšeti průvod paní Mart)', jejž
jest náležitě vedle vyměření práva městského B. 40. a 65.
zavedla, z kterýchžto svědkův patrně rozuměti, že to okno
Při jiném stání od pl'ílele paní Marty Floryanové po
do domu jejího a sirotcího od dávních časuv zavHno bylo
vejchozi pl'ednášíno, jiná naděje neni, než ze jste ph
a zi'tstávalo, a tak s tím zavřením J Hn Antoniii koupil,
vejchozi spatHti ráčili, kterak okno jedno pod pavlačí
k čemuž se vzdycky pl'ihlašovala, a aby ho neodhražoval,
v domě p. Marty Floryanové, kdeZ u srpův slove, od
k němu lidi posílala, ale on to vše' opovrhši předce se
mnoha let zavříno a zabedněno bylo, kteréhož jest se Jan
ho ujal a proti právu mesbkému pod lit. G. 4. N. 11.
Antonii bez práva sám o své tíjmě ujal, takové okno vyC. 1. 2. 3., zřízení zemské L. 34. 33. 45. N. 18. 19.
razil, ji paní Martu na poctivosti její dobl'e zachovalé
též okno vytL ukl, i poněvadz se p. Jan Antonii toho
haněl, na ni se sápal a k ní nenáležitě choval, za kterouž
oucinlm dociniti a takové okno sám mocně, jsa, aby toho
příčinou ona paní Marta k němu skrze dva sousedy ucinečinil, napomín'lll, nic na V. Mti. nevznessi, vyraziti
, nila poselství, chtěl·li by od takového okna upustiti; pakli
směl, to paní Marta nijakž trpěti nemůže, pročd na V.
by dobrovolně od něho upustiti a jeho zase tak, jakž
Mli vznášela a opatření žádala a žádá, a jak jest se dále
pl'edešle bylo, zahraditi nechtěl, tehdy že té, okno od
choval, to v uvážení, mělo-Ii jest se od něho státi čili
mnoha let zahražené bylo, ukáže, jakož sic jináče mimo
nic, zůstávati bude tou pTičinoll, jakž práva 11lěslská a zN~
průvod toho se vyhledati moci nebude.
zení zemská vymeJ'ujf, pychu, nadto vejše ze jest bez
Zase od Jana Antonii bradýl'e:' V. Mt. páni tíl'ednici
práva to učinil, moci, e dopustil vedle zřízení zemského
rácili jste spatřiti při vejchozi okna pod pav1ací v domě
pod lit. L. 2. znějícího, nemaje se toho pod řádem a
.irotčím u srpův l'eceném, kterak ta okna z sklepu jeho
práVeJll dočhlovati, což y dalšún uvážení zůstávati bude.
od starodávna vzdělaná žádnému k ublížení nejsoll, ze
Od plnomocníka Jana Antonii citováno právo městské
pak paní Marta Floryanová vznášela, jakoby je bez práva
A. 51. 53. B. 37. potom mluveno, rácili jste doslejchati
vytloukl II vyrážel (jdto je byla asi před půl hodinou
svědkuv proti p. Janovi od p. Marty Floryanové k zalobě
zahraditi dala) a ji bíti ch tel, proti cemuz praví, poněvadz
její vedených, I<terýmzto p. Jan žádného místa nedáváje
jest dum svůj s tím vším pl'íslušenstvím koupil a více
praví, ze ti svědkové spíše ku podstatě jeho, neZli její
než dvě létě v pokojném držení jeho zůstává, v I,terémzto
jsou; paní Marta pak toho, aby to okno zděditi aneb
casu okno to někdy zahrazený a někdy do konce odlll'a.
nějak)fm zápisem neh vejpovědí právní přisouzené Illíli
žený bylo, až do něho, aby se někomu na ublížení býti
měla, ničímz neukazuje, vedle toho, jaké právo neb spranezdálo, sklo udělati porucil, ale ze p. Marta kdy se jí
vedlnost k témuž oknu míti může, nepředkládá; jakož jste
zlíbilo, takové okno tesaři zahraditi dala, k čemuž Jan
pak pH vejchozi ocitě spatřiti rácili, že to okno ve zdi
Antonii povoliti nemoha, zase jest je odtloukl a pW:inu
jeho vlastní p. Jana jest od starodávna postal'ené a záddal, aby sobě na něho stěžovala, tak aby již aspOll skrze
nému na ublížení není, hOlllě uebozka Marta Hyblová
právní rozeznání ta věc mohla phjíti k spokojení, pročez
nejaké nové právo s Ambrožem Havránkcm o též okno
co a s cím koupil a co od starodávna užíváno bylo, toho
byla sobě začala a soudnou rozepři měla a však nic kojakozto svého vlastního, a ne cizího, užívati chce, ládajíc,
llečného k místu sohě nephvedla, právo pak městské K.
aby se paní Marta spokojila, že on od svého ustoupiti
15. jest patrné, totiž že s6used sousedu v starodávním
nemi'tže. Co '"se pak další stížnosti dotýce, aby ji paní
stavení pl'ekážky činiti nemá, čehož, ze se tolikéz Tanovi
Martu, jsa ve sklepě domu svého, bíti chtěl aneb ji haAntonii dostane, té naděje jest, d,He odvodu svého uziti
něti měl, tomu odpírá, nýbrž ona paní Marta jeho, měště
žádá; čtena zaloba, odpověcf, svědomí, právo městsl,ý B.
nÍna sobě rovnéllO, zplundrovala, šelem německých nadala,
65.; dále mluveno, rácili jste doslejchati odvodu p. Jana
o čez tu, kdeZ náleM, bude věděti, jak k ní hleděti, ale
Antonína, kterak svědkové jeho o tom srovuale vyznáv pl'ícině toho okna za opatření žádá.
vají, jak to okno někdy bylo zahrazeno, někdy od hrazeno,
Od přítele paní .Marty: Porozuměla jest, co tuto za
odpověď Jan Antonii dává, kdci dokládá, že jest se ni. .až pak koupivši sobě ten dům Jan Autouii, to okno,
kteréž ode dvou let odrazeno bylo, sklem opatřiti dal,
~ehož, což by proti právu býti mělo, nedočinil, nýbrž ze
kdež paní Marta najavši sobě teď nedávno tesaře, je prkny
Jest ten dům s tím příslušenstvím koupil a ze jest to
zatarasovati poručila, což on hnedky zase odtloukl, neokno někdy zastavené, někdy otevřené bylo, a Olla paní
chtejíc sobě dopustiti, v svém vládnouti, až ta věc skrze
Marta tesaře přivedši, je zahraditi dala, ovšem tak jest,
to od hrazení a zase zahražení ku právu před V. Mli při
když předešle zabedněné bylo, že je zase zahraditi porujíti musela, aby aspOll jednou z, nedorozumění sjíti mohlo,
cil a, on pak, jsa pod l'ádem a právem, o své tíjmě nikdyž
a Jan Antonii právně o to, jaké právo a spravedlnost p.
se neohlásil' při tířadě tomto, dotčené okno odtloukl a
Marta k tomu olmu má, rozeznán byl, tuto však paní
odepral, právo pak městské to s sebou přináší, kdozby
IvIarta nic neukazuje a neukázala. Podána k pl'ectení vejjsa pod řádem a právem, nějakou věc wbě přivlaslllujíc,
pověd s coufirmací mezi Janem Hyblem a Ambrožem
ceho se v ujímání též věci dopustil a právu se neohlásil,
Havránkem na onen čas vynešená, dále přednášeno, potehdy, byf jaké právo a spravedlnost k tomu měl, o lo
něvadž v této vejpovědi od předkův V. Mti vyncšené
přichází; tuto pak Jan Antonii okno od mnoha let zahra.
tento artykul patrný jest, aby pl'edek p. lvlarty Floryanové
zené odtloukl a tak o spravedlnost, měl· li je však jakou
pavlač svou stavěl, tak aby tou pavlačí oken ani světla

. VIII. V Celetllé IIliei.

do téhož domu v kterémž Jan Antonii bydlí, nezastavoval,
an pavlač ta n~nohem více p. Janovi domu a 'světlosti do
oklepu na líjmu, i zlábek sIn-ze dllln jeho k protimy~lnosti
jest, a on to všecko snášeti musÍ. Naposledy právo
městský K.45. dosti světlý a patrný jest, kdo chce sobě
na čím gruntu jakou sluzebnost zděditi, jak nUl sobě to
utvrditi, toho se tuto nic uenachází, aby také p. Jan
Antonii' proti pí. Martě měl se jakého pychu a moci dopustiti toho bohdá při uvazování vynajíti nerácíte, z těch
pHcin' p. Jan Antonii jest pl'edně 1m pánu Dohu a k V.
Mtem té neomylné víry a naděje, že takové žaloby osvo.
bozen bude a talwvého olma jako svého vlastního bez
další překážky p. Marty a potomkův jejich v uZívání ZIIstane, poroučejíc se v tom k opatl'ení spravedlivému.
Od pl'ítele pí. J'vIarty: V jaké pl'ícině prllvod její se
štráfuje jest vyrozuměla, nebude ua vejkladu strany ale
na uvážení práva. Pruvod Jana Antonii jest ven ze pi'e
vedený i nález ukázaný nic se tuto netrefuje, nt bo o z"duou
pavlac ani zlábek tuto činiti není, toliko o okno, ktcréž,
aby již jemu náležeti mělo, prllvodem tímto· nic ukázáno
není, poněvadž to okno bylo zavl'ený, měl jest t~ho ph
ní pí. Martě podle práva A. 41. roz. 5., aby mu Je ode·
vříti dupustila, vyhledávati, toho pominul, neměl jest ho
sám o své líjmě bez práva vyrážeti, měl ji spíše obeslati
a rozeznání právního Zádati, nebo bezprávuí moc jest ncbezpečná, v té pl'ičiuě, I)ercili pychu, ale i Illoci se dopustil; chtěl·li jest toho oku a užiti, bylo. mu potl'eLí zá.
pisem kněh městských i jinak ukázati, ze jemu to okno
vlastně náleží, ale tuto když jest nic neukázal, nicehož
užiti moci nebude.
Zase od Jana Antonii: A by měl pí. Martu v cem
předcházeti aneb k jaké smlouvě se' podvolovati, toho
mu vynajíti nerácíte, nebo maje věc svou koupenou, ne.
vidělo se mu o ni potl'eba smlouvati. Co jest při vejchozi
spatříno, to V. l\{tem v paměli zůsUv", zc okno jeho jest
staré II ne nové; jedno s druhim spojené, proceZ žádným
ukazováním zápisu povinen není, neb věc starobylá a pne
býval'l jest, s tím se poroučí k uvážení.
Naposledy od pí. Mart)': Toho toliko se dotýce,
měl-li jest jaké právo a spravedlnost k tomu oknu, ze
jest nemel sám o své tíjmě toho se dot);kati, ale právem
ziv býti, on pak ku právu se neutekši, uni, by to okno
jeho býti mělo, neuká,avši, je mocí bez pníva vypral a jého
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sc ujal, pročež v tom ve všem p. Marta vedle dostateč
ného prllVodu svého k uvážení se poroučí. Tím spor
zay.Hn a právu Je uvážení podán.
Tu páni tíl'edníci slyšíce žalobu, odpověd, svedomÍ
regislry zapsaná, n'ález, práva městská a zNzenÍ zelllská
citovaná a což od stran dále promlouváno bylo, všeho
s pilností povázivše, takto o tom vypověděli: Poněvad~
pí. Marta, pozůstalá vdova po dobré paměti panu Floryanovl
Matesovi bradýl'i, svědky svými ph právu tomto zavedenými nic loho, aby Jan Antonii de Lingi jaké nové okno
do domu jejího u srpllV l'ečeného, k kterému?' by zádného
práva a spravedlnosti míti nemohl, vzdělali a obrátiti měl,
ani také aby dotcené okno kdy ddite!ům domu Tana
Antonii právem z jistých a podstatn)fch příčin zadělati
poruceno a neb při dělání jeho komu dílo obstaveno ne~
co se tomu Hkáno býti mělo, neulwzuje, nýbrž Jan AntonII
de Lingi veda k odporu svému průvod, l.e té, olmo do
domu pf. :i\Iarty, po p. Floryanovi Matesovi zůstalé. vd?v)',
časelll olevl:cné a někdy zase prkny zastavené, )akz se
komu z tehdejších domu jeho držitcli'll' takový nezpusob
trpěti vidělo, bejvalo; auobrž také vejpovčdí od tíl'adu
tohoto v pondělí po památce Proměnění Kr)'sta Pána na
B&l'e Tábor léta J 589 v)'nešenou a od J..Mtí pana purgmistra pánův potvrzenou, ze Janovi Hýblovi postavení pavlače na onen čas proti lémuž oknu na takovi zpt'tsob
povoleno, aby stavěje dotcenou pavlac téhož i jiných v té
straně zdělanich okenllezastavoval a světla tehdáz Ambrožovi Havránkovi v domě n)'ní Jana Antonii de Lingi ne·
odnímal, patrně provozuje, z těch pHcin J ~novi Anton}i
de Lingi proti pí. Martě, po p. FloryanoVI MateSOVI zustalé vdově za právo se dává tak, že téhož okna od
starodávna ~dělaného, s kterýmž dluu S\'.llj koupil, uzili
má, na ten však způsob, aby ním nic lito a do ~o~uu
u srpův l'eceného házeno nebylo. Co se pak zhanem a
na poctivosti utrhání dotýčc, chce-li p. Marta po p. Floryanovi l\'Ialesovi brad)rři Zllstalá vdova, k němu Janovi
Antonii de Lingi pTávně, s nětcím jistým ku právu při
stoupíc, hleděti, právo se jí, tu kdeZ náleží, nezavírá
podle práva. Actum 4. Septtmbris allno 1615.
Tu pan purpuistr a rada z plnosti práva s"ého vrchního povázivše této vejpovědi, jí jakozto pořádné a podle
práva uciněné, zcela a zouplna schvalovati a tvrdili ráU
podle práva. Actum 10. Decembris anno 1615.

IX.
Na Velkém náměsti (strana jižní).
Číslo pop. 484.
*1. 1416, 9. května. Rl/kop. č. 2099 l 103. Nos
magister civium - recoguoscimlls, prout domina Barbara,'
relicta Johannis barbitonsoris, dOll1um, cl"e dicti Johannis
fuit, I'endidit propter onera debitorul11, nos illl'enimus,
quod orphanis ipsius JollUtlllis ultra omnia debita dare
debet L s. lnvenimlls ecialll, '1'lOd ipse Johanncs _
iacens in lecto egritudinis eidem uxori sue commisit
omnia bona sua, in casulll, quo eundem orphanum prills
dicta Barbora anle annos legittime etatis sue migrare con-

tingerit, ex tunc porcio ipsius orphani ad eandem matrem
devol"i debet. Act. sabbato post Stanislai.
1. 1461, 9. července. R1/11Dp. Č. 2119./; L 5.
Ve jméno bozie amen. Já Janek ba1'l'iá v)'zn,,,'ám tiemto
listem, ze ačkoli z dopuštěnie bozicho ClC, tak ze cinfm
a ustanovuji opatrného mu ze Petra, lékal'e ranllého, pravého a mocného poručníka domu mého, I' němz bydlím,
kter);z ldí na rohu z rynku jdtíc do Žclezné ulice na
pravé ruce, II s tiem také i podle tolto všeho jiného statku
mého - . Potom pak o ji!: pověděném domu mém takto
portíčiem a rozkazuji. J est·li že by jej Michal barvid'
SUHlU
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mieti ch~~ dal :.aň LXX k. gr., toho mu buď mimo
všpchny J1l1é popneno a z těch peněz ženě mé najprv X k.
g!'. buď vydáno - . A což by koli peněz těch za duom
pres to z~?stalo, ty všechny mezi chudé a na kostely ve
Jméno bozle za mlí a mých předších duše buďte rozdány
- . Datum fer. V. post Kyliani anno DC LXI.
.2. 1461, 3. září. RlIllOp. Č. 2105 f. 151. Michael
barblra~or et Zuzanna emerunt domum in acie Ferree
pla~ee 1I1ter domos Johannis barbirasoris ct Hanussii sutons el:ga Pet~'um ~nedic~m, commissarium Johannis Maly
--:- eo lUle, plout lam dlctus Johannes et post commissanus suus Petru s habuit - [Jro LXX s. Act Cer " post
Egidii.
.
. .
. 3. 14~6~ 3. ledna. Rl/llOp. Č. 2119 f. S. 7. Já
MIChal barvler - duom muoj na rohu Železné ul. roti
domu Janovu Mandovu ležící - dávám tiemto kš!rtcm
Zuzaně, m. mé. milé, s Václavem, synem mým a jejím,
k rovnému mezI ně rozdielu. Act. fer. lIlI. post Novum
annunl.
y. 4.
1477, .22. línora. Tamtéž f. S. 12. Ve jméno
b?~I.e amen. Já Zuzana, vdova po nebožci Michalovi barvlen - ?UOI~ muoj. synu mému Václavovi - odkazuji
- . Act. 111 dIC Pctn ad kathedram.
5. 14~9, 13. října. Rl/kop. Č. 2106 f. 263. Wen?esla~s ba;blrasor resignavit domum suam acialem, quam
1l1habltat, IIlter domos Lekssonis sutoris et Katherine relicte Czapkonis barbirasoris Magdalene, conth~rali
sue. Act. [er. III. ante Galii.

, 6. 1502, ~8. července. RlIllOp. Č. 2107 f. 218.
"enceslaus barblrasor resignat suam post mortem
domum ~ualll, quam inhabitat, in acie penes domum olim
Czapkolll; et domum Georgii Unicorni platea mediante
- Mag~al~ne, conthorali sue, Ludmi1le, Katherine, liliabus
cum pno)'] uxore genitis, ac eciam Johanni, li1io suo,
quem cum eadem Magdalena genuit _. Act. [er. II. ante
Magdalene. (R. 1521 zrušeno.)
, 7. 15~~, 19. června. Rl/llOp. Č. 2109 f. 179.
Vaclav bradyr vzdává duom sv6j ležíc! na rohu u Železné
u!., v němž bydlí - ]'vlagdaleně m. své s dětmi kteréž
hy jim 1'. B. spolu dal. - Act. [er. lIlI. po;t V'iti.
8. 1527, 19. září. Rl/kop. Č. 2142 f. M. 12. Já
Václav.bradýl- ozn,amuji sVlí vuoli poslední, ~č jsa nedužh'
a velmI nedostatecen na těle svém však užívaje rozumu
pravého a děkuje P. B. zdravého: lcdež jsem sobě v moci
pozuostavil XX k. m. v zápisu při vzdání obapolniem
s ~~~gdalenú, m. SVlí, že z těch XX k. dávám Dorotě,
dcen mé,. X k. a druhých X aby manželka má vydala na
~kutky m~~~srdné. - Toto ještě naposledy oznamuji, kdež
Jsem puoJcl1 lIJI k. m. osadním sv. Michala našim když
šlwlu stavěli, _ze ty lIU k. k témuž záduší dávám na
kruchtu stavěnie kamennou. Stalo se ten čtvrtek po s
Lampertu. (Publikován kšart v pátek před sv. Ambrože~~
1528.)
9. 1528, 10. prosince. Rl/kop. č. 534 Jl. f. 44.
Staly se smhívy svatebnie k manželstvie svatému mezi
~1"gdal_e';llí br~dýřkú a Martinem brad);řem z Opolf, manze1em Jejím, ze ona Magdalena jeho Martina jest přijala
za p~'a,:ého a mocného hospodáře a duom svuoj, v němž
bydli, Jemu vzdala. Act. [er. V. post Concept. b. M.
.10. 1564, 5. prosince. Rttkop. Č. 2120 f. 8. (Kšaft
~'!a;tllla bradýře.) My,Purgmistr a rada St. M. Pl'. známo
CIllJme tímto naším hstem - , že vsbípiv před nás do
rady n,aší op~~rný Martin bradýř, soused náš, podal jest
nám ksafl svuJ na papíře sepsaný a zapečetěný při tom
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oznámiv, že jest tu konečnou vuoli svou o statku svém
sepsati dal žádaje, abychom jej ku právu přijali, a jestli
by ho ~. B. smrti uchovati neráčil, nad tím, což tu sepsán? Jest, ruku ochrannú dd.cli, kterýž když po jeho
~mrtl podle práva mě,ta tohoto otevřín a čten byl toto
Jest v sobě držel a zavíral, drží a zavírá slovo oď slova
bez umenšení a proměny takto: Já .Martin bradýř měštěnín
St. M. Pr., známo činím tímto listem kšaftovní:n žetoto pořízení ? témž ,stat,ku ~ém činím a vuoli 'mlí poslední o~namuJI takovu, ze predkem duom můj ležící na
rohu u Zelezné ulice, k tomu všicek statek svůj ten
dávám a poroučím Janovi, syllll mému, tak a však ~a ten
~puosob, kdy~. by let rozumných a dospělých došel, aby
Jemu.. od, porucníkuov ode mne k tomu dožádaných a níže
polozenych vydán a postlípen byl; a znaje na tento čas
Jeho v věku dětinském postaveného pro umenšení v tom
prác,e .pánuov poru~,~íkuov dožá?al jsem se Lidmily kloboucnlCe od sv. Knze, ahy téhoz Jana, syna mého k sobě
v ~patrování pl'ijala a jeho předkem ke cti a k' chvále
Bozí vedla a spravovala, též pohodlí to kteréž dítěti náleží, činila; a páni poručníci též aby po~or nad ním měli
k svému. dobrému aby se vedl a ucil, pokudž jeho věk~
?y náležIté bylo. A za tu její práci a náklad na vychování
Jeho. plat, kterýž z nájmu krámuov přichází, tudíž po mé
smrll. z nájmu. toho domu pi'icházeti bude, páni poručníci
aby Jí vydávali, dolmdž by z let dětinských nevyšel a při
ní hyl. Jestli by pak již jmenovaného Jana, syna mého
P. B. 0.1 smrti prve, než by let rozumných a dospělýcl:
došel, neuchoval, tehdy ta jest vuole má a tomu chci
aby ,d~om i)inej všicek stalek mllj plným právem n~
O!I~reJe ,~Jmka z Opoly, bratry mé vlastní, a na jich
dedlce pnpad!. Item také po mé smrti Hedvice služebni?i ,mé, aby od, poruční~uov vydáno bylo s post~1 šatuov
10zl1lch, na kterych lfhá I s povlakami. Co se pak sirotkuov nebožtíka Václava Zvi'tnka dotýče, Jana Šimona
~etra a Lidmily, ty sem již podle l,šaftu a por~čení otc~
Jich vybyl a dny jich vydal kromě Václava, kterýž se
u p..~!ik~~~še zlatníka řemeslu učí, ten co jest na díl
svuJ JIZ. ~nJal, má ceduli řezanú jednu a já drulllí v almaře
v s:'etllJcI,> nádobí pak cínové, kteréž jemu na díl jeho přišlo,
to Jes~ .LI~mIle, sestře s:,é, dal, Anna pak, sestra jich, tu
má sVUJ dll u Jana rohozníka a on jej jí pojistil kněhami
Nov. M. Pl'. Kdež pak nade vším statkem mejm a syna
mého Jana poručníky sem zřídil a ustanovil na nich se
toho dožádal', p. Matouše 'od srpuov a p. Brikcího z Krusburku, jim se toho duověi'uje, že oni jako dobří muži a
přátelé, moji m~lf statček te~. opatrovati a syna mého
k . dobremu vés~l a napomínatI budou, aby předkem ke
cl! a chvále Bozí r?stl a c.tnostně a chvalitebně živ by!.
A pro lepší toho JIstotu Já sl'l'chupsaný Martin rukou
mou vlastM v lomto kšaftu sem se podepsal a sekretem
kteréhož užívám, sem jej zapečetil v úterý den sv. Me~
darda .Iéta MOVCLXllI. Kterýžto kšaft my z počátku psaní
purgmlstr a rada St. lVI. Pr. jakožto pořádný a podle
práv a svobod našich učiněný stvrzujeíne a jemu moc a
rnís~o dáváme .. ~omu na svědomí a pro lepší jistolu pečef
naši menší dah Jsme a rozkázali k tomuto kš aftu přivěsiti
v úterý po sv. Barboi'e 1. IvloVCoLXIIIlo.
11. 1581, 4. listopadu. Rl/koj. Č. 2122 f. 385.
L. 1581 dne 4. Novembris stala se smlouva mezi slovutnými Janem bradýřem, synem po někdy Martinovi bradýř'i a Kateřiny, manželky jeho, z jedné a Petrem Uršpergel'em z strany druhé, jakož týž Petr Janovi bradýři půjčil
83 tolary a uvolil se dnes datum 217 tolaruov půjčiti tak
a na ten způsob, že on Jan takových 300 tolaruov dvě
lete v svém uZívání jmfti má ft proti tomu on Petr Uršperger
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duom Jana bradýře v Železné ul. na rohu jdouc z rynku
po pravý ruce. Však Jan bradýl' sobě vymínil světničku
hořejší a jednu komoru, aby byt svuj" ,tu mel, též také
všecky krámy v témž domě, kterýž v Zelezný ulici jsou.
12. 1611, 25. května. Rl/kop. č. 2205 t. 335.
(Kšaft Jana Uršpergera.) Já Jan Uršperger, měštěnín St.
M. Pr., jsoucf v nedostatku zdraví postaven a nem-cf
tězkou od P. B. navštíven - , kdybych z tyto nynější mé
nemoci nepovstal, nýbrž prosti'edkelll smrli časné z světa
vykročil, aby žádného nedorozumění a práva zaneprázdnění o statek můj nevzniklo, 7a dobrou a slušnou jsem
věc býti uznal, tento kšaft a vuli mou poslední pravdivou
oznámiti a nal'ídili a to takovou:
Pi'edně duši mou milou v ruce všemohoucího P. B.
poroučím - . Tělo pak mé, když by duše zbavené a s ním
rozloučené mrtvé bylo, Žolii Uršpergerové, manželce mé
milé, zanechávám, aby je křesťanským způsobem a poctivě v zemi Páně vloziti a pohřbíti dala.
Dům mllj,
v němž bydlím v Železné ulici, proti domu J ednorožcovic
v rynku na rohu lciící se vším k němu pHslušenstvím a
právem i což v něin se koliI' najde, zboží krámské, nábytky, svršky, klenoty, šaty pernatý, vinutý, chodící, cejnové a všelijaké jiné nádobí a hospodál'stvÍ. Item všechny
dluhy k vyupomínání a jich ulívati, kterýmiž mně lidé
povinnovati jsou pod jakým koliv tytulem, jmény a za
kým koliv zůstávajícf. A sumou všecken všudy statek
muj Žoliji, manželce mé nejmilejší, za její mne jak zdravého tak i nemocného manželské ušetřování a věrné opatrování, též Bartolomějovi Uršpergerol'i, synu mému vlastnímu s nekdy. Brygidou, předtšlou mou manželkou, splozenému, jim dvoum na rovnej mezi ně podíl porouCfm,
odkazuji a po mé smrti mocnč dávám, ciním nad Bartoloměj"m i tím vším statkem Žoliji, manželku mou, mocnou
a otcovskou poručnicí, aby ona statkem tím vším vládla,
dadouc je po smrti mé nálditě zinventovali a popsati,
ten bedlivě řídila, opatrovala a do vzrostu sirotka upřímně
ochraňovala. tak aby pl-ijdouc on z požehnání a ochrany
Božské někdy k svejm dospčlejm letům, o svém dědictví
a spravedlnosti jemu po mně otci jeho vlastním náležející
věděti a k čemu se utéci mohl, v domě také zustávajíc,
krámu, v kterémž nyní živnost vede beze všeho z toho
poplatku sirotku aneb komu jinému na místě jeho, kdož
by toho čeho od ní míti žádal, svobodně, jakž dotknuto
výjšeji, do vzrostu Bartoloměje, syna mého, uHvati má.
Z jinejch pak ještě pH témž domě čtyr krámův pronajatejch, COž by se koliv každého roku činže scházelo, to
abyv na učení a potl'ebné věci na něho, syna mého, od
ní Zoliji vynakládáno bylo, jeho aby v bázni Boží zdržovala, ke všemll dobrému vedla, v ničemž jemu neubližujíc,
ani komu jinéll1~ ubližovati nedopouštějíc. Jmenovanej
také Bartoloměj Zoliji, manželce mé, k ochraně otcovské
a mateřské poručenej jest a hude povinen jakozto svou
milou matkou ve všem dObrým se Nditi, ní spravovati,
poslušnost synovskou k ní zachovávati a to vše, Cfmž mně,
otci svému vlastnímu, podle přikázání Božího zavázán hyl,
činiti a skutkem prokazovati pro dosáhnutí od pána Boha
zde časného a potom věčného požehnání nepomine.
A jakol mám od J. 1'l'Iti p. purkmistra a pánův tohoto
St. M. Pl'. na statku po někdy p. Benešovi Finkovi po'
zuostalém jeden tisíc kop míšo vejpovědí právní přisouze
nejch, ten a takový tisíc kop poroučím, aby při prodání
Finkovského _domu a z jiného statku po něm zanechaného
páni oUI'edníci záduší kostela sv. Jiljí vyzdvihli a k sobě
pľijali na tento zpusob: totiž aby k tomu záduší tH sta
kop míšo vzato a obráceno bylo na věčné jich IIHvá"í a
z nich neupomínánÍ. Druhé na sedm set aby t);Ž páni
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úředníci i na místě vší osady svato-Jiljské jistotu právem
ljstu hlavního pod ourok obyčejný s polouletní vejpovědí
Zoliji Uršpergerové a Bartolomějovi, synu mému, svědcící
učinili a jim ltíž jistotu v ruce jejich jakožto statku mého
všeho všudy pravým dědiclun a držitelum odvedli.
Z toho pak všeho statku odkázaného Žolije i na
místě Bartoloměje, jakožto jeho otcovská poručnice a
přední statku dědička, bude povinna tyto odkazy vyplniti
a po stvrzení kšaftu ve čtvrt létě pol'ád zběhlém, komuž
náleží, odvésti: do špitála sv. Pavla za Poi'ičskou branou
chudejm lidem deset kop míš. K záduší sv. Mikuláše
v St. ilL Pr., kdež mé tělo odpočívati bude, čtyryceti
kop a p. literátum téhož záduší na pomoc spravení nového příkrovu deset kop vše míšo Lidmile Minychové,
ačkoliv do konce vskulku a pravdě ničímž povinov"t
jsem. která spravedlnost svou dědicskou po nebožtíkovi dobré
paměti p. Petrovi Uršpergerovi, otci mém nejmilejším,
zcela a zouplna vyzdvihla, nebozku paní Annu Uršpergerovou, matku mou milou, vlastní macechu svou, i mne
Jana Uršpergera dosti proto obtěžovala, což jest již
Bohu poruceno. Potom podle smlouvy mezi námi stranami
učiněné a v knihách městských zapsané jsa náležitě spokojena, paní Anny, matky mý, a rnýho i dědicuov a budoucích mých všeho všudy statku na časy věčné odřekla;
však já ne z povinnosti, než z pouhé lásky, kteréž na
mně svým chováním nikdy nezasloužila, dvaceti kop míšo
odkazuji. Nebude-li chtíti na tom přestati nýbrž dědice mé,
jimz tento muj svobodnej a vlastní statek odkázán jest i
poctivé a vzáctné právo všetečně by zaneprazdňovati a
zbytečně obtěžovati chtěla, tehdy v jistotě tomu chci, aby
jí Lidmile Minychové, jakožto nevděčný mého dobrodiní,
hned z hola nic dáváno nebylo, ale do špitála sv. Pavla
chudejm lidem obráceno. Neho ani já ani Bartoloměj,
syn můj, po ní Lidmile, mající ona své děti, jak zivi jsme
malého peníze neočekávali aniž neočekáváme.
Sirotku a držiteli statku po paní Mariji Cejdlarový
z dluhu 15 kop míšo zaplatiti Fajtovi Gecol'i z Normberka
za zboží povinovat jsem 30 zL, ty také aby Žolije zapravila, poroučím. Písařům do rady, poněvadž jsem až posavad
od vejpovědi a přísudku na z před oznámenej statek Beneše Finka v radě učiněnou nezaplatil, protož na památku
mou 10 kop míšo jim odkazuji. Co se dotýče p. Jana
Kl'íže, kterej mi měl víceji nežli před rokem podle
smlouvy s ním učiněné 100 kop mÍšo a teď při pominulém
sv. Jiří roku tohoto 1611 opět 140 kop též míšo složiti a
sumu v smlouvě obsaženou na jisté a určité termíny odvozovati, toho až posavad neučinil, což lni nemrže než
srdečná nad tím lítost v této mé nemoci pocházeti. I za
to J. Mti pánův mejch milejch pokorně pro Boha všemokoucího prosím, že téhož p. Jana Kříže v tom laskavě a
otcovsky napomenouti ráM, aby smlouvě mezi námi stranami uciněné dosti činil - a čím jest mně ještě na vynlnění jednoho tisíce kop míšo někdy od p. Bartoloměje
Stekle mně a nebozce Brygidě, pl'edešlý rný manželce,
odkázaného a na domě častopsaného p. Jana Kříže vykázaného povinovat, v tom taky aby dědice mé budoucně
pěkně spokojil. Knihy všechny a což se koliv od zbraně
po mně najde, to vše samému Bartolomějovi Ul'Špergerovi, synu mému, odkazuji k jeho vlastnímu toho časem
svým užívání. Nyní pak Žofije povinna jest jemu s pány
porucníky sobě od J. Mti pánuv k radě přidanými to všechno,
jako i pravou a spravedlivou polovici statku mého všeho
a všelijakého Bartolomejovi synll do vzrostu jeho bedlivě
opatrovati, schraňovati a dochovati. A když by k letům
dospělým přišel, tehdy aby mu mnohořečená Zolije, porucnice jeho otcovská, počet z spravedlnosti dědické uči-
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Předně duom, kterejž jsem j," po lIlejch milcjch
rodičích zdědil, jakožto po mnc pravému léhož domu dě

nilu.

dici aby postoupila u o jiné všccko jmění, stalek a peníze, k'créž za lidmi pl'tjčeny a mně poviunovaty zustávají
na pravou polovici se s ním upNmně, věrně a mateřsky
rozdělila. A tak aby každý svého s bázní Bozí potomně
ulíval, a, což by mu sc koliI' za dobré vidělo, ucinitimohl.
Pakli by Bu, toloměj, syn mllj, před dojití svých právních
let 7 tohoto světa vykročil, tehdy ten dlun můj a všcchna
j,eho spravedlnost na Žofiji Uršpcrgerovou připadne, jako laké
Zaliji, kdyby spíšcji, ndli by dotčený Bartoloměj Uršperger
k letum svým pt-išel a statku sobě udkázaného se ujal, umřela
a jeho živobytím svým nepřečkala, též také toho všeho jejího
dílu z stutku ode mne jí odkázaného ul.fl·ati a ten můj
všccken statek na něho již samého pl-ijde. Také tomu
chci, aby Zolije, manželka má, p. Danielovi Sedlčanskému
200 kop míšo jim ode mne pod ourok půjčených do vůle
své i na míslě Bartoloměje syna uzívali phlla. Janovi Táborsl,ému, kterej mně k ruce přípověd na statek Beneše
Finka vedl a provedl, za práci jeho 20 kop míšo odkazuji,
,:šak když se I, pl'ísudku dopomůže, Soby ně, pastorkyni
Zolije, manželky mé, kteráž pl'i mně zllstává, ,když by ji
P .. B. ráeil d,Hi pl'ijíti k poctivému vdání, Zofije i na
míslě druhého společníka a dědice slatku po IIlně zanechaného, má jí poclivou vejpravu učiniti, kleráž by 100
kop míšo státi n'v0hla. Aby laké toto mé poHzení I' podstalě zustávalo, Zofije, manželka má, Bartoloměj, syn můj,
fl statecek jim spolu odkázanej núlditě do vzrostu sirotka
spravován a pl'ichranován býti mohl, za to J. Mti pánllv
v náleiité še\l'llosti a pokol'e prosím, ze dva sousedy
zdcjší podle Zofiji, poručníce otcovské ode mne tuto naUzené, za poručníky Bartolomějovi, synu mému, a spravedlnosti jemu sl'ědčící pro zachování dobrolivě naUditi
rácí. Pro dllvěrnost toho a lepší ku právu podstatu dožádal jsem se slol'. p. Lukáše Tance!'a a p. Daniele Kapra
z Kaprštejna, měšťanllV St. lvI. ·Pr., ze jsou I;e mně do
domu mého pnlci v,ížili, luto mou' pravdivou a konečnou
vuli slyšeli, podle mého sekryll\ své sekryty k ní pi'itiskli
a upeeetěnej Hafl na ten cas v své opatrování přijali
jsouce I' tom velice zádáni, aby se lm pánům mýn~. dobrotivým pl';mluvili, aby nad tímto kšaftem, nad Zafiji,
manželkou lnou, a Bartolomčjcnl, synem 1ll}1nl, n1ilostivou
a ochrannou ruku drZe ti rácili pro odplatu P. B. Také
jsem se mOll vlastní rukou podepsal. Stalo se v slředu
po Seslání Ducha sv. 25. dne měsíce máje 1. 1611.
13. 1620, 11. července. Rl/kop. c. 2234 f 101.
Bartoloměj Uršperger.

Oíslo pop. 483.
(D ů muč e l' ven é l' lIZ e, v pe k e I c í c h, u z I a té h o
pelikána, pod mundlami.)
<fo],
1407, 22. dubna. Rl/liOp. č. 992 f 59 a č.
2099 J: 121. ln nomine domini amen. Ego Petrus, barbitonsor olim archiepiscopi Pragensis, concivis MaÍ. Cil'.
Pr., nolUlll facio tenore presenci um universis, quod san us
exislens mente ct corpo!'e, bona pe!'fruens racione, ultilllum ltleUlll testalllentum de omnibus bonis meis mihi a
deo allissimo collalis, ne de hiis ioter posteros seu amicos meos quosculHlue aliqua oriatur litis materia me defuncto, condo et facio per omnia in hUllc modum: Lego
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enim atqne domo post mortem m ~am omnia bona mea
mobilia et immobilia, ubicunque sita, habita et in venta
fuerint, in quibuscunque rebus talia consistunt, seu quibuscunque talia specialibus nominibus polerint designari, Dorothee, conthorali mee dilecte, et lI-Iargarete, lilie mee,
nec nOIl et illis pueri" quos cum ipsa conthorali mea de
gracia dei in futurum duxero habendos, sub equali porcione inter eos dividenda. lnsuper tamen specialiler 1'010
et dispono, quod ipsa Dorothea, conthoralis mea, de
omnibus talibus bonis per me pueris meis relictis potens
esse debet, sive statulll sue viduitatis imutaverit sive non,
ecial11 cum eisclell1 potenter facere et disponere, prout
sue placuerit voluntati cl eiclem videbitur conveniens ac
eciam oportunum. In quo ipsam vVenceslaus, filillS meus,
nec eciam ullus alius amicorum meorum, sive sit spiritualis,
sive temperalis, qllOl11odo cum eisdelll fecerit seu disposuerit, illlpedirc debet quovismodo. ln casum vero, quo
ipsam Margaretam, filiam llleam, seu eciam alios pueros
meos, quos in futurum duxero habendos, unum ex ipsis,
antequam ad anno, legillime etatis sue perveniret, llligrare
contingat de hoc seculo, ex tunc 1'010 ct dispono, quod
porcio ipsius moricntis ad ipsam uxorem meam et ad alios
pueros meos, tunc supervivcntes, pleno iure devoll'i debet
sub equali porcione. Et hoc fieri debet quoeiens necessariull1 fueril. Si vero ipsam Margaretam, filiam meam, nec
non ct alios pueros Illeos, quos in futurum duxero habendos, antef[Ualll ad annos legitlime elatis sue pervenirent,
olllnes decedere contingeret, ex lunc 1'010 et di spono,
quod omllia talia bona pUerOl'lUll llleOrUIll ad ipsam Dorotheam, conthoralem rneam, pleno iure devolvi debent,
contradicciolle et impedilllcntis dicti \Venceslai, filii mei,
et omnium aliorum amicoJ'llm meorum penitus proculmotis.
Jnsuper specialiter recognosco, quod dieto vVenceslao,
lilio meo, pro porcione sua hereditaria plene et integraliter satisfeci, ila quod ipsc de cetero ad bona mea nullum
illS habere debel. In quorum evidenciam sigillum meum
propriulll, in testimonium vero sigilla prudenlum virorum
Reinhardi de Renis et Johanconis Kbelsl,y, consulum
iuratorulll, civium supradicte civilatis Prag. ad preces
mcas presentiblls sunt appensa. Datum Prage anno domilli
iVICCCCVII') fer. VI. proxima ante festum S. Georgii Ill.
;;'2. 1418, 8. ledna. Rl/kop. č. 992 f. 14. Petrus
barbilonsor in picno consilio fassus cst, se exposuissc et

vyřkli jSlí přilmzujíce již pTayené Čapkové, aby ten žlab
Idadle a z obú stran kryla pa své penieze vlastnic
- . Kteréhozto ortele častopsaná Capková nehanějící však
nepl'ijala, ale ku pánóm do rady sě odvolala. Potom páni
- ortelem svým konečným - vyřkli jSlí, najpn'S ortele
pánuov úředníkóv - potvrzujíce a častopravené Capkové
i potomním driitelóm toho domu nalélajíce pl'ikázali, aby
ten žlab na své penieze vlastnie dělala a kryla. Act. fer.
lIlI. post Proco pii.

3.

1458, 5. července. Rl/flOp. č. 2141 f 144. Jakož

Janek bm'vieř od cervené ruoze pl'ed piny líředníky
líl'adu šestipánov Slar. M. PI'. naHkal panie Gedrudu,
někdy Čapka barvieře manželku, o kladenie zlabu mezi
domy jich, pravě, že by ona a jiní drzitelé toho domu
ten žlab podle svolenie dobrovolného předkuov jich klásti
a dělati měli, jej vlozený z vol)]í, stran krýti na své
vlastnie penieze. Toho li,t pl'edkóv Capkov§ dobrovolného
svolenie u!,ázav i také svědomie na to, že Capek nebožtík,
mllz její, ten zlab na své p~nieLC kladl, pělal a z. yobú
stran kryl jest. Jemuz táž Capková odpiCJ'ající - neodmlouvala, než by jej měla z strany domu Janka svrchllpsaného zasě krýti, toho jest odpierala. Páni líředníci _

1461. -

Rukof', č. 2105

f. 151.

Johannis bar-

birasol'is.

4. 1465, 6. května. Rl/llOp. č. 2119 f N. 15. Ve
jméno bozie amen. Já Janek barviel' - vyznávám - ze
duom muoj u červené ruoze, v němž bydlím, otdávám
paní Kateřině, m. mé milé.
Act. fer. II. ante Stanislai.
Ó.

1481.

Rl/llOi. č. 2106

r. 82.

Johannis Czapek

barbitonsoris.

6. 1487.
Rl/Ilo}!. č. 2004 f. L. 14. Katherina,
relicta Johannis barbitonsoris dicti Czapek.
7. 1488.
Rl/hop. č. 94 II. f. 44. Vitrici
ecclesie s. Michaelis fassi Sllllt, se percepisse XV s. gr.
pl'. a Katherina, relicta olim Czapkonis burbirasoris.
8. 1489.
Katherine, relicte Czapkonis barbi,rasoris.

cameris Heinrico barbitonsori ad tres annos pro XXVnIl
s. gr. Acl. die s. Erhardi.
.

2.
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,dělala,

locassc estuariull1 eUlU pallacio aule esluarÍulll cum triblls

1. 1438, 17. cervence. Rl/kop. č. 90 f 23. Henricus barbirasor ct IVIargaretha emerunt dOlllum inter domos
J ohannis barbirasoris et Andree Czapkonis erga 1-Iartinulll
Tassner et Johannem cirologulll, commissarios olim Dorothee, relicle Petri barbirasoris, pro XL s. gr. Act. fer.
V. post s. Margarethe.

lIal//ěstí

j

I

I

9. 1495.
Rl/kop. i'. 94 I f. f. 64. Wania de
Podskale et !-Ianussius barbirasor tnlerunt per X s. per
Katherinam Capková legatas.
10. 1506, 30. června. Rl/kop. č. 2107 f. 284. Katherina, conthoralis i'vlathei rormaystr dc Nova Civ. PL,
resignavit ius suum ad domum v pekelcích si tam inter
domos Nicolai seratoris et 'Venceslai barbirasoris, marito
suo. Act. fer. III. post Petri el Pauli.
11. 1508, 20. ledua. RullOp, č. 2108 f. 30. Wenceslaus saponista et Katherina emerunt domum in giro
inter domos vVenceslai barbirasoris et Nieolai seratoris a
Katherina, relicta i'vlathei rormagistr, et Ludmilam, sororem eius, pro CXXXV s. Act. fer. V. post Anthonii.
12. 1511, 6. bl'ezna. Tamtéž f 73. Georgiu3, natus
olim Jarossii hospitis pretorii, et Anna emerunt domum
in circulo ad aureum pellicanum inter domos Nicolai seTatoris et vVenceslai barbirasoris a \Venceslao saponista
pro CCL s. gr. pl'. Act. fer. V. post Transl. s. \Venceslai.
13. 1512, 7. prosince. Rt/ho}. č. 2108 f 112 a
2103 r. 262. Václav Tvárský z Nového domu a Kateřina
koupili duom na rynku u zlatého pelikána vedle domu
Mikuláše medal'e a Václava bradieře od Jiříka, někdy hospodáře rathúzského, za CCXXV k. gr.
Aet. v líterý po
sv. Mikuláši.
14. 1531, 15. července. Rt/hop. č. 2142 f. O. 3.
'(Kšaft Václava NOI'odomského.) My purgmistr a rada St.
M. Pl'. známo činíme naším tiemto listem - že stojíce
před námi v radě urození vladyky Václal' Sova z Liboslavě, spoluradný náš, a Jan Svíčník z Písnice, též měštěnín
náš, podali jSlí nám kšaftu nebožtíka Václava Novodomského, spoluměštěnína našeho, na papíl'e sepsaného a
k: tornu pečetí a dvíma sekrety zapečetěného, oznámivše
a seznavše při tom, že jest ta vuole jeho poslední
byla, cožkoli týz kšaft I' sobě drZí a zavírá, kterýzto když
podle práva města Pražského po jeho smrti byl otevNn
a čten, toto jest v sobě dr žal - takto:
Ve jméno božie amen. Já Václav Novodomský, mě
.štěnín St. ~L Pr., známo činím tiemto listem, znamenaje
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na svém těle nedostatek zdraví svého, neuchoval-li by
mne P. 13. smrti, toto mé konečné pořízení o stalku mém
Hdím a zpuosobuji obyčejem takol'ým: Item najprv a
přede všÍln ustanovuji KateHnu, manželku svú milú, najvylíší poručnicí nad tím vším statkem a jí jej mocně dávám a tomu chci, aby jí zádný žádného zmalku nečinil
v ničenl ani jí překážel, a ona Kateřina, lnanželka lná,
bude povinna dáti duom proti rathúzlI mezi domy Mikuláše med are z jedné a Martinem bar\'Íi'em z strany druhé
Anně, dcerce mé milé, na takový zpuosob, aby ona Anna,
dcera má, nemohla téhož domu zádnému dáti ani zapsati
ani nižádnú vymyšlelllí věcí jej komu zavaditi. Nd kdyby
P. B. Kateřině, dcerce její, dal let dojíti, tehdy ona
Anna, dcerka má, bude jí povinna sto kop míšo z téhoz
domu vydati. Pakli by P. B. Anny, dcery mé, neuchoval
a Kateřina, manželka má, ji přečkala, tehdy aby len duom
svrchupsaný na Katel'inu, manželku mlí, plným právem
zase připadl u ona tiem šafovati má, pokudz jí se líbiti
bude. Item Kateřině Vězické, sestře mé, tiem dluhem,
kterýmž jest mi povinovata, jí jej odpouštím. Item panu
Petrovi, soukeníku a kmotrovi mému milému, aby táž
Katel'ina, tena má, hned po slllrti mé dala LX kop míšo
a on pan Petr nemá opouštěti Katel'iny, manželky mé,
o cež by se koli k němu I' svých potřebách utekla. Co
se Lídy dotýče, .Martina Pezolta pl-ítelkyně, tll poroucím
Kateřině, manzelce své, aby jí neopouštěla, tak jakž
svrchu psaného Martina vuole i žádost byla, jí neopouštěti.
Stalo se v sobotu den SI'. ap. Rozeslání j'vIVCXJCXlo.
Kterýžto kšaft !lly nadepsaní purgmistr a rada vážíce
a UVL1Zivše, že jest tínl řádem, jakž práva naše a nlěsta
Pražského ukazují, učiněný, jej sme podle výsad a sl·obod
našich z plnosti práva našeho stvrdili a mocí listll tohoto
stvrzujem i plnú moc jemu dáváme, však coz se domu
Anně svrchu psané odkázaného dotýce, o kterýž byl odpor
i o nápad jeho, to tak státi má, jakž o tom n,Hez námi
učiněný ukazuje. Toho na jistotu a slvrzení peeet menší
mosta našeho svrchu psaného dali jsme a rozkázali pl'ivě
siti k tomuto listu kšaftnímu I' lílet,/ pl'ed sv. Mathoušem
ev. 1531.
15. 1531, 4. října. RlIllOp. č. 2111 f 5. Anna,
manželka Jana Děekého z Liboslavě, maršálka Stal'. M.
Pr., vzdala duom svuoj pány po otci jejím přisouzený ležicí mezi domy Mikuláše medal'e a Martina bradýl'c, manželu svému. Act. die Franc. monachi.
16. ló39, 9. dubna. Rllfwp. č. 2111 f 254. Ludvík
Cáhlovsl<ý a Žofie koupili duom ležící mezi domy Martina
bradýl'e a Johanny' Medai'ky od Jana Děckého z Liboslavě,
maršálka na ten čas St. M. Pr., za CCLXXX k. č. Act.
fer. lIlI. post Pascha.
17. 1541, 18. března. Tamtéž I 306. Wolf Šultys
ze Dvora koupil duom od Ludvíka Cáhlovského za
CCL k. c. Act. fer. VI. post Longinum.
18. 1542, 2. června. Tamtéž f. 335. Jan Smcrhovský koupil sobě, Anně z Jilmanic manzelce duom
od Wolfa Sultysa ze Dvora za CCC k. c. Acl. fer. VI.
post Spiritus s.
19. 1546, 9, dubna. Rt/kop. č. 2117 J. 88. Martin
z Opolí krajCí koupil duom - od Jana ml. Smerhol'ského
z Rosic za CCC k. č. Act. fer. VI. post Ambl'osiul11.
20. 1559, 18. ledua. Ta1JJtéž f 425. Martin
[Rouček] krajeí z domu Novodomského vzdal duom Mandaleně 111. své. Act. fer. lIlI. post Aut.
21. 1570, 2. dubna. Rl/hop. č. 2120 j. 85. (Kš aft
Mandaleny pod mandly.) My purkmistr a rada Stal'. M.
Pl'. známo činíme - , ze Mandalena, Ambroze Nettera
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manzell<H, měštka naše, jsúcí v nemoci postavena a dožúda"ši se toho pfi nás, aby k ní vysláno bylo, ze chce
s"ú poslední konecllou vuoli oznámiti. Kdež pak u pří
tomnosli souseduóv přísezných na to k ní od nás vyslaných, toliž p. l'deliehara Plenisa a p. Fabiana llkana, toto
jest pořízení v neděli Pr6vodllí 1. nc LXX ucinila a
oznámila. Jakoz je,t sobě pH smltívách svalebních (které?
jstí ,e mezi ní a Ambrozem Nelterem, mallželem jejím,
staly a ly knihami 11Ičst,kými na ralhauze zapsány jsou)
jedno sto kop gr. č. vymínila, aby o nich Haftovati mohla
i takto o nich kšaftuje II pol'ízoní ciní. Nojpl'l'o Salomoně,
sostře své, vdově pozlloslalé po nekdy Von&ejovi Kundralovi, pětmezcilma kop gr. ces. odkazuje a Václavovi,
synu jejímu, té" XXV kop gr. ces., a Dorotě, dccl'i její,
téz XXV kop gr. čes. V ostatních pak tolikéz XXV kop
gr. ces. odkazujo a poroucí Janovi a Marianě, dětem svým
s nebolUkern Martinem, pl'l'nčjším manzelem jejím zplozeným, na rovn)' podíl. Naposledy oznámila, 7.e ta její
konečná vuole jest.
(Vysvědccn Haft ještě léI,,,z roku.)
22. 1574, 27. bi·cma. Rllkop. i'. 2122 f. 95. \. sobotu po LJruzebné neděli Idadli se dílové sirolkuolll po
Martinovi Rouclwvi krajUm Janovi a Ma,janě, hotol'ých a
gruntuvních pC'1ěz i za papír, za lucd ncpr:epouSlěný, za
mcd pící a za olej di'evěn)' 1165 k. 54 gr. m., dhlhuov
305 k. 30 gr. K lomu sl'l'šky: šaluov lozních se ti-í loží,
toliZlo sest peHn, šest polštaN', a šesl pod"šek, povlukuov
64 ku,)', truhly dvě, mís velkých šest, prostl'ední tii a
šálešná jedna, talíi'u.v vosm cínových s pouzdrem, II
zejdlíkuov, urn)'vudlo k slěnč, konl'Íce dl'c po peli žejdlících, jeJna pinelllí, (ll,,, po IrechzejdHcích, 3 po 1/ 2 pintě,
jedna banutá I' zcjLllík, nádob cínov)'ch vělf,í 4 a menší
4, kotlíkll k r)'bám 6, hrnec mčděllý k 1'0Llč a pekáč,
měděnicc mosuzlli prosli:cdllÍ dvě a svícen \'lsutej \' svět

nici, . rendlík)' zelezné dva, rozny d, u, rošt, puol háku,
dva sloly, almara velká na lIIazhouze, 13 sudu k vokurbílll,
67 liber vosku, 7.a serneUa krámská 7.a XX k. m.
,
23. 1576, 10. zM'L RlIllOp. Č. 2118 f 442. Jan
Smejsar apatekál' II Anna koupili duom na r)'nku lIIeZI
domy neluly Marlinu bradýř-e u Zelezné ul. u KuttHlIlrov)'m
od Jana !{oucka za 625 k. c. Act. fer. ll. post. Nalil'.
:M. V.
24. 1585, 29. srpna. Rllkop. Č, ll?,') f SS. Ve
čtvrtek, po Sl'. Bartolom/oji stul se POI,is apatek)' 1'0 někdy
Jallovi Smejsurovi apatckál'i.
Corplls appatllCCGrilllll,' "Iullli"is usli 12 10ttl, aluminÍ3
zacharini IO/lliur)''''), a;uminis plulllosi 181., boraci; 6'/, 1.,
diptarni cretici 1'/" lapidis pumicis Jl/., lapidis g)'psi 13/~,
curcumae 1, cocularurn elephanli 1, 12 1., sebe'len antiquae Ih, doroníci '/4' cypcri rotundi 1, boletae ccni
veri l'j., carp" balsami 27 1., been albi 11 1., rubri 6 1.,
costi alllari ll:!., cos ti dulcis 1/ .. , corticis caparorufll 2,
corticis mandagri I/j, tamarisci 6 1., lIlyrah. emblicorurn
20 1., dactylorllm 8, Ill)'rab. bellirici 1, indi 14 1., c)'peri
longi 2, balaustiae 2, m)'rab. c)'lrini 18 1., cebuli Hll.,
iuiubarum 28 1., anacardilli 6 1., seamoneac 12 1., agarici
optimi 3, aloě palici 16, ireos albi 23, epithymí 2, sto·
chad. arabici 1, schenallti 1, nucis indicHe 8 1., pilleae 1,
l'istaceae 7, uvarum pasculae, hel'lll"daclylorum 4, mulniac 1, CornUUll1 CCl'vi ustí {) 1., amigdalarulll amarum
1 1/9, spicae indicae 1, cara bac 10, lapidis ematili, 2,
iudaici 6 1., Iyncis 6., lazuli 4 1., "pungiae 1, magnctis
2, corallorulll rubeorum 41, alborutn 1, laccae 1/2 , slo-

"') bslo bez oznacení, zda libra CI lot, rozuměli se
zde m,1 jako pocet liber, 1. = loty. Některé zlomky vynechány.
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racis culamithi 1, assae dulci, 3 1., campho:'ae 4, agancI
communis, aloě lotuc 1, castorei 9, cacl' usae 29, maslycis
albi 2, l\rgenli vivi 69, argeuti "ivi cornmul1is 1 cent,
ellphorbii 1, sandaracae 1/2 , gllmmi eleni 1, eoerae 1,
galbani 4, dragal1ti albi 7, glllllllli arabici 1h 1., bedelii
6 1., aspalti 20 1., ipochistidos 12 I, serapini 1, opoponaci 1, lalldani 6, assae foetidae 8, opii 1, m)'rrhl\e commUllis 3, nihili albi 3, glulini. piscil1m 5, calami aromatici 34, maceros parvi 1/2, c)'lIamoni pani 1, cardamoni
I, cllbebarurn 2, croci 1, unci, mllscalae l", piperis a1bi
7 1., lIlast)'cis rubei :l, sandali albi 1, rubei 1, cytrini 1/~,
galangae 14, piperis longi 14 1., nigri ó, zeduariae 6,
zillziberis lh, casseac ligneae 24 1., salis lIitri 32, al'lnaniaci 8, gcmmae 3/ 4, "lcoli 181., sanguiuis hirci 1. marcasitae 5, ,ueci liquirilii b, antimonii erudi 7, arseniei
albi 20, cylr.ni 20, eenobris 22, atramcnli nigri 3/!, dridis acrÍs ll, sulphuris vid 2, enlhali 7 1., den tali 8 1.,
blaccae b)'zantii II 1., tlt)'miallae 3/." stynxi rna .. ini ll,
nucis pomicae 6 1., rasu!'ae eha";s 3, spodii 101., thuliae
3'h, I'ictrioli albi 8, terrae sigillula: !'ubeae 7, albao 9,
sangllini, draconis 3, sarcncoli 20 1., acoaliae Ih, lilii 4 1.,
oeulo!'ul11 cancri 30 1., mann"e coml11unis 9. terpentini
1/;, llloschi comlllullis 1 1.. mosclli optimi 3 qllcnt., ambrae ll/A qucnt., ligni aloěs 28 1., turbith 2, mccllÍae
eannae 27 1., sassaphras I, garioph)'lorllm 1, cerae albae
7, reubal'bari 14 1., lIlaeis I, cal'darnolli in cortice 4,
endigo 4, olibani electi 4, radiculll Rhodii 26, aloěs succotrini 1, celerach 2, mercurii sublimati 4, squillae exiccalae 20 1., summitulum s(juinati 19 1., coloc)'nthidis 7,
corlicum ligni sancli 3, sull'huralac 1 Ď, amidi 6, candelarUlll pro fUlllO O, gUlllmi ambici 13, cor"lIinorulII 2 L,
radicis pyre\ri (J, zy"ziI>erÍ. boli 18, betelJlini 16, IU\'llae
solis 6, c)'ceri rubei 7, eapillorulll Velleris I, lraga!lti
nigri 10, ligni ,aneli ó8, lornati 21, sarlapar)'llorum 20,
ticus 25, baecarum lal1l·i 50, olibani 13, gestossen 8chmirgel
57, gallarum communiullJ 9, turcicarum I ccnl., lllillii 47,
viclrioli 6 cent., alumínis 18 cent., auripigmenti 14,
papyri SchroI>enhauseriensis 3 palíky, papyri cOlllmuais
simplicis 271/~ palíkll II () l'y 8[II' , faklí voskových za
sedm toladll', papíru nejlep"ího tl'i pa1íky a sedm
r)'S[II', cautaridis 3/~, ce!'!tC cylrini 16 cenl., bílého
rejs papíru dva palíky a Ct)'i'i r)'sy, cerného papíru 28
pili í1di I' a 4 rys)', gumllli arllloniaci 1, serici crudi 12,
radicis "ynae 1 1/., galangae maioris 1/., granorum paradisi
2, alumiuis rubei
ccnt., rasllJ'U' cllraI>ae I, presilii 25,
foliórum senae 5ó, candelarulll ex ccra 2, tarlari
ceut.,
medu koupeného I' soudcích za slo kop míš., storaci, li'luidi 3, tcrpeulinae 4 cellt., li'luiritiae 40, cassiae in cunnis B9, l'esinae albac 1/ 2 cént., resinae communis 24,
visei 3 cent., spicac celt'cae I 'h, boli communis 1h cent.
Seminu: anisi 2 cent, "eetosi Ih, apii 8, aristologiae
rotundae 1/" aqllilegii 20 1., amonIÍ j/~, ameos 41., agni
casU 1 1., bimbacis 1/4' basiliconis 12 I, brusii 1,., cartami 22 1., cllcumcris 1/" cytruli 1'/2. cllcurbilae I/j, dllnci
'/., focnum gracci 22, laclucac "/.' lupino rum 1, mantaginis 1/2, millisolis /2' maiol'ani 181., pooniac 1, sauguillariae Ilo! 1., pimpinellae I J.l' sileris montani 10 1., I'icedoxigollis 3/4 , stephisagri 5, petroselini I, sumach "i.,
paparum "/4' psilii 12 1., macedonici 101., seminis sancti
3, fenicllli ex Italia 3, erucae Ih cent., cyminii 8, fcnicul;
47, coriandri cent., ricini "/4' ,e,ammi I, bulbi 2, cardllilllariae 1, m)'rtillorum 1, melouis 1.
Pulveres: agarici 4 1., a,ari 8 1., assae dulcis 10 L,
been rubei ~ 1., cambi 1, colocynthidis 61" cyperi 6 1h 1.,
calami nrolllalici 61., zinziberis 10 L, croci 6 1., cynamoni
41., coralli albi 3 1., rubei BI., lapidi, granali 6 1., spongiae
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4 1., galaphylorulH 30 1., cubebar,11l1 3 1., traganti 12 1.,
euphorhii Ó 1., esulae 3, gUll1mi arabici 5 1., cU~'cumae
W/I, gran01'lllll parad)'si 7 I,: m)'rr.I,,~e 111, tur.blth 1/4,
storacis culamithi 10 I, plpcns lllgn /4' zeduanao 6 I:,
senae foliorulH 14 1., lIlastycis 18 1., Plllvcris salsae~an~
liuc cum foliis scnac 1, pulveris digeslivi 3, somlllfe~'1
12 1., contra pestem 10 1., campharati 12 1., 'pulv;ns
ad coitum 6 I. contra calculum 6 1., contra epllepslUm
10 1., succi li,;uiritiae 12 1., puheris. licl'~ir,itíae. 1., Iumbricorul11 (j 1., puIl'eris senae (j 1., ohbam 3, I'll'l(hs. aens
12 1., aloě patici 5, pimpinellae 2 1/ 2 , baccarulIl laun 9.
Species (zde vše v lotech); ar?l11alici rosuta~ 12, dia
rodonis 9, dia musci dul ci, 1/2' chambrae 1, . (ha l11ar~a.
Titon 4, cle gemmis I, iusti"i 8, dia cynamon.1 5, cymll~1
5, diantos 4, dianisii 4, diacodioll 1, Iyton~npo." 6, . dia
eurcumae 10, galangae 10, tammaron 4, dlH tr~on pl~e:
rion 6, dia laccae 4, dia trion canddlOl:um 7, dia c~stlJn
.4, diaphris 10, rosati llovelli 6, liber~ntl; 8,. resumpllvl ~,
,'lia calamenthi 3, h)'sopi 2, olybam 2, mos. S~lamo~l~
12, irios simplicis 4, traganti frigidi ll! bencdlCtl laxatll'1
7, dia turbilh CUlil reubarbaro 7, cordlahs temperatae 7.
Troeh)'sci (vše v lotech): ga~liae m'.lscat~e 3, a\liptae
muscatae 1/2' de agarico 6, aganCl troclscatl 7, de cap~
paribus 1 1/ 2, alhandeti 2 1/ 2, berberorum 2 1/ 2 , hedyneehel
3 de lacca 5 de terra sigillata 6, de reubarbaro 3, ra·
rr:ich 1, de al;synthio 3, sutl'. albi sine opio 2, ~UI~l 0l?io
.3'/2' de spodio 3, de rosis 2, de carabe 3, de I',ahs sme
scamonea 3, cum scalllonca Ó.
.
Pillulae (vše v lotech): arabicae~, de aganco 2,
-de aloe lote 3, aurearum 11 f"
alexandnnarum 3, de lapide lazuli 1, aggregativarum 6 1/2 ,. de b~dellio .3, cynoglosse 8, de herrnodact)'lis 1, cocl.uae 8 1/2' foetldar~m 4,
fumariae 12, de hycre CUlil agal'lco 4, pro n~all'lee 2,
hyere simplicis galleni 3, impel:ialiulIl 5, lllastycllla1'llm 5,
!ine quibus esse 11010 3 1/ 2,. asalreth 4,. de octo rebus .o,
.de reubarbaro 3, de serapmo 2, stomatlearum 3, de qUIJ1.quc generibus 4, benedictae Ú, Iucis maioris 8.
Conservae (ú na znacky 1. "še " libnich): betolli,cae 1, boraginis 811., huglossae 3, levendul~e 1, rosl~ľ~m
antiquarum 3, violal'um I, anthos 2, ~upl:rasl.ae 1, suholae
1, camepytheos 112, sambutii 26 1., chem 12, ISOI" I, ny":pheae I:! 1., tlorllm liliorurn 1, mentae 28 1., ubsyn.tbls
pontici 22 1., peolliae 1, fumuriarum 2, Ilomm lUlllcae
18 1., primula veris 8 1., rosarum non. 6., conserva rosa.rum gariophilatal'lIlll 11/2, anti'luf\l'Ull1 18..
.
Eleclvaria soluti"a (až na znacky I. všc v hbrách):
'bcnedicti laxativi 10 1. Ilorum ca.siae 1, cassiae pro
clisteribus 2 dia catholi~on 1, elescoph 1, halllcch, indi
1 leniti"i II~ dia sebcsti I, dia scni 2 1., de succo I'osa~'~m 1 1/ 4 , dL ph~nicollis 2, de ps,Ylio ~, satyrion 311~,
,rosati rnesllae 1, dia cal'taml 8 1., dlacodlOn 2 1.
Opiatae (v lotech): tl'iphel'ae sal'acenicae 112 1., mag'nae 2, pbylonii persici 8, rOlllani 2!, allrearum alex,mdrinarum 2.
s
Eleclvarii de 01'0 21, de zcduario 8, rnethridati l' '. 1.,
.electvarii eontra .pestem 4 I.. theriaeae Norimberg. COlll'muuis 63 1., Andl'ornachi 7 1., methridati Democratis 121.
Syropi (I' librách): de absynthio 1.112, aceto,"i simplicis 112 de SIlCCO acetoso 1, de aeetosltate cytl'l 2, de
agresta 112 de artemisi" 2 3 /" de betonica 2, de bysantiis 7 de ;ucco boraginis 2, de buglossa 11/2, de cichnrio
simplicis 3 9Ulll reubarbaro 4, diamoron 2, de duabll;
radicibus
de succo endiviae 7 1/2, de epitimo 2, de
'eupatorio 2,' de succo f~mari.ae 2, de isopo 11!2, iniubis 1, de
1iquil'itia 2 1/2, de succo hmOnlOrtlm 2, de lupuhs I, de mastyce

?

2

2

1, molli. r03arUll1 20, merlini 2, muchare rosanllll 20 L,
nymphea 20 1., de rosis siccis 11/2, ox)'mellis simplicis 2,
1
de succo "iolarum 2, de papavere 2, de pomis 1 /2, de
quinque radicibus 2 112, lule1' rosarum~, .ox)'mellis regii 1,
rosarum simpliciulll 1 ' 12, rosarum sOlutl"l 2, de stoechade
2, lulep violarUlll 1112, de succo violarutl1 1, .de cardone
benedicti 1 dia morum 22, gran"torum 4, vlOlarum 17,
mellis I'iola~um 7, rosati simplicis 16, rosati solutivi 12,
mellis rosaii soluti"i 3, de cortieibus cytri 1.
[{ob (v librách): Rob de ribes 4, sa~nbuci 5:
Loch (I' librách): de s'luilla 1, sanl experti 2, de
pino 1, de pulmone "ulpis 4 I.
1
Rotulae (I' lotech): de succo rosarum 1 /2 1., dia
turbith cum reub"rbaro 6, confectionis laxativae 3, morsularum laxativarurn 10.
Confcctiones (v lo'ech): armatici rosati 6, dia rodonis 14, dia musei <lulci, 12.
Olea (I' librách): absynlhii 1, anetini 1 112, amyg~alarum
dulcium I camomillae 22, caparorum 11/" castorel 26 I,
eytoniorun~ 20 1., euphol'bii 1112, iperionis 11/2, liliorum
alborum 1 lumbricorum 1 112, lllentne 2, myrtilol'um '12,
nelluphar.is' 1'12, nardini 2, rosarum 1, r~t~e ~, san.l?u~ini
2, scorplOnnlll 20 1., I'lolarum 2, vnlp'll! 4 b, hlto~um
convu1ium '12 amigdalarum clulciulll 28 1., dc latenbus
,
.
. II
t I" 11/
24 1., amigdalarulll amOl'um ~o 1., tar~aľl ,2, p.e 1'0 I~ 2,
terreslriulll 6 1., spicne 15, infus. olel verbassl 6, mrus:
olei h)'periconis 11, infus. olei .'llaioral.HI~. I, infns. olel
abs)'nthii 6'/!, olei rosa ti completl 3, 01~1 ~Jhorum .alborul1:
15 olei rosuti conullunis 11, olei anetllll 3, olel rutagel
8 'olei mentae 8, olei nasturcii 3, laurini 1/2 cent., olivae
aj' cent. masticini 2 iuniperini 11, terpentinae 3, peI"
trolii
7, nuculll 4, sesami 3, tnpelltinae rubeae 2 , l'Hll. 9 •
Unguenta (I' librách): . ~ontra s~abiel:l 2.' . mar?iaton
8, diallhcae 5, rubei potablhs 2, alb I 1, mfl'l~ldanbs galoni l'b apostolorum 2'12, agnppue 3, ro~atl mesue 8,
regi, 8/' de aleis 14, de thucea 1/ 1, cnmphurati albi 1/"
de caoc;'is 112 comitissae 2 1/2, auxungi ursi 2, taxi 17,
rosati llIesuoa'e communis 4, auxungi gallinae 4, hircini 46,
pediculorulll 4, auxungi vulpis 2, populoonis 9, ceroli
zallda1ini 8/,.
Radicos (I' librách): peoniae 1, meu 1/4 , aronis 3,
aristologia long. veri 121., allgelicae 4, buglossae ruboae
1 /2, elebori ulbi I'eri 6, brussiae 6.
'
I-lerbac: roris marini 8 lotů.
Emp~llastra (I' librách): gra.tia dei. I: ~r:sei 24 L,
stomachuhum 201., de crusta pall!s 1, OXICIOCU
contra
rupturam 6 1., de melle loto 2, albi cocli 1, diaquilonis
1
simplicis B/., atll'aclivi cylrini et viridis 1 i2.
Lapides preciosi (I' Iotoch): llll\rgarith~e ll, I~latris
perlarum 9, cOl'alli rubei 13, ?orl1l~ cenl 13, qumque
Iapidulll preciosorum 12, margantae ll.nmaturae 1 quent.!
i thutiao 13, rubini integri 23, smaragdl5 quont., chrysold~
1
i Ó hyacinthi 2, amathisti 3 /., saphyri 1 12 quent., granatl
'
, II; libry, antimonii 2 1., boli orientalis 1'1, 1.
Olea prociosa (I' lotech): nucis muscatae expressae 14,
anisi 2 quent., foeniculi 2 'luent., carni 1.'12! vidrioli 2,
spi ritus victrioli 1 /2, quent., auxungi hOml1U8 fl.' earabae
'
l'/i 1., perSiCOJ'lllll 6, terpentilli 21/! 1., a~xung.1 caslorei
6, Iachrimae "bietis 7'/2, cymini 6, auxungl catlls 6, 01'0rum 12.
.
Condita (v librách): radices cycoriae 2, calann aro1
1
matici 3 12, ribes 1 /2, cerasorum 1 12, limonioru11l .saIsorulll
' zillziberis conditi 33, cerasorutn cOllchtol'Ulll 7,
kUStl 400,
nucum 7.
77'
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I X. Na Velkém IIdměs/i (strana ji7:ní).

IX. Na Velkélll lldlllěsti (strana jízní).

.SacCaIU?" (v librách): cannriae 27, melis BO, saccari
candJ cytrllll 15, candi "lbi], penidii 6.

r

29. 1616, 14. března. Rl/llOp, Č. 2114 198, Anna
Jana Lesle,.. manzelka, . jsoucí l' nedoslalku 'zdraví posta~
vena .- pl'Izn."la se, ze jest dala - dům s apatykou _
JanovI LesloYI, m. svému.

.
Confeclio~es (I' librách): cynomani 8, anysi 3, conandn ~O, anllgdalarulll ll, focnículi lB cubebarum 1
zynzlbens 20.
"
Flores: l'i?larum 1 J/2 , buglossae B/~ rosarum rubearum 1 'l., elecll pro pulvere 20 1., pro 'speciebus 1/ 2 •

JI~slrulllenl1 officinaria anebo apotekál-ská: 8 cannae
pro chstcl'1b~s, pallvJCe k marcipálluom jednu, alembicus
cupreus, veSlca cupren,. vasa lictilia pro nquís 12B, pixirles
st,UlIll.e."e pro. electva~'I? ct conserva BI, canthari pro
S) mpls d.olels 67, plxldes maiores ligneac 27S, pixidcs
mlnores hgn~ae pro pillulis! lrociscis, speciebus et pull'e29J, cIstulae
pro radlclbus et hCl'11J'S i.}~S J mOl.t·
rIbus
'.,
•
_ .
ana
malQJ,1 et nHnora 10, lapldea 3 pistelli fcrrei 2
.' 5
f
'
, ael CI ,
t I
spa 11 ae c.rrea? 10, calltharlls pro enemalibus 1 men~~Irae 3, bIlantlae 8, ponderis orichalcei 27 liber,' incisollUJn,. pel ves pro deC?CClOne, patellae pro rolulis 4,
magnde plO. confecllOtllbus 1, ciprc" pro dccoccionibus
pro. ungucntls .et oleis, vasa cuprea pro decoccione lign/
veslcn pro aqllJ~ destillandis, vannus pro a'luis destil1andis'
pat~lIa pro faclbus, . formae duae ligneae pro c,era, her:
ball~ duo, II nu lIJ latlnllllJ, alterum bohemicum. Slandy CÍnovy 4, krabl C CÍnových na krámě pět forem na lektvái:
gdulovoll 20.
'
°5
l-S- 'y ,'o
,..
~'. o o, . .~o. TlJna. li11uté::. V pátek po SI'. Vors!lc stal ,~e ,yOPIS dr~hy" svrškuov a včcÍ hospodái:ských
po Jano, I ~meJsa~ovI: Sn'otCI zellského pohlavf dva, Lidmila a ,Anezka, dale duom v osadě SI'. Valenlina na břehu
a druhy duom na r)'nku pod mandly, ,. klerémz ly to věci
se llašly: V,. SVelll/ci velké - knihy in folio tyto: Regenhlbucl: n,eme~ký, Pr?mpluarium exemplorum německy,
kal~~lOnál) ce~k) .4, I"bha concordanliarulll veleris cl
nO'1 tes~amenl~ latllJO sermone scripla. Kniha Jerusalem
slovc, ne.m~ck;. Jezus SYl'Uch česky. Kniha De rniraculis
res~ Chns:1 nem .. , Hel.n 4 knihy obzvlášlní in quarto, iL
Jll1) ch I:neh menšlch 111 sedecimo latinských ceských a
německych 2.9.
V komol:e nahol'e - v světničce dole
- v kuchynI.
,
26, ~5~8, 8. září. RllllOp, i:. 2231 t: 284. Mezi
StefU'\Clll ,1 nlJIlcm ,apatekářem, též Annou . ~la onen čas
~ana SmeJsara, léz apatekál'e, a nyní jeh~ Stefana manzelkou z Jed~lé a Anezkou, dcerou lÚ oz Jana SlIJejsara
s,ta~o s~ l~odelen.í statk,u: ~i'cdne vykázán statek, jmeno'Ite apdt) ka cela, ~Iezavadna a zaplacená za 2497 k. 54 gr.
n~:, a za cor p;" té~ apatyky 200 k, m" item duom na
brehu u sv. \ alentll!a, kterýz prodán za 412 k. 30 r.
a duom l' rynku y 12~0
IL m, po I"
%'
u
Ozen .lest cOz, vše ciní
4?91 k .. ,4 g'r. m,' Pak rozdělíce lu sunlU 'na dva rovné
dlly,A tOtll
na dotcenou
Annu , mallz'elku
S\t
f PnlJna,
'
v
•
(
. e ana
a
Ha ,nezku, d:~ru Její a manzelku Jana Sustera. Ujala jest
Ad nezka na svuJ podíl duom ten v rynku. - Acl. I' outery'
cn i\araz, P. M.
27, j(i04, 25. hetna. RI/ko}. č. 21?9 1/. I' 69
Staly".se smlou,,)' sl'adeb'
. I'
-.
.
ll! mezI sov, 1< loryallelll Matesem
b radyrellJ s Martou lil . I
' ,. paTluy Anny dcerky
..
"
, Je 10 na nuste
JICh, a Stefan.em Pr?jnem apatekál'elp lakové, že' Floryan
Mat~s ""~llul'lv tou.z Annu témuž Stefanovi k stavil sv
manzelstl'l,
po ní Jemll. do dne (10 10
. I
.
{a 'jmenenl věna'
lOGO k. '"., k lomu vClpravu poctivou jmeno' I
28. 1610, 5. bl:ezna, Rl/llOp, č. 2113 t' ~~~ S\l r
Pro'
tl"
A
.
~.
e,au
Jn apa e <ar. a nna koupili dům mezi domy Václava
Trubky z ROVlll II Jana Uršpergera od Jana Šllstera
z Goldpurku, prubíře zemského II Andky ln J'
1217 1/! k, č,
"
, , za

lX. Na Velké/ll lIalllěsti (strana již·ní).
~otl:eby odjeti: Jeslliv ž~ by j;ho p,,~, od smrlivneuchoval,

Číslo pop. 482.
(P o dma n d I a mi,)
142ó, 10, záH.

*1.

Rl/IlO)',

i'. 992

t:

59,

Nos

LOllg1.

bar-

ma~isler civium, consules et "cabini Mai. C, Pl'. notum
fnclmus
'. -

(juod -

"Iar
1\
, uss Ica,

'
na t a o I'lnl P
etn

blr~sons, c~nlho~·ali.s vero Andree di cti Czapek barbira-

SOI.IS - . re~lgna~lt IUS suum hereditarium ad domum pre-

f~ll patns. sllam. mlel' dOlllos Barthossii barbirasoris et rehcte Petn barblrasons. Acl. fer. II. ante Ex, s. crucis.

. *2. 14~6.
Rl/llOp. i:. 2099 f 196. Andreas
Cz~p:k b~rbltollsor et I'I'Iarusska, conthoralis ipsius, publica, CI unt IUS SU\lln VC sexag. pretextu iurís devolucionis
Pbos t. mortel:l. Dorolllee, sorori" dicle Maru.scze, super
oms LudwICI apothecaríi.
1.

1442,12. zMí. Rl/kop. Č, 2099fl006, Qllem-

adm?d~m Al~dreas Czapko harbirasor iterata vice fecit et
l:,osUlt llllerdlclum contra Petrum Sopu>sko prclexlu vince
lolman, quam. a D?ro.thea, relicta Lndvici apothecarii
Il\IIlC conthorah BorzlV0.J11 de Lochow pro certa
. t"
tate
.
.
J'
,
quan 1"
pecume .e~ll1t, '.Icens sibi ius ad eandem occasione
c.ul~sdam deblll mehus com!,etere, ipse Petrus replicat
slbl nullllmlus competere. Act. fer. IlJI. post Nativ. M:
2.

r

3, 1462, 25. Njna. RI/ko)'. Č, 2141
27. Když
st byl~ .:·lloznic~ mezi paní Gedrutú Capko~'lí a Jankem,
) ~em, J~J!m, z, Jedné a Jarošem, manželem tepruv jmeno, a.ne Capkove z stran)' druhé o statek kterýž Jaroš
pra':l, z~ by kv nim ~l'iIozil, chtě aby jemu ;en jeho stalek,
l~o;levadz ma\lzell~a Jeho ,s '.'ÍI:' býti nechce, zasě byl na,rac,en. Ubrmane - vyrkh JSlí, aby paní Gedruta Ca _
kova s Jankem vydali Jarošovi
X k"
gr Act
.~
.
. dl' e C'
nSplll!,
.
4, ~470, 12. března, RI/kpp, Č. 2119 ť. P. 9. Ve
J,méno. bozle .amen. Já Gedrula Capková bar~ici:ka v)'zná,ám llemto hstem - ze - nemocna jsem _ tahe za~ra.dll mlÍ, ktenÍŽ. za Vyšehradem mám, a podle toho všecCl en statek muoJ - odkazuji Jankovi synu mému Act
fer. 11. Carnispril'ii.
"
.

r
.

5. 1495, 7. dubna. RllllO)', Č, 2107 j. 81. Jacobus
Czelny et Johanna emerunt domum penes domum Johannis.
medarz el domum Katherine, vidue Czapkonis erga eandem "Katherinam pro L s. gr. pro Ac!. fer. III, post Al1lbrosl1, (R. 1504 splácí dům Johanna vdova.)
,6. 1~97, 27 .. du.bna, ~?ltkop. č. 2107 f. 123. Jakub
8tary Celny oznámIl Jest, ze má IÍmysl někde pro své
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kš aftu a všelikého poHzení jest umřela, a ony Markéta,
ze duoru svuoJ, v nemz bydli, porucle Johanne, m, své,
Jana Vejvody manželka, Dorota šl'otiřka a Dorota, Janka,
Acl. fer. V. aute Vitalis.
Malého, toho jsou podle svých pHp0l'ědí, aby jakými pi:átely krevními jí Johanně merlarce býti měli, nepokázali.
7. 1504, 19. listopadu. Ruko}. é, 2107 f. 257.
Nicolaus scrator resignavit domum suam Johance,
1 z těch pl'íčin lakové jicll pl'ípovědi se zdvihají a k lomu
conthorali sue; prenominala Johanna resignavit iIlam ipsRm
ke všemu statku jakožto k nepoHzenélllu pall rychtál' J.
domum et aliam domum suam sitam pod mandlami Mti Kr. lIa míslě J. Mti aneb ten, kdo). by takového
marito suo. Act. die Elizabeth.
statku pořádné sobě od Jeho Milosti dání p"kázal, právo
S, 1549, 2S. srpna. Rl/IlO}, č, 2129 f. 203. Jakož
a spravedlnost jmá. Actum fcr. 4. post BarthololllaeUlll 1549.
jsou Markéta, Jana Vejvody lruhlál'e manželka, Dorota
9. 1549, 14. 7.áN. Kopi,íi; arcllil'lI l/Iíslodl'ž, č. 46
šrotýi:ka a Dorota, malého J all ka manželka, učinili pří
f. 72. (I'ra).anům Staroměslsk)'m o postoupení domu po
pověd na statek Johanny medal'ky, pravíce se k tOlIlU ke
někdy Johanně mcdul-ce naJ. M, Kr. pl'ipadlé"o Jakubovi
všemu statku právo a spravedlnost jmíti přede všemi
Granovskému, Alonzovi gardarabovi a Petrovi Azylovi apa.jinými a to podle pi'íbuzenslví, žádajíce jakozto phltelé,
tykáři.)
Ferdinand etc. Poctiví věrní naši mílí! Jakož
poněvadž by ona nebozka lVledařka bez kšaftu z tohoto I jest po Johanně meda)'ce v Stal'. M. Pl', na nás dum a
světa sešla, téhož statku za zmocnění, podavše k pruovodu ! všecken její statek připadl, i věz, ze sme týž dlun a:
takového příbuzenství nekterých svědomí, žádali jich za
všecken statek po ní pozůslalý služebníki'tm nasim, jmepřečtení, mluvě po přečtení, )e to, což sou strany příbu
novitě Jakubovi z Granova, ouředníku ungeltu našeho
zenství od sebe dal)' mluviti, pokazují, prosíce podle tav Tejnč, Alonzovi gardarabovi a Petrovi Azylovi, apatykového pruol'odu l' lýž statek za uvedení.
káh našemu, na rovný díl z milosti naší královské a pro
jejich služby dáli rácili, z kteréhozto statku oni tl:i ješlě
Proti tomu od Jakuba z Granova, líl'edníka krále J.
:Mti v Ungeltě, i laké jiných, kteNž se praví k lémllz
něktelfm osobáin, jakz jim od nás pOl'ueeno, sumu peněz,
statku Pn1VO a spravedlnost dáním J, Mti jmíti, mluveno,
saty ložní, též chodící vydali mají, pro tož( poroucfme,
aby dotčeným ti:cm osobám na místě našem loho domll
ze tato přípověd za phčinou phbuzenství i také pruovod
téhoz pHbuzenství na ublížení jich dání milostil'ému od
i s tím, což v něm jejího jest bylo, postoupil a toho
J. Mti Kr. nenÍ. Neb ti svědkové všickni toho neseznázmocnil, však k tomu sme obzvlášf povoliti dčili, aby
vají, aby títo I' jakém pI'Il111zenství nebožce Johannč me- , len dluu s svrchky V uěm jmenovanému Jakubovi z Gradařce byli, neZ nebožtíkovi Mikulášovi, manželu jejímu,
nova, zne b)' slušně podle pošacování tvého purkmistra
s níml. ona společné statkuov vldání jest jměla a jeho
a konšel St. M. Pr. stály, žádnému jinému pro,hln ueb)'l.
zivotem pl:eckala, a tak ten všicek statek tak obapolně
Kdcž vědlÍc jisllÍ Vlili a poručení naše, tak se zachovej,
vzdaný na ní jest pi'ipadl a její Medal:ky vlastní již učiněn,
jinác nečiníc. Dán na hradě Pražském l' sobotu na den
o kterémz Pl'edešle jakožto o svém vlastním kšaftovala, I Povyšení sv. Khze léta etc, ctyi:idcátého deválého,
než ze ten, komuž jej odkázala, prve jest uml:e!. A po10. 1557, 12, srpna. Rt/llOp. č. 2117 386, Ondl:ej
něvadž jest led nekšaftovala a zádný z pl'útel jejich pří
mecf!' a Markéta koupili duom mezi domy p. Jana Medaře
buzných není nalezen, takový statek ysicek na J. M, Kr.
a Martina krajCího od p. Jaknba Granovského z Granova,
jest pl'ipadl a J. M, Kr. jim jest lýz statek milostivě dáti
J. Kr. Mli úl'edníka v Ungeltě, za CCCL k. Č, Ph tom i
ráci!. A pro tož poněvadz jsou takové s,'é pl'ípovědi a toho
to jest znamenitě vymíněno: Jakož jest p, Jan Medai' na
pl-fbuzenství, aby ona Medai-ka jim s nimi spHzněna byla,
zdi své slaré zírlku 1" Jakubovi Gr. z GI'. vystavěti u konepokázali, oni Zádají, aby takového milostivéllO dání J,
mory jeho proplljcil, ze on p. Jan Medal', kdyby co lu
Mti Kr. užiti mohli, poroučejÍce se s lím k spravedlivému
postaviti chtěl, ze to bude moci ueiniti. Acl. fer. V. post
Lanrentium,
opatření.
11. 1572, lO, čel'1'ua. Kšaft Ondl:eje Kutnallra viz
Zase od pruovoduol' mluveno, by jměli co více mimo
pokazování své mlul'iti, loho žádné potřeby neuznávají,
výše slr. lIS.
19.
nez s tím sl'ým pruovodelll podávají se k spravedlivému
12. 15S3 30. listopadu
Rt/llop, č. 2230 t'. 39.
uváženf.
V sobotu den sv, Ondi'eje stala se smlouva mezi Pavlem
Kutnaurem z jedné a Katel:inou, vlastní sestrou jeho,
Tu pan purgmislr a páni váZíce pruovod pHpovědi
té, kterál. se za pi'Íeinou pHbuzenství na slalek nčkdy
z strany druhé o dluu pod mandly mezi dom)' Ambroze
Johanny medařky stala, tél. což k lakové přípovědi a
Nettera a apatcldře obostranne ležící, taková, že Pavel
pruovodu od Jakuba z Granova i jinich, kteříž na týž
K. tejl dum pustil jest Katei'ině, sestře své za 600 k, m.
statek dáním J. Mti Kr. se potahují, mluveno, takto o tom
13. 1584, 2S. lÍnora. Rt/llOp. č. 2112 f. 170, Karet
nalézají a svým ortelem mezi stranami vypovídají: Poně
Trubka od měny vzdal - slatek svuj - Katehně, manvadz se jest to z knih městských vyhledalo, že někdy
zelce své, zase ona Kateřina vzdala duom pod mandly manželu svému. Ac!. fcr. III. post Malhiam ap.
Mikuláš zámečník s Johannou medaHwu, manzelkou sVlí.
společné statkuov vzdání lllezi sebou SOli uCinili na ten
14. ]602, 12. zál'í. RullOf'. é. 2113 f 268. Václav
konec, aby s umrlého na živa 'pozuostalého ten všicek
Trubka z Rovin vzdal dům sVllj pod mandly - Lidmile
.tatek jich tak obapolně vzdaný plným [lrávcm připadl a
manželce S\·é - zase ona Lidmila vzdala duom na kamenci
to bez pl:ekázky všech přátel právo jakéž koli po týchž
!'ečený, l' němz bydlí. sklep \' kožišllÍch kotcích a druhý
dům se zahradou l' Prostl:edních Chudohicích I' No\'. M,
manželích míti chtějících, jakož pak Johanna medal-ka
přcekavši životem Mikuláše, manžela svého, podle takoPr., zahradu II SI'. Jakuba v Kartousích.
vého společného vzdání toho vBeho statku za dlouhá léta
15. 1615, 16, cervna. Rukop. č. 2114 f 117, Václav
Trubka z Rovin vzdal domy své II měnu, druhý na kabez vselikého jeho Mikuláše přátel naříká ní " uzí""ní i
menci a třetí pod mandly mezi domy Stefana Prejna
také lllocllým držení jest byla. A lllajéci toho svobodnú
a dobní vuoli p témz statku tak jí po manzelu podle spoa nekdy Oktavía Slrachy Kateřině, manželce své.
lečního vzdání pl'išlém kšaftovati, řediti a pI-áteluolll ma,nRuko!,. Č. 2/14 f 3,59. Yáclavl\
16. 1620.
žela svého pozuostalým neb komuz by se jí dobře líbilo
Trubky a syna jeho Karla,
dáti a odkázati, toho neučinila, než tak zanechavši bez

r

1447, 21. bl:ezna.,.Talll/éž j: 1030. Ubrmané od

Gedl:l~ty, ,vd?,'X po .neb, Capkovi bal'1'ici'ovi zuostalé, a
od Sllolk?v"JeJlch z Jedné a od Petra, syna téhož Čapka,
pastorka JeJleho, z strany druhé vydaní o diel d" 1'\ '
na kt " ,.. . ".
e( leny,
er)'z se Jesll l)'z Petr láJ,I kšaftu svého otce obvyk"
nul! :lechtě ptíeinlÍ tú, že jesti dědictvie děda jeho kšaf-'
toval! ?emohl, vypovědeli:. Aby té chmelnice, kterúž jesti
byla
D!úhého
barricl-e ' děda J'eho , II a Snlle.
I
,. nekdy
I ,. Petra
,
,
c ~ove po ozene; mel Petr pět strychóv za svój diel a Gedlllta .na?epsana s dětmi svimi ti:i strychy - . Acl. die
Benedlcll.

IX. Na Velkélll IIdl/lěslí (strana jižní),

c.

'614

LY. Na Velkém lIal/lťstí (strana jižnf).

IX. Na Velké/JI llallll:slí (strana jižní).

J X. Na T'elkém J/alllěslí (strana jižní).

1X. Na Vellu}/Il ualllěsli (~trana jižní):

Číslo pop. 481.

6." 1483, 13. října. Ta1lltežf129. Johannes Miserka
de ~(O)ICZ. et Anna emcrun~ domum inter domos Johannis
Albl ad ClCOlllas et J ohanllls Czapek barbitonsoris apud
Ursulam, Johanuis Mrakowsky conthoralem, pro LVIII/~ s.
pl'. Act. fer. II. ante Galii.

s druhou manr.elkou, sirolci po něm poz~os~a~í. Duom p~d
l
v něm tolo se našlo: V svetlUcl velké luoze
man d y a
""
,
.
" dlo 'c1ký
žlulé pod nebesy, na něm polMar Iwzcne), umyl a
I ,. i
1'0bÍj eni vo jedné cívce s almárkou, . hrnc~. m?den)
kamnech dva na lavici za stolem kancIOnál cesky, postilla Spangebe;'gii, biblí ceská, stolice. kožená, ~va s~?ly,
na jednom koberec zelenej, I'rchcáby, Jedna stohce, zldle
j:dna, devět kollrin s figurami, šr~k; !'lá~obí cín~;él~~,n.~
rozích, konl'e dvě velký po desl,ll. zeJdhcfch, , dl e t~lZe)
dlíkovi, ll-i poloupinetnf, sedm. ze)dlfkuov, Vlr~, slank~,
Iři formy na mandlový sejry, dcbánek vokovany hlíněny!
almara koutní a v ni cll'a sloul,ky vell~ý 1'0SkOVi, .,nemec;<y
": I 'blí německá. V truhle v prftruhlí rozhcní bězní
Ilel,\ Jat,
II
1'1 k
V" hé
lislové a jiného nádobf od zeleza ko I LS usuoV.
~.I ~l ,
1
dl'ulle'
Ilomole
cukru,
cukrkandu
na
pětI
IOZ'
a I mare puo
.
.
ál
nicích, v krabici drobné many, sucrum htkve~:ICe ne~l, ~.
Nahol'e I' světnicce kneh in l:epo:ito1'lls: kneh lil
, I'
I'"
I 57 troje knihy ammalIum terrestl'lull1,
10 10 rOz lcnyc I
,
'
.
, .
I"
I f \'
volalilium et aqualilium, knIha TrIump ll, I~; qu~r u o I?
. octavo [olio 77 dl'anáct truhlIcek 111 reposlI{ne"I 1 20 1 ln
. ' .v "
•
bě' ~ .
trio truhlicka s figuramI rozlIcnynll a s Irsty
zn) ml,
0°1
'I
k
III/ládl
svícen
vo
1
cívce
s
obumbraculllm,
stu, )fnce \' a
,
v
\.
brnění s záponumi stHbrllý~ni, ,nozn~ce se ,~vema n?ZI11\.a
s i'etiezkem sll:íbrným oblozcny, tuhch poelsto.vane), kll'Mál v slUbi'e, jablíclw sti'fbrný pozlacený, hodlll;'y v pO\~
. d'- b' í' tabule na ní knihy malované notovany. Almal~
~ dl e \C, á
"IIÍ Il'sto,'é rozlicnÍ, vácek zlatohlavove)
)e na cem, a I ,
'
, ' ,
í
muzskej s aksamítovym pasem, elr'u~l~ al!l1ara bíla a, I n
, listol.é II šuldpryf)' rozlicné. V truhhcI btlé v škatulce s~
kryt zlati, pecef stříbrná, jedenáclprstenuov, 2 s pe~'lalm,
1 s zefÍl em, 1 s smaragdem, 1 s :urkus,em ~. 4, s ~el ve:
nyml kameny pár bn,enich rukavIc. I ruhhce zel,ezná, a
v ní sll'íbrni' tuli ch se dvěma nožmi:, prsten s cbkym
diamantem _ majestát nebožtíka - . I I. uhh~? bíl,á ~'edle
kamen prázdná, pár ručnic; kol.ená stolice tnnohn, Jcdna

(Diim Medai:ovský,

u zlaté koruny.)

"~1432.
Ruko}'. Č. 2099 f. 333. Arbitri prollUllcclaverunt, quod Bartossius barbitonsor sua arte a
multis annis Otticoni pannicide ct familie ipsius famulando
admil1istrabat, pro qua administracione artis - sihi defalcaret - de de bito - .

1. 1445.
Rukop_ é. 2(199 f. 1011. Bartossius
barbitonsor suscepit ad se pecuniam vVenceslai, nati Johannis sartoris, eandem circa se servare tenendo, eandem in
domo sua contra prctorium sHuata proscribendo.
2. 1455, 3. června. RullOp. é. 21/9 t: H. 1. Ve
jméno božie amen. Já Bartoš barvieř vyz/;ávám tiemto
Jistem oc, že najprvé a přede všemi věcmi činím a
ustanovuji múdré a opatrné lidi pana Pavla Cipsera a Petra
barviel'e, zetě mého, pravé a mocné poručníky" domu
mého, v n§mž bydlím, kterýž leží mezi dOllJy u C\puov
z jcdné a Capkové barvieřky z strany druhé, II podle toho
všeho jiného statku mého - . Potom pak duom muoj
svrchu psaný i všeckeren jiný statek - dal sem a mocí
tohoto kšaftu a poslednieho poručenstvie mého - po mé
smrti otehll'ám již pověděného Petra barviei:e a Doroty,
dcery mé, dětem, kteréž spolu měli jSlí, k rovnému mezi
ně rozdielu - . Jest-Ji pak že by všechny děti - nedojdlíc
~~t ro~umných .~emreli, tehd,Y tomu chci a tak teď poníClem I rozkazuJI, aby polovIce všeho statku na Petra
zetě mého připadla - a drulní polovici - mezi chudé
a nuzné lidi a na opravenie kosteluov ve jméno božie
rozdajte - . Toto však t)fmž poručníkóm mým znamenitě
poníčiem a rozkazuji, aby - Ankce, služebnici mé, vydAli X k. gr. a na opravenie kostela SI'. Michala v St.
M. PI'. dvě. k. gr. a k opravení mostu pražského kopu
.gr. - Jenz dán v líterý po sv. Trojici au no _ LVů.
Q.
1473, ll. října. Rl/llOp. Č. 2141;: 252. Stal sě
rozdiel všeho statku po slllrti Petra barbieře z Cale.lné
ul. mezi Dorotlí, někdy téhoz Petra manžellc>.í, a Václavem
a Kateřinú, sirotky, lakový, že Dorotě podle kšaftnieho
zl'l~zenie pi'ihkají duom podle domu Jakub~ krajčiehů
a Synoglovým obostranne, .václavovi sirotku třetinu domu
pod mandlami mezi domy u C,ípuov aJana Čapka obostranně
a XXX zl. uh., KateHně, dceři Petrově odbyté, dali jSlí
X kop skrze nápad po Margretě, sestl:e její pt-iříkajíc
také a dávajíc Ondráckovi, synu Martinovu a Petra vnuku,
kop gr. Fer. II. ante Galii. 1473.

vn

r:

3a. 1480, 2. listopadu. Rl/kop. Č. 2119
T. 12. Ve
jmeno božie amen. Tá Martin Grucz barviee' dvě cesti
domu mého, v němž bydlím, na rynku proti rathouzu
kteréhožto jednu čest Václav, šI'agr muoj, má dal se~
Uršile, manželce mé, Regině a Barboi:e, dětem mým
a jejím - . Act. [er. V. die AnilnarlllU.

r:

4. 1481, 14. srpna. Rl/kop. č. 2106
82. Ursula
Telicta Martini Grucz, nunc vel'O Johannis ~,irakowsky bar~
bi~onsoris_ coniunx, emit pro se, Regina et Barbara, filiabus
SUlS, terclarn partem domus eiusdem Martini Grllcz inter
domos Johannis Albi a CÍconiis et Johannis Czapek barbitonsoris apnd \Venceslaum, filium quondarn Petri barbitonsoris de pIa ten Czaltneri, pro XIII s. gr. pl'. Act. in
vig. Assumpt. b. M. V.
5, 1483, 5. března. Rukop. é. 2106;: 121. Ursltla,
Martini Mrakowsky coniux, resignavit ius suum in domo
penes cieonins et J ohaunis Czapek barbitonsoris eidem
marito suo. Ad. fer. IllI. post Translat. s. Wenc.

7. 1497.
Rt/kop. č. 94 J. I: 141. Katheriua
medařka accepit LI s. In Johannis e't Petri, puerorum
suorum, (Jl~e. pecuni~ ~ost taxacionem substancie per Johannem ;\-I.lslerkam IpSIS cum Katherina, matrc ipsol'uIn,
teslamentahter delegate in divisione cessit.
8. 1501, 15. května. Rl/kop. č. 2107 f 203. Když
Jan Humpolec a Jan Tříbratr, porucnfci Jana a Petra dětí
Matěje Janem Miserkú ustanovení, vznesli Slí na pány,
kl~':ak ten duom nadepsaným dětem kšaftem téhož Jana
Mlslerky odk<lzaný velmi znamenitě scháúe a opravy I'e~iké P?ti:e}lUje ~ je,stliže v brzkém času nebude opraven,
ze děti vyš dotcelll skrze to škodu nemaltí vezmlí a také
že nákladem malým nemuož opraven býti; pan purgmistr
se pány - poručili Slí poručnÍkóm, aby ten duom pro
I~pšie sirotčí prodali. I prodali slÍ jej Tanovi medal'i, těch
slrotkuov olčimu, a Katei'inč, manželce jeho za CV k. pl'.
Act. die Zophie.

r:

9. 1504. Rukop. c. 2103
226. Jan medais Kate J-i Illí , manželklí Sl'lí, koupili sď duom ležící vedle
domu u "cápuov z jedné a Mikuláše medal'e z strany druhé
od porucnfkuov někdy Jana Misierky za 105 k. pro
JO. 1532, 2. září. RullOp. č. 2142 f
O. 15.
(Kšaft Jana Medaře.) Sill'estr, Malčj Řepík, Kliment od
pávuol' tolo jSlí oznámili: Jsúee dožádáni od nebožtíka
p, Janu tnedal'e, tak sme učinili, že jsme k němu přišli
poděkoval jest nám z toho a kázal zavolali paní Katei'iny;
manž~Iky své, a Jana, syna svého, i žádal jest nás, abychom
my pred panem purgmistrem a pány vuoli jeho oznámili
ta~IOI~oU, ze, statek svuoj vešken dává a poroucí paní Katen ne, manzelee své, a Janovi, synu svému, a. o tom nepochr,buje, že Jan, syn jeho, že se bude chovati k paní
Katenně, matce své, jakž se jest choval za zivnosti jeho
v ničemž jí nehněvaje; jestliže by se pak vozeni I a man:
~el!l.a )eho" nemohla se snésti II paní Kateřinou a příkoH
JÍ ellllla, zá~al nás, kdyby to na nás vznesla, abychom
to p. purgmlslru a pánóm oznámili, aby toho na ni dopustiti neráčili. A ona Katei:ina má tím vším statkem
;'Iásti, dokudž jest ziva bez pi'ekážky jeho Jana i každého
;Iověka .a po smrti po její nHl to všecko na Jana, syna
Jeho, phpadmíli. K jichzto pi'ed námi vuole poslední nadeps~n~ho Jana medal:e o slatku jeho o všem vyznání a vysvedc~ní ,a toho všeho na potvrzení a svědomí peccť
menšI mesta našeho sVlchu jmenovaného dali jsme a rozkázali pi'ivěsiti k tomuto listu kšeftnímu v pondělí po sv.
Jiljí 1. MDXXXn°.
.
1~. 1571, l:l4. března. Bartolon}ěj, syn Jana Meclai'e,
Ujal dum. Srov. više SIr. 124 c. 9.
12. 1 ó73, 12. srpna. RullOp. č. 2118;: 348. Jakub
1\Ielcar a Mandalena koupili duom i\leclařovský mezi domy
Raušovic a Ondře Kutnaura mecíi:e od Bartoloměje Me.
dal-e za ó 71 k. 40 gr. Act. fer. IIII. post Laurencii.
13. 1574, 14. června. Tall1též;: 371. Jakub Melcar
a Mandalena oznámili, že všeliké právo své k domu Medařovskému pod mandly postoupili Ambrožovi Netterovi
z Glauchova - . Act. pridie Viti.
14. 1585, 16. února. Rukop. č. 1173 f 26 a 227.
V sobotu po sv. Valentinu stal se popis věcí po dobré
paměti Ambrožovi Nelterovi z Glauchova pozuostalých:
Předně Danicl s prvnější manželkou, Kašpar a Baltazar,

zid.c.

,,'
I,
Nahoi'e I' komoi:e lIad světlllckou ;,,,Luoze pod n; leS)
7.1ntý, na něm dětsk)'ch podušek, l'erInka a polštát k?leni regál hodinky bicí s cimbálkem, n:' ~'ozfch dv?)e
'd s ~orci mči:iee k míi'e jedna, ruelllc kratkeJch
aI
z7 u.' ~
h'olstr)', 7 kechrtn' dl"a meUky stHbrem oblop"l u s ,
,
I d'
š" I' . clen
, , pět kOl'dllV bez stNbr", 2 k a Il'a pIca y, ) l
zene,
. 2
dl'
"bot
'el
all
I'edcn
I'ošlil'
rožehilul'skeJ,
su
ICe, pal.
C
" ,
,
1'"
6 fl ,un
x' Í
rejlharsl:i ch , toulec, kuse, 2 sll'ilulckr e rel'el~y,
nOl'ich v pouzdi'e, 2 7,i<1le kozený, ,stul "elke), truhla b~l~
Z1utá a v ní nádobí cfnovi, druha trulila a, v ní škal t?
staré, tl'elí truhla pnízdm1, hrnec mědellý, stoleek nevellleJ,
kolovrátek.
Nahoře pod krovem: kolel prací s drejf~seJl1. 3 k~'l
k ' ,bál I 9 figur dvě formy k voplatkam, vobruc,
tl I'Y
1)"
,
,
b"
I"
,
3
zeleznej i'etěz vod stud.l!ice, . "lam Ik, moze Ir, rozny ,
2 rohy jelenf, 3 s hlal'lcl<Hllll srní.
Ve sl<lepě hol'ejšílll: 2, luoze :'ell<ý I~od /.I~besy
s sloupky vykládan)'mi, s firhanky"truhhce 1'0 tre?h 1) klí?h
v ní ). eden koflík pozlacen)' sedmlhradskym
o I(ovan~á a
.c.
á D'
'1 111 , I-oflíků
více
nev"zan,.
I ra
(\I e
", KOSll1ographia ceska,
.
d
voštěpy, šavle turecká, fl tesáky, stohce, 2 pouz. ra ~ozU\.
V truhle velké vykládané toto se našlo: Fa-hank vo;
k I luože ve 3 kusich, hl-ebíčkový kartállek, damaškov):
o O I l,i I'sas (~) tyk)'lou vyvlacovani, zivot barchall .vy
pope a , '
.
,.
I
'
'.,'
s rukáv v karmazínovimi, kaftánek sam alo:7.' c,elny]
plátnem podšiti harekap harasový, kolár, poctlVlce ce~'~y
k;zeni aksamí;em premovani, pár soukelln)ich pOCt~VIC
,
'I tykytou v)'vlacovanich," aksamítem premovanych,
CCľllYC 1
Ý . , .
smutkový plášf, druhej pláM eerni s aksallutov lm I eJ-

,k

?-

'Ii

"
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lozky, tl:etí pláš! schozenej s aksamr~()v)il~li v.ejlozl{y, ko!.ic!l
l'š" Í voděvací Iwzich soukenni eemy, hškaml podslty!
I:o~ich cerný ~oukenni velký podšiti, 1~lobouk baurove)
německi stari mužský, druhej aksamflovc) klobouk s š.melcovi m šmukem, koberec nydrlantski na stuol.. druh,:), koberec turecki na stůl, dva kameny hranaty k ohnvání
luože, péru velké zlaté.
"
.
.
V druhé Iruhle Z1uté s kruhy zeleznYIllI vyklfdané;
pás široký slřfbrnej pozlacenei s granály ~ ok~asa ze~ska,
sukně ferštatová cerná, sukně šamlntová cernu, SUk!le poelatá dupltykytová, sukně ccrn~ da~'1ašILOvá.' sukne, šam;
PI t .'
ntlícek dupltyk)'tovi cemy, Il1Hnthk damaškovy
ma
'cl so I'o],
I' l\1
ntlík
\a o\a,
_ , lIoully'
popelicemi podšitý, napre
I' a
celn) ( ,
".
dš'ť I ftánek
llouhej čeruej hl'ebíčlwvý, beliznaml pOl y, ,a,'
~amaškovi, zivřllek topltykytovej černej, dva zivlltky ?ern~,
aksamítol'i vácHlv' zenských 7, kabát popásní cern)"
karmazíno,:i, harckap damaškový cerný.
V li:etÍ truhle stari haraburdí a některi laloky.
ctvrté truhle šaty vinutý: 2 ručníky kmenlovi vyšÍvany a
2 ubrusy vyšívan)' široce, kmentovi a v rozích, květy,
štuka plálna cvilinku na kabáty" ,erv~tu?v 14, ru~níkuov
17 u brusuov 7 prostěradel 7, Clch velšlCh 16, ceJse.k 19,
pl;chctka, 3 k~ši1e prosti, čtvrlá se stříbrným vobo)kem,
pátá schozená.
..
.
V páté truhlici: rukávce a JIné, ša.ty chodf~í pan~
Anny. Th zbroje v témz sklepě. Ve svetmcce pr~tl témuz
kl lU· Jedno luože pod nebesy, na kterém manzelka ne~o~Jík~ Ambl'oze bhá, stuol, ,;tolček,,, hrnec I' !lal1ln~cht
štouda velká na máslo, umývadlo, talfruov 21 drevěnych.
Pod krovem sud velkej koliandru.
Na mazhauze vdole pl:ed světnicí: 2 št?udve ?ub.?vý,.
kotlíkuov k rybám 12, menších 6, rendhk a. pa~vlcka,
víra mosazná, měděnice, moždíl' větší ~ lnenš,í 8, o ~vl~nuov
mosaznich 1'0 1 cívce, 3 rendlíky zelezny nuly, Jeden
větší' hrnec mě,lěuý, 2 pekáce, 5 IZic železnich, plechová
l-ol;e\' troje necky, u schodll jedny necl,y, 3 korbele
l~oženÝ šveinspis, 2 rožny velké, 2 mali, klíště, štal~da
, II á 'tříkacka mosazná vanicka plechová k stuzenÍ piva'
~,\ e vÍ("na, stuol l'elkeJ' a n'a něm 5 pehn, 4 poIMái:c, 4 podušky, kus jJrhanku.
V kuchyni hrnec měděnť' pekác měděný, 6 roznliv
větších a menMch, podhrabác, klíště, kolel prací zadě
lancj slánka drejfus, sekácek. V mísníku pi'ed kllchynf
;ínO\:éh~ ná~lobí 8 mís, talířllV 7, dva pláty, cínové o,edidlo na hrách, nádobí di-evěnýho s potl'ebu. V ~hlla~e
na mazhauze mejdla k praní nemálo. V ?,'uhé almare III děuice, vanička na máslo, Imchat-ský noze.
V kOlllol'e nahol'c, kde děti IíIlají: luože, na. něm
dvě pd'iuk)' polštál', prosterndlo, Pl'ed komorou Jedna
". k a na bidle , na které kuchařky líllaly. Pod krovem
perm
nad touž komorou luože.
V dole v srni: váhy mčdě?ý dvoj:~ j,edny" st.~ri,
>Dudek asenikull1 (?), soudek vitrohum. V tez ,"lIll rsvetmcka
, ní rozličné malerie a jiné krámské věcI. 'e sklepě
~ t~? sfni malerialních věd rozličnich. Ve. ~vou pytlfclCh
'obného moždrL Vdole v doleJšl111 sklepě pod
ga I1 esu d1 ,
".,
ti tulí
zemí: puol soudku dřevěniho oleje, neco easu a IS
podle oznúl\\ení Vojtěcha Gorle. V lruhle. starý v dole
v Sílil starcjch rystuňlmov s couky, uzdamI, sVÍ~en. o t?
c(1:kách 5 lllosa,ných o I cívce, 2 zámk~ velky VISU»
šlofpel; pope~i~í od ,moluv zk,azen ý , 2 vIsál,y prázdny.
V druhé truhlICi kolecka skelna - .
, . Iu oz' c , truhla, sedla
V druhém domě ve s kl epe" v SIlU
r

ye

rej thal'ská.
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15. 158'1, 22. ledna Rl/kop , 2112 '2. c.
j. bOo ZmocNetlerovi z GI" I' 1 Y o\'ar, pozuostalá po Ambrožovi
)1'0 300 1 ' v au? 10V~ vdova, domu dotčeného Ambrože
1
L C.
vena JI n', lém' t tl
A I '
ných. Act. die Vincenti. •
z s a (\I
m )I'Ozc pl'isouze-

llěna jest Anna z M dl '

20. 1614. 30. května.' Rllllap C 114 t: 14
paní Eva Kaplířová z Slavkova _
~ 8. Uroz.
u zlaté I
"".
ouplla dum v rynku
Str d '(ORruny l:cen y od ~a,rbory Stra,dové a Ol<laviana
"
a y z osspelku, syn" Jejího za 1500 1
21'
..
'
L gl. C,
VV, If 'd ;~16,
c,ervence. Rl/flOp.
2114 f. 207. Jiří
v
)
uz al <oupli dum u zlaté korun'
od E
rové ze Slavkova za 1750 k. gr. č. ) vy Kaplf-

k"

?

.l6 .. 1594, 23. května. Rl/kop. č. 2231 ľ 63 a 70

!,~;,~/e/e~;~ PI~O:tn:~~l~~~~)ro~.~e~~'~~~·~ ~ C?1~uch~va v dom~

pol'ádný inl'entál' stal a sľ, 1 I
'y, recetl~,m, právní
tl'inácti kopách
' \ ,. de., posaco\·an ve trech stech
gl. c" I Uanlel Netter z GI
t'
J. lV~ti C. sJuzebník pH kancelál'i Če I' " "'k?" en ~~s
pozustalý po Ambrozovi N
s ,e neme~ e expe(hcI,
vého psaní podlc tol
\.' syn, podav J. MtI C. Illilostilo
stivě hledal ab)' t k ~I I p, purknllstru a páních žádo,
a ovy statek - J'el
d'
uveden byl Ale
I'
nu vy an a v moc
v
, p , pUl' <Ullstr s pány připo
š
bv

-

c'.

y

črslo pop. 480
(D u muč á p tl.)

;~í:~~t;hl~i;:pozv~~;:'~~~I~ na}t.ž statek povrch::;~~~vbl~i:o N~

,j'l. 1371 1
'
L 'b .
.
J. Č, 235 E o' .' plOS.
I ~'t erecllOlll/1Il vyd. Borov')í
., g Nwolaus Subem et Katherina, conthorall's
mea , - CIVCS ,!\fal C' P'
"
super domul
. ,IV, la~" - .recognoscunus, nos Re
k.
n nosllam - sltam mter domos Cunczlini
, ys~n ) tel et quolldam Nicolai Sobotkonis
b'
clcome sunt d e p i c t '
-, u I
cas raves
c, ex ~ppOSlto domus pretorii, II marXX--' c~sus an~,m - Henrico P1'unhauser factori
,
,
.
vendHltsse, - Datum Pl'age a d 1371
m crastmo b, Andree ap.
'. .

davš
"'d l! D . C,I pncttl svou zprávu o lom J.lIHi C
,"'\' 'TV
•
e, za os I amele JSou povoliť
nepřestal' J. Mti C 0'1
' , 1 ner~CI 1. \ sak Daniel
milostivého dovole~í: g~'~l~~~í n,~s/e~~vaYda hleděti, jiného
Bohemico Pragae III. Maii I' 'er JOZ atum in,consilio
-dostal ab.
" o · , e,tc. devadesátého ctvrtého,
dul' p', tJ tP; pUlkml~tJ a pam zanechajíce všech odkla10 I ]lS emu zarucení věcí
. r
v
v ..
lovi vydali
Na ktero 't
'1 v .u" entár veslych Danicvšeliké svrŠk"'- • uz o 1~11 ,0SlIl'OU vulí J. Mti C.
_ D '1 },
\ dom~ reccném ll'Iedal'ovski složené
ame OVl JSou propusttli.

,1~. 1596, 23. bř'ezna. Rl/kop i:, 2231 ,I: 145,
I .
J akoz jest Daniel Netter z GI
svou dědickou kterouž
d
auc l~va pro spravedlnost
žovi Netterovi; otci SVél~a naOl~~, p~ mandlx?o A~bro
materialních se míti pravÚ ' t"IŠéclch neb JIIlych vecech
..
I B I ' ! a, pro sumu 180 I
C. O(
a tazara bratra svéb
.,
L
gr.
Annu z i\I. II : '
01. klllhanu odevzda1lých, na
" } ( 0\ al, na onen cas macechu svou '
hoval, I smlu\·eni jsou tal
.. D '
' se potapostoupil Anně z M. za 2'50
g:~[Č~ spravedlnost svou

Zt

.

18.

1605, 20, ledna. Rl/kop

c

?11"

, 3

VIUS Strada z Rosperku měštěl' '.Ř; ~l ;' J. 3 3., Qctas'kého císal'e neJ'starší d'l,ol'el' lIn ~llllS ~y a J. Ml! RímB
v
.
un a anlIquanus ko 'I
bv

n~::ť,O~tltl~'p~~é'tll:I~~;:ln~:~:"d~~ěltla~, Karl~vi aUP~k::vi::

vin a Matiáše Ob
'
d
ly 'aclava Trubky z Ro•
..
ramce o Ann)· G '1 é
1120 k. č. _
P
, '.
~' ov z Mydlovar za
ráčili ze p Ol t ., PUtl<ll1JSll a pám tohoto trhu dovoliti
,
, e aVIUs S trada s děď'
,.
.listem pod pečetí svou
!CI sVY,ml pnpověděl
k osadám i obci Vyko'n;~aWho d,ol~u vš~hké povinnosti
šenku v v něm nedopouštěti.' belne k mestu odvozovati,
y •

19. 1614, 30 května ar' - I' t'
skélto IV.-32161 'Já E 'JC I~. IS lila archiVl/ měst,
..
va
aplírová
SI I
nstupově a Mili" v
,
v"
•
z
av (Ova na Ne"
ctne znamo CIt1Im tímto r t
b
prede všemi, kdež čte n
b"
lS em o ecně
jakož jsem sobě koupila l~le o ctoucf slyšán bude,
.
(Utll V rynku proť 'll
meZI domy p. Václava T'lu bl
.
,I la lOuzU
nice obostranně leZíc' d
(~ z Rovtll a Matláše Obra[O pam Barbory Str d é
O
viana Strady S)'na J' eJ"I'
, a ov a
I<la,
'
I 10, I z takoveho do
I
mistru a pánum dotčeného Stal' M P ' " mu )J. pnI' ,za sebe i za své dědic
Id"
. r. prtpovídálll sama
e a )U OUCI držitele téh " d
všecky
v t
d
, o z . omu.
. k 1 poplatky městské I( 1nes
li o vozovah .
Ja ,osadám neb záduším. tal t, I' I' b' a povtnnoslI
berně z něho dávati' , .šen'l,u.\'
. z'áad,e,
nycl' o CI, ' vykonávati,
" ..
y něm provozování ncdopo št"t'
'b ,I a jtne Zlvnosti
,
v d '"
v.
u e I, ny rz to vše 'I
..
JSOU pre eslt drzltelO\'é téhož dom ,,"
. C (O, cOz
bez odpornosti na časy bud
,Y. ~ . cuulI a zachovávali,
pečef mou vlastní dala s OUIC[ tCltlltl. T~mu na svědomí
..
em ( omuto ltstu . v I
revers, pritislmouti dobrovolně Jen' . t dá' jenz s ove
Památce božího těla I. 1614.'
l Jes
.. n v pálek po

a.

_ ;1'0

'''2. 1403,
RI/ko
~
.
,
Smuczer emit un
p, C. 996 I 95. Nlcolaus
conis ro X
am s. gl. c~nsus erga \Vellceslautn Ottiua.m 1.labUlt super domo Pessikonis de
Sobyehk c1icS.,
expressa'
!a a clcomas, ea tamen condicione notante1'
1'0
,quo , ~adetn sexagena post mortem ipsius Nicolai
p
pane captlv!s ad ssatlaviam dari debet
o

o

o

J

*3'

'

, I . . 1~34, 4. hstopadu. Rl/kop. č. 992 f'. 158, MarvVenceslai Sstraboch, libere e't voluntarie
falces et ~es~glla\:it suam post mortem domos suas ad
contra PI:to~ilcoma~ nuncupatas, sibi invicem annexas et
Pye I '
um sltuatas mter domos Ludmile relicte
8 <oms, ex una et B 1'tl
"b b'
'
cum omnibu~ I
'
~ lOSIl ar Irasoris parte ex altera
octo sexag d bJ·o,ms 8U1s et notanter cmu decem ct
dat). 'b' d' b~ It~ per Wencéslaum, filium Johannis Bra, Sl I e Itone obl' 'ť
JI'
ct pueris ipsiu
' ~ga I o lanm ab argentea stella
festum 00. S~,
.1
habenclum. Acl. f. V. post

~~:~it'e: ehcta

"'4. 1487.
RI/k,op.
2099 f 467, Olricus,
conventor a ciconiis
bl
d
Martin'lm Z '
k' pu wa~ o XIII s. dehiti sibi per
nOjems y pro zmZlbere et muscato debitarum
1. 1449. - RI//lap č 2103 l ? 3 "
.
j'.-largaretha, relicta Wenc~sla'i Sstr b'
,a~. 90. f 171.
post mortem domu.
. a, oc I leslgnavlt suam
Mathie incerne' m suam ad ?Icomas Anne, conthorali
inter ali~m cl
,que domus slta est contra preto1'ium
omum eorundem c '
tosskonis barbil"lsorl's p .t
lomugum ex una et Bar"
al e ex a tera.

c.

I

o

J.

A 2. 1449, .18. línora. Rl/kop, č. 992
. 10. Ve Jméno b "
"

Váci

t:

252

a

'2119
C.

ope amen. Ja Margreta vdova po
p~měti Strabochovi, měštka ·Star. Města
VŠ:I~~i ~) z~aván\ tle~to,v li,stem obecně všady a přede
"
"I' I,dez a pled tllmlz eten neboli čtúce slyšán bude
ze ac (O 1 nemocná j
cl ... ,
,
aměti dob '
sem a ne UZlva na těle, však proto
Pb'
, r e a svobody zdravého rozumu požívaJ'íc s do
rym mym ro zmys I
'
,
mě J'e t
I
~m I potazem) nechtěcí ráda, což na
, B uo II \' této nemoci od
t' sb, neuc IDval-1I b)" me" pan
~:l,r I., y ~~tom kteří svárové a ruoznice mezi pl'lhuznými
tor:lln ~ prately ~ statek ,po m,ně zuostalý měli, sě dieti
,
~ posledme porucellstvle a konečni lÍmysl vuol'
me o. om o všem statku a zboží, jímžto mě
án
e
p a Buoh,
z velIké milosti své naděliti jest ráčil , zřiedila j' sem
zpó-

P;

'd b é
,v avov~
~ r
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sobila i mocí tohoto kšaftu a poslednieho poručenstvie
mého Hedím, jednám i zpósobuji obyčejem takovýmto:
Najprvé učinila jsell! a činím slovutné lidi Matějka
5enkýl'e, kteriž u mně nynie bydlí, a Jana Dtípovce,
úl'edníka desk zemských, pravé a mocné poručníky všeho
statku II zboZie mého po mé smrti zuostalého na čemž a
kdd by kolivěk ten záležel a kterim nebo kterakým koli
jménem muoi a mohl by jmenován býti, buďto zde
v ulěstě nebo na zemi, nic nevymieiiující ani pozuostavující. Věřécí jim, jakožto dobrým pl'átelóm mim zvlášlně,
ze toto poručenstvie a posledoie mé rozkázánie podle
límysln mého a tuto popsané vuo!e mé zřiedie, zpósobic
i skutečně dokonají, prací svých a pitností v tom pro mé
dobré i pro budúcí svJÍ od pána Boha odplatu nelitujíce.
Polom pak jakož jsem duom muoj u srpuov, v němž bydlím, prvepsanému Matějkovi i jeho dědicóm za slo kop
gr. prodala, tak o tom porJÍčiem i ,rozkazuji, aby svrchupsaní poručníci moji penězi těmi zjednali a nadali kaplanslvie věčné v kostele sv. Michala zde v Stal'. Městě
PL, opatříc to tak a tiem obyčejem, jakž sě jim nujpevnejie a najužitečnějie bude zdáti, aby týž kaplan, maje
nac 7.iV býti, mší slúžením i jinými prosbami a modlitbami
mé a mých pl'edšfch duší ku pánu Bohu věčmí měl památku.
Item duom jini muoj u čápuov Aničce, manželce svrchupsaného Malějka, a dětem jejím mocně a dědicky otkazují II otdávám. Item, jakož jsem třetí duom muoj, kterýž
na Hradčanech mám, za sedmecietma kop gr, prodala a
trh ten j'l'lalhiáš Louda jest stavil, právo k tomu některaké
chtě mieli, i vyznávám!, že! t)'Ž l\lathiáš k tomu ani k jinémli stalku mému práva nemá iZádného, než že jsem
jemu k ruce věrné byla svěřila prvním kšaftem mmí před
chvíli učiněným poručníkem všeho statku mého jej llajvyšším učinivši. Protoz pánóv konšel prosím, aby mým
poruční!ióm výš jmenovaným k tomu radni byli a pomocni, by penězi za duom svrchupsaný t)'mž poručníkóm
byli propuštěni a jimi vedle rozkázánie a vuole mé na
kostely zbořené v Malé Straně a S\', Václava roa hradě
byly rozdány, jakož oni rozuměti budú najlép.
Item viničku nllí, kteráž podle vinice Petrovy Sopuškovy leZí, Janovi, vinaN mému, a jeho dědicóm s plným
právem mým poníčiem a olkazují mocně, Item, jakož
Illám list na dvl, kopě tíroka a platu ročnieho na mlýnu,
jenž slove »ua kameni" kteréhož nynie Václav Cvok
v ddení jest, loho jednu kopu platu na lampu do kostela
sv. Michala svrchupsaného, aby ustav ně před tělem božím
hol'ala, a druln\ kopu žákóm do školy tudiež u sv. Michala na hrách, slaniny, maso, drva i na jiné jich 1'0l('eby věčně otbzuji a otdávám,
Item všechny svrcbky a nábytky domovnie, Uei'ížkoli jsú !.terýmikoli jmény mohli by jmenováni hýti,
nic konečně llevymiellující, i\htějkovi a Anižce, svrchupsaným manželóm, i dětem jich porúčiem a otkazuji
mocně, tak típlně a vcele, jakož jsem to již prve knihami
městskými Stal'. Města Praž. jim zapsala šíře .
Ilem všecky dluhy mé, jimižto mně kleré/,koli osoby
jsú povinny, ježto by po mně v mých registrách byly
nalezeny uebo jiuak kterak koli optány, porúčiem, aby
poručnici mojí mezi chudé a polřebné lidi rozdali, kdež
a komuz sě jim najlépe bude zdáli.
Item jakož Mathiáš Louda nul list ode mně k věrné
ruce jemu svěřený, jcnž mi lírok a plat roční na rychtál'e
z Drahelčic svědčí, na kterémžto listu týž Matiáš deset
kop gr. vzav, k svým puožitkóm to, jakoz mu sě zdálo,
obrátil, chci tomu a tak ted poníciem i pánóv konšel za

IX.

Na tTe//dm lItÍ/IlJsif (strana Ji~nť).

611

to zvláště prosím, by téhož Matiáše k tomu připravili,
aby ten list i s těmi desíti kopami vzatými u pana Jíry
zlatníka položen byl, neb těch deset kop gr. Vaňkovi,
bratru téhož pana Jíry, poručiem a otkazuji mocně, O ostatek
pak téhož listll lakto vuole má jest, aby pan Jrra svrchupsaný s bratrem svým polovici platu na témž listu beníc,
druhú polovici mně vydávali až do mé smrti. Po smrti pak
mé chci tomu, aby tiž pan Jíra b bratrelil svým dl'a diely
toho brali, Aničce svrchupsuné a jejím dětem dí! tl'etí
pravi bez zmatku a všelikich nesnází dávajíce tak dlúho,
dokud, by rychtář z Drahelčic neb dědicové jeho listu
toho nesplatili konečně, A když by kolivěk splacen byl,
tehdy tomu chci a tak pol'líčiem a rozkazuji, aby oni
opět z toho diely dva a Anička tl'etinu praní vzali bez
odporu a všelikých nesnázL
Dále oznamuji, že jsem Mutiášovi častopsanému jistú
sumu peněz k věrné ruce vydala tiem úmyslem, aby mi
polovici vinice k vinici mé pl'fležícf za ně kúpil, jakoz
o lom Pi'echovi, slísedu mému, svědomo jest dobl'e. On
pak peni~,ze ode mne nav a polovici té vinice u Mal-íka
Bezručky kúpiv, v tom mě nevěrně a nešlechetně podvedl, sobě a k své ruce toliko ji sobě zapsal'. Také sto
kop gr., ježto mi pan Hašek dlužen jsa po Mikulášovi
Suchdolském u desk zemských polozil, tiž Matiáš k sobě
zdvihl jest a vzal, k tomu nikdy nemaje mé vuole, 'A o tom
Rackovi z Kojšic i jiným úr'edníkóm desk zemskich svě
domo jest také dobře, neb scm jeho napomínala z toho,
vždy mně pěknlí řečí toliko odbývaje spravedlivého mi
o to nethal učiniti, chytrostem svým kakýnls a řečem lstivým miesta neučině žádného i podnes. Prolož o těch penězích obojich, toti, o viničních i o těch také u desk
zdvižcných, taklo vuole má jest i tak konečně poníciem,
aby páni konšelé Staroměstští peněz těch na Matiášovi
úplně a v celosti dobudúc, polovici jich pravlí na obecné
dobré zl'ieledlně obrátili, kdež sě opatrnosti jich bude
zdáti. Druhú polovici mně a na mé potřeby vydadlíce.
Pakli by mně Buoh prve, nem by ty penězi na něm dobyty byly, od smrti neuchoval, tehdy tomu chci a poníciem, ahy ta polovice peněz mně pl'íslušná na almužny
chudých a nuzných lidí i také na jiné skutky milosrdné
za mlí i mých pt'edších duše ve jméno boZie byla rozdána,
jakož to vše svědomí jich plně věl'écí ponícienL Item
o tom platu mém, kterého?, jsem Matiášovi dskami svěřila,
lakto porúčiem: Aby Jan Dúpovcc a Anička svrchu psaní
moc i právo lIlé jměli téhoz Matiáše z desk téhož platu
_ upomínali. - Naposledy pak porJÍčiem a olkazuji, aby
poručníci lnojí častopsaní OSln posta"uv sukna, jakž sě
jim zdáti bude, kúpiec, na každý rok dva postavy na
oděv chudých a nuzných za mú a předšíeh mých
duše "e jméno bozie rozkrájeli a rozdali, lede?: sě jim
zdáli bude najlép.
Na potvrzenie toho a budúeie pamět prosila sem slovutného panoše Hynka z Repnic, rychtál'e, 11llídrých a
'opatrnich pánóv ]'v1ikše kožišníka a Pavla Cipsera, ,'ezníka,
konštluov přísežných Star. lvI. Praž., že jsú pečeti s\·é
dali pl'ivěsiti k tomuto listu. Jenž jest dán léta od narozenie syna bozieho tisícieho čtyrslého čtyřidcátého devátého, v líterý před sv. Matějem apoštolem.
3. 1457, 24. zál'í. RII/lap. č. 2105 f. 76. Wenceslaus
barbitonsor emit domum ad ciconias inter domos Malhei
Straboch et olim Bartossii barbirasoris erga Malhiam pl cdictum ct Ann"m pro LXXIII! s. Aet. sabbato ante
Wenceslai.
4. 1472, 30. zárí. Rllkop, č. 2119 ;: Q. 1. Ve
jméno bozie amen. Já Václav, Čapek řečený, barvíei'
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u čápuov vyznávám tiemto listem že duom
u čápuov, v němž bydlím - odkazuji - Žofce, manželce
mé. - Act. in dic Mathie ap.
5. 1479, 16. línora. Rllkop. č. 2103 f. 152 a č.
2106 f. 30. Johannes Biely de Chlumecz ~t Dorathea
emerunt doml\m ad ciconias in tel' domos Symonis Ss traboch ct Martini dicti Crucz aput OffcHm pro LXV s. pl'.
Act. fer. II. post s. Valent.
6. 1487.
Rukop. Č. 94 ll. f. 41. Burianus,
frater Dorothee, conthoralis J ohannis Albi a ciconiis.
7. 1491, 12. prosince. Z rl/kop. T1ídellské dvomí
lmillovll)' Č. 3448. Famoso et illuminato vira domino
Conrado Celti, poetae laureuto, amico meo prediJccto I
Salutcm, quam ipse velis etc., Hmantissime Conrade Celtes,
cupio vos sane valere et feliciter. Haec vos non lateat,
quod famulus ille, quem mihi misistis de Nornberga ad
laborandum cartam, qni ad mandatum ve;lrnm in continenti Pragam venit ct concordatus mecum ad finem de
dicta charta, et ego super hoc dedi sibi duo s fiorenos
rhenenses! et acc~p~is il1is non udhuc Pragam venit, et ibi
me trnfavlt pro Ilhs duobus fiorcnis ct circa hoc ego
multum retardatus sum erga meum laborem, non habens
magistrum, qui mihi perficiat Cal·tam. IdeO peto vos, dilcete do mine Conrade, millite mihi unum bonllm magistrull1
ad laborandum cartam ct ego illi volo iuste solverc iuxta
meritum suum. Etiam significate mihi, si datae sunt vobis
epistolae magistri J acobi et etiam meae per idem (I) famlllum, quem· mihi misistis ad fabricandum chm·tam et
ipse eas debebat vobis praesentare, quia modo magis
cupio vobiscum alloqui et vos vidcre, quam antca.' Vale
bene, et adhuc vale. Datum Pragae die duodecima mcnsis
Decembris (14)91. Johannes Albus a ciconiis, civis Pragensis.
8. 1495.
Rl/kop. Č. 94 1. J. 122. Facta est
amicabilis concordia inter Dorotheam, olim Michaelis ab
alb? pavone et nunc J ohannis Albi a ciconiis conthoralem,
ex una et Reginam, predicti Michaelis filiam, parte ex
alte~a, talis vi?elicet, quod eadem Dorothea cum Johanne,
mal'1to suo, eldem Reginc pro porcione eius palerna condescenderunt domum suam, quam inhabitant, sitam
post s. Michaelem in acie penes domum »ad melonemt.
Item vin cam in Wysol<a in CCXXXVII s. gr. prag. cl
alteram vineam minorem, eciam in 'Vysoka, ill XL s. H.
predicti coniuges in parata pecunia eidem Regine ducentas
quadraginta octo s. gr. dare debeot, in ducentis vel'O s.
!dcn~ Johannes condesccndit Rcgine censum, quem habet
111 Vlila '<Vtelno tabulis terrestribus proscriptum.

9. 1508, 8. srpna. RI/ltop. é. 2108 f 23. Quemaclmodum J ohannes Albus a ciconiis in testamento suo ita
posuit: Si Paulus, filius eius, non perveniens ad annos
legittime etatis de hoc mnndo decederet, Severino institori conunissariis suis XXV s. gr. pl'. dare mandavit. Post
mortem vel'O predicli Pauli iclem Severinus in illis XXV
s. testudinem in maiori pannilobiorum ab eisdem com missariis tulit. Act. fer. III. ante Laurencii.
10. 1515, 28. července. Ta 111 též f. 163. Jan Jindřišský koupil duom řečen)f u čápuov - ocl Václava Saka
z Nančic a Jana Strnada, spoluporučníkuov statku nebožtíl<a Jana Bielého, za póldrnhého sta kop gr. pl'. Dálo se
v sobotu post Jacobi.
11. 1516, 27. září. Tal1ltéž f. 191. Jan Rauš 1<0zišník koupil sobě duom u čápuov od Jana Jindřišského
za sto sedmdesát pět k. gr. č. Act. sabbato antc Francisci. (I).

jX.

1128 f. E. 22. V té
při mezi Janem Raušem z jcdné a Janem Jindl-išským
z strany druhé, jakož jest Jindřišského vinil z nezdržení
smlouvy takové, kdcž jest se jeho Janav Rauše byl dožádal
on I~?dřišský, I,dyž měl kúpiti duom Cápovský, aby jemu
puo!cll závdavku na takový zpuosob, jestliže by jemu Rau"
ŠOVI té sumy položiti nemohl v plném roce, že mu toho
domu posttípiti měl v piH čtvrtu stech kopách m. a ze
jest ten rok přiešel a On jemu peněz nevrátil a jsa napomenut smlouvě, aby dosti učinil a té dosti učiniti aby
nezanedbával. Proti tornu Jindřišský pravil, by smlouva
takol'á nebyla, že 'tomu neoclpírá, ale že pro nedostatek
svuoj tomu dosti učiniti nemohl, prose, aby mu loho prodlení dal, že on jemu Raušovi ty peníze závdavní zase
navrátiti chce a že toho domu k své živnosti užitek a
s dítkami má, aby ho ph tom zuostavili. Zase k tomu
od pana Daniele Raušf mluveno, že jest jemu
dosti
Jindi'išskému [rozkázali] - aby toho
cekal. . ~ Páni domu Jen1U Raušovi postoupil. 1516.
.
13. 1531.
RlIltop. é. 1130 f. 205. V té pH
mezi Mattíšem solnat-em a Václa vem Ra~šel11 z Vl!,anova
kdež jest ho on rvIatlíš obvinil z toho, že času nočního:
když jesti pi'i statcích lidských byl a je opatroval tu na
~:ynk.u mezi vozy solnými, on VáclUl' Rauš jeho jest zranil,
zádaJe, aby ho p. purkmistl' a páni jakožto služebníka
svého litovali i také spravedlivč opati'iti ráčili. Proti tomu
od Vlklava Rauše mluveno, žc on, ač nerad a na to nic
nemysle, to jest mu z příciny sobě dané učiniti musil, že
když šel pokojně mimo ty vozy solní, on Matúš na ně
jest mňoukal a blehl a pokoje jim dáti nechtěl. A když
jcst k němu o lo řeč uCinil, proč by mňoukal, to jest
mu za odpověď dal, že má vuoli mňoukati anebo tak nechati. A potom "úc od něho napomenut, aby radši toho
hl~děl, coz jemu poručeno jest, nechaje mňoukání, on
v,.Jedné ruce nuož a v dtuhé sekeru drže k němu se jest
prísně domlúval, že ví dobl'e, koho by poslouchati jměl.
A jsa potom pěkně napomenut, aby loho zanechal, zpurnú
jest na lo (posepaje se s nožem a s sekerou) odpověd
dal, že tomu nikoli nevěří, aby on Václav jeho bíti smě!.
A tak on nemoha té a takové zpurné řeči od něho snésti
tesák svůj od sebe jest odpásal a jeho jest tak s pošvO\;
udei'il a pl'i tom že jest pošva s lesáku sklouzla a on
v tom že jest nějak urazen - . Tu· páni - vypověděli,
ze - dává se jemu Matoušovi za právo, takže on Václav
R. lím raněním jemu jest povinen a proto jeho ve svou
kázeň berou.
14. 1542, 18. Njna. RIIlwp. č. 2142 .I: v. 12.
(Kšaft Václava Rauše z Vlkanova.) Léta MODoXLIlo.
v středIl po SI'. Havle nebožtík pan Václav Rauš pl'-ijel
jest do Stráže, jsa neduživ ň nemocen, ke mnč Jil'íkóvi na
~lOspodu, žádaje abych jemu popl-ál pokojíku u scbe, čehož
Jsem spravedlivě clověku dobrému, znaje těžl<ost zdraví jeho
otepříti nemohl; pak té noci ve ctvrtek, pracuje k sk o:
nání života svého, před svítáním, jsa dobré paměti povolal
Jest mne k sobě skrze manžellm sVlí a toho se na mně
dožádal s panem Martinem, poslřihačem z M.alé Strany,
s kterýmž jest ke mně přijel, žádaje nás pro Buoh, pamatuje na to, aby ruoznice manželce jeho potom nepřišla
ani dítěti jeho,. poslední vuoli sVlí nám k vysvědčení
oznámil, jestli by jí potl'eba byla, a kteráž tato jest:
Najprv žádost toho jest měl pro Buoh, co se Daniele,
syna jeho ·dotiče, předkem, kterýž jest list hlavní na puol
třetího sta kop gr. udělaný na pana Hasišteinského s dobrú volí, tu spravedlivost a tu sumu, kteráž jest u pana
Hasišteinského, Danielovi, synu svému, jest dána; a dále
co se dotýče lírokuo na témž listu zadržalých, z lěch
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penh aby dluhové byli placeni.

Č.

Druhé loho žádost jest

měl, nerozdílně, společně a vlastně s synem svým statek
aby jměli a syna pH sobě aby jměla a jej opatrovala jako
mátě; a dále pověděl, co se dotiče toho dívčete Anny,

j

r

kteréž mne posltíchati nechtělo, té odkazuji XXV kop gr.
a ty aby každý rok dáno bylo po pe ti kopách grošuOl'
až do vyplnění té sumy. Dále žádal nás, též poručil, aby
manželka jSlíci pl'-i dítěti spravovala a pakli by V tom času
stav svůj změnila a vdala se, tehdy jí k tomu mají dvě
stě kop gr. vydati. A potom již poručení a své posledlií
vuole ukázání kázal jest zavolati Annu, manželku sní,
k sobě a tu před námi takto jest jí mluvil: Teď Anna
slyš, aby jináče nečinila, než tak se chovala, jakž jsem
těmto pánóm poruci!. Toho pak všeho našcho vysvědčení
pro lepší jistotu a vědomost duověření, já svrchu psaný
Jiřík z Stráže a Martin postřihač z Prahy pečetmi svými
jsme potvrdili tento Haft. Jenž jest psán léta a dne
svrchupsaného. (Podán od purgmista a konšelll městečka
Stráže.) Stvrzen 1543 v tHerý po Božím křtění, jinak po
sv. Třech králích.
15. 1544, 7. listopadu. RlIlwp. č. 100 f. 63. V pá"
, tek po Všech sv. stala se smltíva mezi paní Annou z Vlkanova, pozuostaluu vdovou po Václavovi Raušovi z Vlkanova, a :tvlarkétú, sestní téhož Václava Rauše a někdy
Jana Rauše starého dcerú, a Vavřinccm i na místě Anny,
dcery jeho a vnucky téhož Jana Rallše, jakož jsou se za
puovody postavili při právě táž Markéta s Vavřincem proti
ní paní Anně, táhlllíce se pi'íbuzenstvím na statck někdy
Jana Rallše, Marl<éta jako dcera jeho, a Vavl-inec na mí,tě
svém i na místě Anny, dcery jeho a vnueky téhož Jana,
pravíce, že ona paní Anna po někdy Václavovi Raušovi,
manželu svém, drží statek Jana Rauše starého, kterémuž
by oni právo měli zápisem na domu u čápuov i jináč.
Paní Anna pak odpor tomu učinila, že drží statek po Yáclavovi, manželu svém, kšaftem poi'ádným, kterýž byl dě
dic a syn předepsaného Jana Rauše, a toho statku že jest
on Václav, manžel její, i s ní bez naříkání v pokojném
držení vždycky byl, až leta městská prošla. Kdež o ten
o všecken rozdíl takto jstí předepsané strany smluvenyže ona paní Anna, ne z!jaké povinnosti - ale z milosti a
na přímluvu má dáti L k. č. společnč l\Iarkétě a Vavřincovi.

16. 1554, 7. srpna. Rltltop. Č. 2i17 f. 319. Anna
Raušová z Vlkanova oznámila, že duom SVitO i u čápuov
_ dala, však teprva po smrti své, Jindřichovi Prefatovi,
z Vlkanova, otci svému milému. Act. fer. III. post Transfig. d.
17. 1563, 1. zM'í, Ruko}. č. 991 f. 111. (Voldřich
l'refat s m. Jakubem Kamenickým a Marjanou Pikartovou.)
Vedle toho odporu, kterýž jest učinil Volcll'ich Prefat
kšaftu . někdy Anny Raušol'é z Vlkanova, sestry své, a
obeslav k tomu m. Jakuba Kamenického Iíkaře a Marjanu
Pikartovu z Pereftu, jakožto poručnici téhož kšaflu a statku
jí Anny Raušové,. příčiny svého odporu položil tyto: že
jest nebožka A. činil'ši ten Haft rozumu zdravého a paměti dobré neměla, nebo mnohé arty kule v něm položiln,
klei'í se s knihami potýkají, z čehož jest snadno rozUlneti,
že jest paměti dobré již nepožívala. Druhá pi'íčina jest ta,
ze contra officium pietatis, totiz proti pobožnosti pi'-átelské
nebozka jej udělala, nebo tím přátelé sobě jsou zavázáni,
aby statek odkazovali, jako sestra bratru etc., ale ona
Anna pominuvši jeho Voldřicha, bratra svého, jiným jest
statek ten, kteréhož na tisíce, ne na sta jest, odkázala.
Ti'etí pak i ta příčina jest, že v tom spisu toho doložila,
že by on VoldEch Prefat jí nebožce Anně zavázati se
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měl, že tomu Icšaftu jejímu odpírati nebude, čemuž on
světle odpírá, aby se jí zavázal, n)~brž také praví, že jest
o tom kšaftu jejím ani nevěděl. Ctvrtá příčina jest, že
Anna R. odcizivši tím spisem všecken statek od něho
Voldřicha, bratra svého,

jej jest synu kněze a mistra Jakuba odkázala a polovici ho dala. A ví se o tom dobře,
že mistr Jakub kněžství zbaven ani ten lÍřad od něho
odjat není. I neměla jest nebožka podle toho synu kněze
statku poroučeti a jemu děditi.
.
Proti tomu od obe,laných mluveno: První pi'íčina,
že by ten Hafl s zápisy se potejkati jměl, i žádných zápisuov nejmeno~al.
Nadto vejše také to se vyhledá
z vysvědčení toho kšaftu od pánuov radních k ní nebožce
vyslaných, byla·li jest rozumu zdra\'ého etc. ano i on
Voldi'ich, bývaje pH nebožce, často vidával to, že jest se
P. B. modlila a o své dluhy s ním se umlúvala, žádajíc i
jiných tu přítomných, aby také se jí modliti pomáhali,
aby jí hříchy odpustiti ráčil. I druhá pi'ícina nepostačí,
poněvadž ona Anna byla jest měšlka svobodná tohoto
měsla a statek SVllj také svobodný měla po Václavovi
Raušovi, někdy manželu svém, i tak jest o tom stalku
svém svobodném I'šaftovala a i'ídila. Kterýžto Haft není
contra officium pietalis udělán, nebo jest i jemu padesát
zl. uh. odkázala. Nebo by i nic byla jemu neodkázala,
tehdy jest mohla dobi'-e s svým učiniti, co se jí dobře líbilo. K ti'etí příčině toho není, což laké on Vol dři ch
chce, aby mistr Jakub a Marjana provozovali, i nejsou
oni tím povinni, než chce ji nebožku již nepravdomluvnou
ueinili tou příčinou a pl'ední bláznici, ježto ani ta pi'íčina
k zrušení toho Baftu postačiti nemuože, když je~t nebožka
sviij statek svobodný měla a o něm i'ídila. Ctvrtá pak
příčina že by knězi Jakubovi a synu jeho statek byl
odkázán, i dd by on mistr Jakub chtěl věděti, jakým
knězem ho Voldřich míní, tak-li jak písma svatá všecky
nás kl'eslany za kněžstvo pokládají, čili že by 011 faráľem
kde na fal'e hyl a svátostmi posluhoval. I jestli by ho
takovým knězem Voldřich mínil, praví 011 mistr Jakub, že
takovým knězem není a kněžství loho neužívá, nýbrž jeho
jest zbaven a t\1'ad duchovní s ním nic činiti nemá a on
též s úr-adem. Nadto vajše, když kdo svědomí k kterému
právu od něho potl'ebuje, tehdy ho neobsílá k úřadu duchovnímu, než podle práva světského toho při něm hledá
a on jako světský se vydává, aniž ho kdo tím dotejká,
jako by je kněz dával. Ano i manželku [Izabelku] sobě
z rodu neposledního v tomto království jest vzal a co jest
tu něco bylo se zběhlo, jíž také J. Mtí C. jest to spokojeno - .
Tu p. purgmistr a rada - vypovídají: Poněvadž
Voldřich Pl'. z Vl. učiniv odpor kšaftu Anny Ranšové
odtudž z Vlkanova, sestry své, takového svého odporu
pNčiny před právem jest položil a veda na to pruovody,
toho jest, aby takové příčiny k zdl'Ížení toho kšaftu postačiti mohly, neprovedl, než se našlo, že Anna R. jsouci
měštka svobodná a statek svůj svobodný mající, o tom
jest kšaft učinila a len když k ní na zádost její dva konšelé přísežní vysláni byli, sobě pi'ed nimi přečísti rozkázavši, jim ho podala a ze ta její jistá a konečná vuole
o statku jejím jest, oznámila, pH kterémžto I,šaftu aby
jaký nepořad se zběhnouti měl, toho se nic nenachází, i
z těch pi'íčin takový odpor jeho Voldřicha Pr. z Vl. od
práva se zdvihá. Act. die Aegidii.

18. 1563, 1. září. Ta/lltéž f. 116. (Jindi'ich Podkova
s mistrem Jakubem Kamenick)fm.) Vedle toho odporu,
kterýz jest JindHch Podkova učinil kšaftu nebo Anny
Raušové, nekdy vlastní manželky své, že jest ona Anna
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neměla jeho tak špatnou

sumou z statku toho L k. m.
toliko odbýti, ježto jest na smlúl'ách svadebních CCCC k.
jemu zavázala jmenem věna. Proti tomu od mis Ira Jakuba
jest mluven~ - kdd Jindřich Podkova ukázal tu nějakú
škartu, chtěje to za smlouvu míti ježto tomu se mísla
dáli nemůže, však také v ní tam ~tojí, že jest nebo Anna
C kop měla zaruciti a druhých v roce pořád zběhlém
d~li ~. T~ p;. purkmistr a rada . vypovídají: 1)0neva~z - }!ndnch Podkova pNciny žádné slušné, pro
kteru by tyz kšaft Anny R. z Vl. místa svého míti neměl
jest nepokázal, nýbrž se jest našlo, že on Jindi'ich P.
57 v úter); den sv. Markéty jistou smlouvu s ní Annou
.R., manzelkou svou, jest učinilo tom, statku jejieho, s ní
se z smluv svadebních propustil', jest se odřekl i z těch
přícin takový odpor jeho Jindřicha P. se zdvihl Act. die
Aegidii.
19.,. 1575.
Rukop. Č. 2118 j: 416. Zvedena
v dům Capovský Marjana z Pereftu jako poručnice po
někdy Anně Raušové z Vlkanova.
20. 1579, 16. března. Rl/kop. č. 2112 f 48. Lorenc Helle a Mandalena koupili dt'nu Čápovský od Erharta
Doupo:,ce, z D.oupova, Jak~ba, pozuostalého po Jakubovi
K amellIc~em SIrotka, I?Orucníka, a Marjany Pikartové z Pereft~, téz A~ny Skahcké. z Pereftu, dotčené Marjany
vnucky, za pet set k. gr. c. Ac!. postridie dominice Reminiscere. (Petr Kamenický, písař líi'adu perkmistrského
vložil odpor.)
21. 1583, 22. září. Tamtéž f. 158. Václav z Kaliště a Oltrsfeldu k. d. u čápův o~l Kašpara Ceydlara a
Be~eše Finka, porucníků sirotka Lorencc Helle, za 800
k. c. Ac!. fer. V. post Lampertum.
22. 1584, 8. května. Rl/kop. č. 2112 f. 224. L. P.
1584 v outerej den sv. Stanislava stala jest se smlouva
trhová celá a dolwnalá mezi urozenými panem Václavem
z Kaliště a ,.z Ottrsfeldu z jedné a panem Albrechtem
Hložkem z Zampachu z strany druhé a to taková, že jest
pan Václav z Kaliště panu Albrechtovi Hložkovi duom
SVllj. v Starém :rvrěstě proli ralhouzu, jenž slove »u čápu«,
mezI domem Ambroze Nttterll a druhé straně Erharta
Wolfa, se vším a všelijakým jeho pHslušenstvím jakž ho
sám v držen,í vešel, prodal jmenovitě za pltI jedenácta
sta kop gr .. ~., Icter~u.zto sumu peněz pan Albrecht Hložek
takto vyplmtr a platILI má: Ph tom povinen jest a
bude on P'. Václav z Kališlě, tlebo dědicové a budoucí jeho
len duom jemu panu Albrechtovi Hložkovi neb dědicům
a budoucím jeho do kněh městskich na rathouze y Stal'.
M. Pl'. vložiti, když by koliI' toho požádali, a tejž duom
do dne a do roka vedle práva městského spravovati. A
to sobě obojí strana, jak!. na dobré rytířské lidi náleží
zdrž~ti připo,:ě~ěli. A pro lepší toho jistotu tyto cedule
mezI. stranam~ JSOll ~dělány, z nichž jedna každá strana
má jednu v jednostejná slova napsanou. K kterýmžto cedulím o,n pan Václav z Kaliště, nemaje pE sobě peceti
své, dozádal se urozeného pána Nykodemu Vačetínského
z Vačetína!.. ~e jest on. na místě jeho pečce svou k této
smlouvě prltrskl, sobě I budoucím. svým beze škody. A on
pan Albr~:ht Hložek tOlikéž" pecce svou vlastní přitiskl.
Nadto vej~ pro lepší toho JIstotu dožádali jsme se že
jsou vedle nás urození pan Albrecht Hroch z Mezdešic
a p~n .Samu~l, Nejepinský, z Nejepína též pečeti své, však
sobe I dědICum budoucllu svým beze škody, přitiskli.
Slalo se leta a dne svrchupsaného.
23. 1586, 20. ledna. Rttkop. č. 2112 t: 224. Václav
z Kaliště a z Ottrsfeldu postoupil v 1050 k. č. domu
svého u čápů - uroz. p. Albrechtovi Hlozkovi z Žampachu. Act. f. die Fabiani et Seb.
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24. 1587, 8. dubna. R/lkop. č. 2112 f. 257. Uroz.
paní Mm-jana .Robmhapová z Tetova a tla K<;,pydlně koupll~ dllOI~l od p. Albrechta Hlozka z Zampachu za
1000 k. C. Act. fer. lIJI. post Conducturn Paschae.
,2ó .. 1589, 23. Njna. Rl/kop. č. 2112 f. 330. Uroz.
pam Marjana Robmhapová z Telova a na Kopydlně _
duom svuoj v osadě sv. Michala proli rathouzu ležící
I' němž bydli, dala p. Kryštofovi Robmhapovi z Suché'
p. manželu svému - . PH tom však toto dolozeno: Ne~
uch~val-li by P. B. od smrti p. Kryštofa prvé neZli paní
l\~~rjany, tehdy .ten takový .dům na paní Maljanu zase
pnJladne. A pám tohoto zápISU p. Kryštofovi dovolili že
on ~řipoYeděl jest z toho takového domu všeliké po'vinnosll, jak k osadě, tak k obci vykonávati, be1'1lě z něho
k městu odvozovati, šenkuov v něm nedopouštěli. Ac!.
fer. II. post Lucae ev.

Číslo pop. 480 b.
(U srp ů, lvI yd 1á l' o v s Iq;.)

r:

26. 1593, 11. února. Rl/kop. č. 2112 392. Uraz.
paní Marja~.~ z Tetova, někdy p: Kryštofa s·t. Robmhapa
z Suché a JlZ uroz. p. Bohuslava Kalenice z Kalenic na
Chřeštovicích, Její Mti králové při dskách zemských lířed
níka, manželka, pHznala se, že duOlu svuoj - ktelÝ zase
na paní. Marjanu podle zápisu a vejminky I' něm položené
po smrll nadepsaného p. Kryštofa Robmhapa -- p1'ipadl,
dala Bohuslavovi Kalenicovi, p. manželu svému milému. Však pE tom od paní Marjany vymíněno: Neuchoval li
by P. B. od smrti p. Bohuslava prve nežli paní Marjany,
tehdr ten takovi duom - zase na paní Marjanu při padnouh má. Act. pridie Scholasticaé.
,27. 1593,] 6. února. Talll/éž. Uroz. p. Albrecht
Hlozek ~ Zampachu na místě a k ruce uroz. panny Hložkové z Zampachu, dcery své vlastní, Zllpisu Marjany z Tetova odpor vložil. Act. fer. lIlI. post Valentini.
28.

15.96.

-

Tallltéž. Maljana z Tetova upustila

od výminky ve vzdání svém z r. 1593.

29.

1596, 24. ledna. Ruko}. č. 2113

t:

39. Uroz.
~ohuslav Kalenice z Kalenic a na Chřešlovicích králové
Ceské při dskách líředník, koupil sobě duom' v osadě
SI'. Michala mezi domy Medarovským a někdy Erharta
'Volfa od Ul'. Marjany Kalenicové z Tetova Ill. své za
1500 k. č. Act. lllI. post. Vincencii.
.30. 1597, 13. bi'ezna. Tamtéž./: 165. Uroz. paní
MarJana z Tetova, uroz. p. Bohuslava Kalenice z Kalenic
manželka, koupila duom mezi domy doktora Jana Kaufera
a Medařovským od p. Bohuslava Kalenice z K. za 1óOO
k. gr. č.

.
31. 1600,28. dubna. Rl/kop. č. 2113f 162. Zmocněn
Jest uroz. rytíř Karel Tetaur z Tetova, komendator na
~Ia:perku ~ Hei1štejně, domu u čápa po někdy paní MarJane Kale1l1cové z Tetova pozůstalého a na již jmenova?ého p. Karla, jakožto bratru dotcené někdy paní IIJarjany vlastního nezřízením o něm připadlého.
132. 1600, 2. května. Tamtéž. UIOZ. paní Dorota
z Hodějova, roz. Hrzanka z Harasova na Nedvězi a Bynicích, koupila duom u čápa od uroz: p. Karla Tetaura
z Tetova.
33. 1603, 15. kvělna. Tamtéž f 287. Matiaš
Obranec a Kateřina koupili dlutl u Cúpův od uroz. Doroty
Hodějovské za 1500 k. č.
:j~ 1622, 16. června. Nazejtřf sv. Víta stalo se podělení statku po Matiašovi Obranicovi mezi Mikulášem
O branicem, synem jeho z pl'cdešlé ~nanz'.:lky, K ateHny,
s Annou, vdovou po něm zůstalou. (Té z o dum Cápovski')

.
I

'

';'1. 1420. - Rl/kop. č. 2099 I 111. Baruara, rcHcta Czenconis, publicavit domum circa falces et vinum
ibidem pro V S. gr. census.
ť'2.
1425.
Tamtéž I 167. Sigismulldus Kniezewesky fassus est, se pereepisse LVI s. in argento fuso
florenis a Margareta, relicta Laurini, super vendicione
domus ad falces ex opposito pretorii .
';'3. 1426. - l'alldéž !: 1'Z6. Teslamentarii orphani
Sigismundi Kniezewesky fas~i Sllllt, se percepisse X s. a
Margareta, re1icta Laurini, super empcione domus ad
[alces.
<;'4. 1434, 4. listopadu. RI/Twp. č. 992 f. 158·
Margaretha, re1icta 'Venceslai Straboch, legavit SUaIll post
mortem domos suas ad falces et ad ciconias nunccupata"
sibi invicem annexas el contra pretorium situalas inter
domos LlIdmiHe, relicte Pyeskonis, el Bal'lhossii barbirasoris - Johanni ab argentea steHa et pueris ipsius. Ac!.
fer. V. post 00. SS. (Zrušeno r. 1448.)
1. 1449, 9. ledna. Rl/llOp. č. 90 f 1'Z1. Mathias
pincerna et Anna emerunt domum ad falccs erg a Margaretham, l'elictam vVenceslai Straboch, pro centulll S. Quequidem domus sita est conlra pretorium in lel' aliam clomum eiusdem Margarethe ex una et quonoam Pieskonis,
nunc Przechonis, parte ex altera. Quam quidem pecllniam
sepedicti Mathias et Anna dcbent convertere pro cappellania circa s. Michaelem erigenda. Eciam pretacta Margaretha eisdem dat omnia suppellectilia et altinencia domesticalia, sicut plumas, pulvinaria, cussinos, lintheamina,
scultellas electreas, cantaros, cistas, mensas, almaries et
alia. Act. fer. V. post ,Epil'h. d.

c.

2. 1481, 30. května. RI/kgp.
2119 f. 1'. 15 .
Ve jméno boZie amen. Já Anna Strabochová vyznávám
tiemlo listem, že ačkoli z dopuštěnie božieho nemocná
jsem a neduživa na těle oc ustanovuji opatl'llé lidi Šimona,
manžela a Jakuba, syna mého, pravé a mocné porucníky
všeho zbožie a statku mého - , jimžto všecko to zbozie
mé a jmenovitě dva domy, jeden proti ratlnízu, v němž
bydlím, a druhý u kláštera sv. Anny, vinice mé ctyry,
jednu na Letni, druhú Lancmanka i-ečenú, t1:etí v Ráji a
čtvrtlí na Srpových horách, pole, lúky - , plaly laké mé
v Bučině X k. gr., v Hostomicích na Lochovském III k.
gr., ve Mnišku na lhotě XVI k. gr., na Janovi Uchovi
v Libři lIlI k. gr., na Jindru Jelenkovi v ::'estlicích II k.
gr. a čtvero kur, na Sigmundovi v Slivně VI k. gr., na
Sigmundovi v Měcholupiech X I/ 2 k. gr., na Old1'ichovi Krč
movi X k. gr., Dolini dědičného X k. gr., na Skuhrovském III k. gr. a v Brněnkách ot panen z I-Iradu v LXI
k. zastavených IlII k. gr. Item platy na villicech na Jírovi
ot crné ruože I 1<. gr., samé zeně jcho puojcila sem
střiebrného pásce a k lomu mi dluzna IIll k. gr., na tcsařové z Nového Města XL gr., na Jakubovi Voštníkovi
XXIlII gr., na šrotéřce vdově XXI1l1 gl'., na hokynál'ce
XXIlII gr., na zahradníkovi za PoHečsklí bramí XXIllI
gr. a na koláTi malém XII gr. a podle tollO také i s tiem
všeckeren jin); statek muoj - k rovnémtl mezi ně rozeliélu.
Tak však, aby Simon, manžel muoj, nopi'ed měl pl'eele
vším rozdielem XVI k. gr. platu vc Lhotcc a I' Modřanech
tři lúky, a Kubík, syn muoj, také s dělmi sv);mi, ac které
mieti bude, duom muoj proti ratlnízu prve dotčený a
k tomu krám muoj, v němž sama sedala sem, aby měl
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napi'ed. A potom vMm zbožím a stalkem mým, coz ho
Pl'ihodilo-li
koli po mně zuostane, rovně sč rozděltc. by se pak, že by syn muoj již psaný bez dětí uml'el a
potom také i manžel muoj prvepsani z tohoto světa ,šcl,
tehdy tomu chci, aby jich oba diely statku mého jim odkázaného na paní Reginu, dceru mlí, a na děli jcjie, kteréž
s ncbožcem Marlinem Kostcckú měla, mocně a dědicky
pl'ipaelly i s nápadem z jednoho na druhého.
Toto pak svrchupsanim manzeltl a synu ponícicm a
rozkazuji, aby - vydali - : Ila opravenie kostela SI'. J\Iichala v Stal'. M. V k. gl'., na zvon tudiež X k. gr. a
k kaplanstvie, kteréž III mám, na světlo II k. gr. platu
ročnieho, na Karlov XX k. gr., na Botiec V k. gr. a
k Matce božie konec mo,lu lIlI k. gr. m. Item tl'i poslavy sukna lnípiecc rozdajte lla oděl' chudým ve jméno
božie - . Item Regině, dceři mé, blány sobolové - a
X k. platu v Měcholupiech. Než Václavovi, synu jejicmu,
af X k. gr. holových jest dáno nap1:ed. Item Matlíšovi,
synu jcjiemu, LXXX I, gl'. a k tomu ot řemcsla ueenie
V ·k. gr., Káči, dceři jejie, nícha Iožuieho s postel, prostěradel XV, šlojieřllov X, prstcl1uoV pět a pátcl' korálový.
Item Lídě, druhé dceh jejie, !'lícha poctivého s postel,
prostěradel osm, šlojichlOV pět, prstcny ctyd a páte!' korálový. Item Machně, druhé dceh mé, 1'1. C k. gr. na
panu Zajiecovi, blány králfkové, XlI prostěradel, lIIl
prsteny a pět slojiehlOv. Item timz Regině 1\ Machně,
dcerám mým, každé z nich po vosmi mísách cínových fl
k tomu samé Machně osm talíhlOv a pět mísek šálešných.
Item Kateřině, nevěstě mé, rúcha ložnieho se ctyH postele, pět šlojiehlol', pět prstenuov a korálový páte!'. Actum fer. IIII. in vigilia Ascensionis dOll1ini anno 1 Wl.

3.

1481, 1. záH.

Liber obllg-atio/lltlll

č.

94 1.

t: 33'. Jacobus Sstraboch iuvenis f"ssus est, qnod non
-impetit, alia, neláhnc se, prata et agros qnosquc dominus
Symon Sstraboch habuit pdus, qualll dominam Allnam
Sstrabochonissam, matrem eiusdem Jacobi, duxcrat in coniugem, prout in testamento eiusdem domine Anne continetlll" Act. dic Egidii.
4. 1482,30. července. Rl/llOp. Č. 2106 f. 113. Jacobus
Sstraboch resignavit domum ad falccs intcr domos Georgii
Columbi ad tlavcam auealll et Johannis Albi ad ciconias
et illstitam sub pretorio acialem Zuzanue, uxori sue. Ac!.
in die Abdonis.
5. 1487, 3 zan. Rl/kop. č. 2106 f. 210. Regina, re1icta Andree Gebhart, dicta Sstrabosska, emil clomUIll, in qua sunt falces dcpicte; pencs dOll1um Johannis
Albi ad ciconias et domull1 ad flaveam aucam erga J acobum dictum Sstraboch, [ratrem suum, pro ce s. pr. Et
prediclus ]acobus prenolllinatas CC S. prag. creditOl ibus
snis, . pal'ochianis S. Michaelis Antiqne Civ., Johanni Hrabanie, Casparo Kyrczl, Silveslro pannicide celel'isquc, <jui
ad eandcm dOIllUlll induccioncs ltabci>ant, dare mandavit.
Act. fer. II. post Egidii.
6. 1M)], 2. listopadu, RI/ko!,. c. 2106f. 311. Regina
Sstl'abosska resignavit domam snam ad falces - Iesskoni,
mal'ito suo. Act. fcr. IU!. post 00. SS.
7. 1508, 21. listopadu. Rl/kop. č. 2108 I 28.
Sigisll1ulldus de Policze cmil domum ad falces inter dotllas
ad fl"veam aucam cl acl cieonias 'lb Andrea Pi:edbor z Radešínu, Johanne Pytlik et Wcnccslao Solsky z Sulejovic
cUln conscnsu Iesskoni. Straboch pro CCXXV s pl'. Act.
fer. III. ante Clementis.
8. 1510, 28. srpna. Ta11l/éž j. 65. Wenceslaus
saponista et Kalheril1a emerunt dOlllU1il ad falces - a
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Sigismundo z Police pro CCLXV s. pl'. Act. die Augudcerou paní KateHny Mydlál'ky z Štrabochového domu
stini.
z jedné a Sixtem zlatotepcem z strany druhé a to takové,
9. 1519, 5. září. Rl/kop. č. 534 f. 6. Staly se
že táž paní Kateřina po již doteené panně Katel'ině
smlúvy k sv. manželstv} mezi paní Evú, dccní 8ana Vájménem věna dala 25 k. gr. č. a výpravu slUŠlllí. Zasc
clava z domu někdy Strabochova, z jedné a Simonem
týž Sixt proti tomu ji - obvěnil 250 k. č.
z domu Krkavcovic z strany druhé. a to takové, že on
14. 1537.
RI/lwp. Č. 2134 f. 229. Smlouva
pan Václav po své dceři dal jemu podle týchž smluv svamezi paní Katetinou Mydlál'kou na místě sirotknov Tana
debních XXV s. gr. Pl'. jmcncm věna a on do dne a do
Zlé Kaeky z jedné a Václa\'cm Vaníekem z strany druhé
roka i s jejími obvěnil jí LXXV k. gr. pl'. Po dni a po
o dluh.
roce má býti mocná hospodyně ve všem jeho statku. A
dal-li by jim Buol\, dietky a pán Buoh ráčil by prve z to15. 1569.
RlIlwp. Č. 1056 f. 35. (Svědomí
hoto světa jeho Simona pojíti nežli ji paní Evu, tehda
mezi p. Petrem Hlavsou z Liboslavě a Václavem Augustou
ona s těmi dietkallli spolu s ním zplozenými má rovná
sladoyníkem.) Regina, podruhyně z domll Mydlářovského,
společnice b}~ti ve všem tom slatku, kterýž má nebo
syědcila: Neboztík p. Václav dobrý paměti, když byl
jmieti bude. A jestli ze by Buoh dietek neuchoval, anebo
zdráv, nebyl zdravýho rozumu, neb mi škodu dělával na
že by jich nebylo, tehda ten statek, kterýžkoli jmieti
plinách, když sem dítěte hlídala pan! Anny, Kosorskýho
budú, a že by svého manžcla přetrvala, má na nf plným
dcery. A když stonal, taky nebyl·zdravýho rozumu. Potom
právem připadmíti bez otpOrtl a překážky kazdého člověka.
Marky ta přišla, napomínala ho k kšaftu, že jest jí něco
Actum fer. II. ante Nativitatem Marie.
dlužen, aby na ní nezapomínal. On tomu nic neříkal a
ona ho vždy napomínala. A v tom odešla prye. Potom
10. 1526.
Tamtéž f 35. Slaly se smltívy svatební k sv. manzelství mezi Jancm sladovníkep1 z jedné a
přišla, s kým se jí líbilo. Nevím, poslali jsou je páni, i
Anmí, dccrú pana Václava z domu někdy Strábochova,
udělali kšaft. POJom poslali, kdo jej psal, aby dal od
z strany druhé, takové, takže on pan Václav po též Anně,
kšaftu nebožtík Sebestian, on pověděl, že toho nebylo
dceři své, jmenoval 25 k. gr. č. a výpravu slušnú, proti
potl'eba, že měl jeho neb čeládl!;lI, že nebylo potřeba
tomu on Jan jest jí Anněobvěnil třetinou vajš.
žádného !daflu. Když sc ho ptal Sehestian: Václave, bu11. 1529, 13. srpna. Rt/1IDp. Č. 2142
M. 20.
desíž dělati Hafl? On prej, netřeba, však se dobře spraví,
My purkmistr a rada Stal'. 11'1. Pr. známo činíme naším
komu to budc. A to sem já mnohokrát od VricIava slytiemto listem vuobec přede všemi, kdd čten nebo čttíce
šela, ze má u Augusty koflíky, měníky, ubrusy, plátna
slyMn bude, kterak Václav Mydlář z Chval, spoluradní a
40 loket, nevím komu dal šíti. A po kšaflu házel na mýho
měštěnín náš, učinil jest Haft a své poslední vuole povmíeka hlfzami: Na hlízu, já ji nepotřebuji. Nevím víc,
ručenství v pátek po svatém Tiburcí léta 1529 pH
než byl statku mrhač, by měl X k., nabral pacholků a
pil, co nejlepšího bylo.
přítomnosti slovutných Silvestra z Platnéřské ul. a Jana
Medaře, spoluradních našich, jenz k ,ádosti jeho z našeho
Lidmila Škodova, z domu Mydlál'ovic šenkýř'ka: Když
povolení a rozkázání s písal'em naším k tomu byli jsú
sem byla u p. Václava, Hval na nás vodou, melouny bral.
vysláni a toho, jeho porucenstvie takové před námi učinili
A věnce sem dělala; když sem mu dáti ho nechtěla,
oznámenie: Ze on Václav Mydlář, jsa paměti dobré a
vezma, trhal jej aneb pral se se mnou. - Anna, hokyně
svobody rozumu zdravého užívaje, ncchtě tomu rád, by
od zelczn}~ch dvel'í: Co sem já od něho najímala ten
o statek po něm pozuostalý z daru jeho božské milosti
sklep, brával mi z krámu, když se mu líbilo. Tehdy když
jenHt puojčený, kteN svárové - mezi KateHnou, manzclkou
sem IlJU nechtěla dáti aneb peněz půjčiti, všecko mi všudy
jeho, a dcerami jeho i tudiež jejími i jinými po smrti
schoval, ze sem neměla na čem prodávali, a nedal IlJi tu
jeho se dály, vůli sní poslednie oznámil takovúto, takžc
s~dati před domem. A jednoll mi šrák prodal za dva
Chval a Babic, kterýchž v držení jest, i s platem, domu,
krajcary, na kterým sell1 prodávala, vodu na IlJne lil.
v němz bydlí, jenz slove Štrabochovský, proti ratlnízu,
Anna, Reginy, podruhyně z domu Mydlářovic, dcera:
vinice Vilemovské a domu pH nie, glenotuov, hotOyich
Nebyl jest zdravýho rozumu. Když sem mu nechtěla dáti
peněz - činí - pravú moclltí poručnicí Katcřinu, manna pálcný, zavl'el duom, nechtěl mě pustiti k matce. A
želku svú, tak aby ona toho všeho - statku v držení
ve 24 hodin po Haftu, když umříti měl, chtěl mým u synu
jstíci jej spravovala, jím vládla - a užívala do své
hlízy dávati, aby neuml'cl. A mel svý poručníky, aby ho
živnosti a smrti. Tak však, ac by na vdovský stolici scděla
opatrovali. A mrhac byl statku svýho. By mu X k. dali,
a stavu svého neproměnila. A kdyžby koli P. B. touž manželku
tehdy svolal sobě štěpky (?), třebas za hodinu nebo dvě
jeho z tohoto světa povolati a pojíti ráčil, tehdy ten
všecko utratil.
"šecken statek aby př'ipadl na tl'i díly, jmenovitě Evu,
Johanka Šestnáctá, hokyně: V středu šla sem k jeho
AnIlu a Kateřinu, dcery jeho. Jest-Ii pak že by táž mantetě k Kroupový, pověděla sem: Václav, váš přítel, stůně,
želka jeho se ydala, tehdy aby sc na svuoj diel etvrtý
ten nemoudrý, proti rathouzu. Má milá paní, slitujte se
toliko vdala. Co se pak panny Katefiny, dcery jeho,
nad ním, pujčte mi podušky pod hlavu. Ona mi odpově
výš jmenované dotýce, ta kdyz by se Iwli vdala, tehdy aby
děla: Kýže mi tak dělal, aby podušku měl. V tom sem
jí táž manželka jeho vydala L k. m. a k tomu vcjpravu
šla ku panu Hlavsovi, ptala sem se na paní a kuchařka
slušmí, a potom aby měla rovný diel s jinými sestrami-.
pověděla: Nynky pán stojí! Já šla, ptala sem se na paní,
Toho všeho na potvrzení v sobotu po sv. Urbanu
on mi ráčil pověditi: Má paní jest v Hoře. Pověděl:
papeži.
Babičko, co si jí chtěla. Já l'ekla: Váš přítel velmi stůně.
12. 1532. RI/lwp. Č. 2134 f. 109. Narovnání
Ptal se který, řekla sem proti rathouzu ne,moudrý. On
. mezi paní Kateřinou .Mydlářkou a pannou Kateřinou,
pověděl, Babičko, já hned k němu pl'ijdu. Sel k němu a
dcerou její, a p. Janem Zlou Kačkou, zclcm jejím, jakožto
zavolal mne z trhu do síně, nasázel mi 12 bílýeh v síni
původy. a Adamem, synem p. Jana Pikarta, o některé
na stolc: Zjednej mu, co j,st koli třeba píti i jísti. Ivrěl
nevole.
sem jeti pryč i musím v zej tra raničko, bych nechtěl.
13. 1536.
Rl/kop. é. 534 f. 60. Staly se
Poruci! scm kupci, by bylo do 20 i 30 k. na potl'eby,
slnlúvy svadební k sv. manželství mezi pannou KaleHnou,
aby mu vydáno bylo. Zjednejte mu ženu neb pacholíka,

r
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ať ho hlídají, třebas přes noc jemu po 3 gr. placeno
bylo. Ráno sem vstala, on již pálený pil. Já l'ckla: Ráno
to. On pravil, však scm již v kostele odzpíval, dej na
páleni· Já řekla, nemám. Dej, by neměla. A když mu
z dobré vuole ncchtěli dMi, hral sám, co na krámu bylo,
jabka, hrušky, švestky. A když smc najímali od něho
sklepy: Co mám dáti? Dej 3 kopy, potom 2. Já l'elda:
Ncchť jest na jedny kopě. I mi dejž dva česká na pivo.
A kafdý den museli sllle mu dávati krajear, dva, tl'i.
Žena nechtěla ho hlídati, že jest nemoudrej.· Pověděla
sem, ze já pomohu, jcdny se sklidím. Pak sem ho celtí
noc po smrti hlídala. Trhal se sc mnou, nic sem mu nevěřila, jen sem k ránu šla do komory. A ten clvrtek,
když uml'el, pNnesl ke mně maso, l'ekl, chcešli, žer! Já
senl je žral, až selU se po něm dávil.
Jiřík Šestnáctý: Ptal sem se nektcrý chvíle: Pane
Václave, kde ste byli. Pověděl, u p. Petra Hlavsy u vobědu. Ú.ekl sem: Což tam máte? Pověděl: Vždycky dosti
jísti i píti. Plal sem se: Takyliž nektcri Eenízzapadne?
Prej taky. Já jim tam lccos povím, oni mi se ?aslllějí
jako nemoudrýmu. Však kdyby byl moudrej, z domu by
neprodával a pachollcll nevzal o plný stul jísti, píti clal
jedny, aby se jim zasmál. Kdyby byl moudrý, nehrizel
by hrnců s peHm na rynk. Pacholci nosívali mu vodu
v putnách nahoru a on líval na ty báby a smál se tomu.
Marky ta jablečnice: Když ke mně pl'icházíval, měl-li
jest pcněz, koupil. Pakli neměl, vzal pl'edce. Já se horšila:
Medle p. Václave, neberte mi. On říkal: Mlč, prodám
vám svuj duOlu. Já sc ptala zač, On l'ekl, za tři peníze
bez bíliho peníze. Já l'ekla, již jest to mllj duom, já se
budu s váná souditi. On poskocil, zasmál se. Druhý, třctí
den rovně tak mi jej prodával. A když sme mu nechtěli dáti, šel nahoru, házel z vokna hrnci, stl'epy, vodou
líval na nás.

Adam Pecka, písař při tířadu rychtál'ským: Jdlíc
z rathouzu po prrici svý k vobědu i s rychtářém, kupovali sme sobě melouny pocl vokny před lIIydlářovic a
Václav nebožtík udel'il z nějakého' děla nevelkýho k ralhouzu. Já sem šel nahoru k němu na mazhauz a on je
podruhý nabíjel. Vzal sem mu je a donesl sem je k p.
rychtáH císařskému.

16. 1fJ69, 1. srpna. Rl/llOp. Č. 991 f. 213. Vedle
toho odporu, kteriž jest Petr Hlavsa z Liboslavě na místě
a k ruce Jana, Kateriny a Václava, dětí svých, učinil spisu,
kterýžby pod jménem kšaftu někdy Václava Zlýho Kaeky
z domu Mydlářovic ku právu podán byl, nepoř'ridncjm jej
nazejvaje a Ii témuž odporu obeslal' Václava Augustu sladovníka, příčiny kladl, proč by t)~Ž spis pruchodu míli
neměl: Jedno, že by on Václava zlý K. člověk nesmyslný
a pošetilý i mrhač statku svého byl, druhé, že ncbyl sui
iuris, to jest nevládl sám sebou ani statkem svým, nýbrž
poručníkův potřeboval, kteUž mu i od práva dáni byli
a on pod jich správou až do smrti jest zustal. Protož žc
by z těch j,jinejch příčin k dalším průvodům zanechaných
na ujmu spravedlnosti dětí jeho, jakožto ujec jich, kšaflovati nemohl - .
Tu p. purkmistr a rada vypovídají: Poněvadž
Petr Hlavsa odpor kšaflu někdy Václava Zlého Kačky
uejniv jisté příčiny k témuž odporu poloW a veda na to
pl'lhod svůj toho jest neprokázal, aby on Václav Z. K.
pošetilý toho času, když Haft dělal, býti měl a také svým
statkem nevládl, nýbrž z odvodu Václava Augusty to se
nachází, že dotčený Václav Z. K. jak před nemoCÍ svou
sám počty -z n'ákladův na vinici činěných i za vína vyšenkovaná přijímal a tu vinici a grunt prodal, také smlouvy
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dělal a statkem svým vládl, takž i v nemoci své rozumu
zdravého a paměti jest byl a užíval, z těch příčin kšaftu
tomu, jakozto pol'ádně učiněnému místo se dává. Act.
die Petri vinculati.

17. 1573, 17. línora. Rllko}. č. 2122 f. 52.
V outerý po Reminiscere stala se smlouva mczi Janem a
Václavcm syny a Kateřinou, dcerou p. Petra Hlavsy z Liboslavě, dětmi jeho, obostrnnně taková: Jakož jest kšaft
někdy VlicIava Zlého Kačky od vrchního pniva vyzdvižen
o statek po něm pozuostlllý jim Janovi a Václavovi bratHm, tér. KateHně, sestt'e jich a manzelce Erharta Wolfa
z NOl'lnherka, podle nápadu rovným dílem pHvlastněn
všecken a zvláště pak duom l'ečený lI'\ydlářovski v rynku
pruti rathouzil mezi domy někdy Simona z Tišnova
z strany jedné a též někdy Anny Raušové z druhé ležící,
o ten jsou se přcdjmenovaní bratl'í Jan a Václav s sestrou
svou takto narovnali, že oni bratří svých dvou díluov a
všeliké spravedlnosti na tom domll jim náleZité postoupili
jsou - KateHně, výš jmenové sestře své, ona pak KateHna bratl'ím svým - má - vyplnili dvanáct sct k. m.
Act. die Trans!. Wenc.
18. 1595, 6. línora. Rl/kop. č. 2113.1: 42. Uroz. a
vysoce učený pán Jan Kaufer z Arnsdor[u a .Mohrau,
obojich práv doktor a J. rdti C. při apelacích rada, a
Voršila koupili duoll1 Mydlál'ovský pod loubím proti rathouzu od Erharta Wolfa z Wolfsdorfu za 1500 k. C.
(R. 1603 jmenuje se manželkou Kaufel'Ovou Emilic ze
Solhauzu. Dům dostal se po r. 1620 kš aftem Doroty Pillerové roz. Kauferové z Al'llsdor[u I' ,h'žení Maxllliliana
Pillera.)

Číslo pop. 479.
(U modré hus)'.)

'i'!. 1417, 12. února. Rl/kop. č. 2099 f. 105. Wir burgermeister llnd der rale der Grossern Stat czu Prage
bekennen offcnlichen, das wir czwischcn dem Sigmund
Clcmenter und dem Marcus Schotter, unsern mithurgcrn,
geschefftluten etwen des Niea Orti! von einem teile und
dem Cristoff, etwenn des Cristofs von Piesk, burgcrs uff
dem Berg Czu Chulten sun, von dem andern teile, VlHl
des haus, weingarten und attch bereites geldes wegen, als
dieselben guler dcrselb Nica Orti! dem egenanten Cristoff,
seinen encklein ln seinem lecltell geschefte geschikt hat,
dieselben guter begert der vorgenante Cristoff VOn den
geschefftlutcn deselben Nica, seines anherren, das sie im
dic abtreten uncl der mechtig machen solden. Doruber
antworten dieselben geschefftlute und begerten von uns,
das wir erkennem solden, ab dersclb Cristoph no ch der
statrecht sein eelicbe jarc heltc. Dogaben wir elemselben
Cristoph cinem tag, das er kunlschaft pringen und das
beweisen solele, das er se in jare helte. Also pracht er
eincn brie[[ von den herren schepfen von dem Berg czu
Chuttcn, domÍt er beweist, das er sein jare hette, dieselben bell'eisung und kuntschaft lI'ir vor vol aufgenummen
und der craft und macht geben haben. Und dorumb so
haben wir noch sulcher kuntschaft und beweisung cZlI'ischen denselben tei!en ein sulches urteil gesprochen, also
das die gescheffllute des egenanten Nica Ortil demselben
Cristoph aller sulcher guter, das ist des hall's, weingcrten
und des bereiten geldes - abtreten und in der mechtig
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machen sn11en an alle hindernnsse und widerrede. Das
ist gescheen. an nechsten freitag vor send Valenlinitagé
ac lil dem slbenzehenden jarc.
\Vir burgerllleisler - bekenllen das Cristoph elwenn
des Cristophs von Piesk sun - ' dem Hanus~co von
Piesk, seinem bruder, hat abgelrelen sulcher gut. - . lb.
. ';'2. 143~, 18. června. Rl/kop. č. 992
166. V té
pl'i a róznici, kleráz jest byla mezi l:'i'echel;l lllHldelem
Lidmily Pieslwvé, jménem sirolkuov nebožce '?aiika Picska
z jedné a sirolky nebožce strýcovými tesařovými 7, strany
d~uhé o ~l~kteraké ,v ě 'Ci , které, jesl Duchek rybál' a Vaněk
Plesek, Jsuce porueníci od pánóv v)'voleni týchž sirotkó\'
~ll'ýcový?h, některé věci k sobě pobrali, o kteréžto věci
je~en sirotek llllazší slrýcóv Pi'echa svrchu psaného jest
narekl, ale druhý sirotek ten rekl jest, že b)' byl odbyt
?,d s~~'c~I~lps~ných porueníkóv, když jsú pocet o lcn statek
]leh CI11II!. ~u pá~li Velikého J\L Pl'. slyšcvše žaloby i
odpory mezI nHll! a zvláště slyševsi, klerak porueníci
svrchu psaní počel Hllný přede dvěma pánoma 7, plné rady
k tornu vydan);llla z loho jich slalku nejednú ale několi
kdt :Icinili, i, pl'ik~zali jsú sirotku mladšiemu, abv Přecha,
~ldnl1ly, manzelky Jeho i jich sirotkúv u pokoji nechal a
Jich dale o žádné včci nenařiekal po vše časy budlÍcie.
Aetlltll sahbalo post Egidii QC XXXV.

r

1. 14.60, 7. červl~a. Rl/llOp. C. 2105 f 55. I'rzech
de DudkowlCz et Ludrl1llla emerunt vincalll Olilll Ctiborii
8artoris septem slr'"sitam penes vincam Nieolai Bethlelllsky
ex Ull~ et. LaurcnCll a tnbus regibus parte ex altera erg"
comllllssanos per prediclum Cliborium substitulos pro V s.
Act. [cr. ll. post octal'am Corp. Chf.
. 2. 1468! 27. července. Rl/llOp. č. 2105 f 88. Henncus de Lumckowicz et Makussa, maler eills, emerllnt
d01l111111 ~d ílaveum aucalll seu Picskonis erga Przcchoncm
ct Ludlllllam pro 100 s. Acl. fcr. V. post Jacobi.
3. 1458.
lir IIIféž ť. 91. Nicolat18 pincerna
ct Barbara emen\nt domum erga I-IenriclIlll de Lunickowicz pro 100 s.
4. 1473, 2. prosince. Rl/llOp. Č. 2119 ť. R. 15.
Ve jmén~ bozie amen. Já lIIikulá" od modré h;ISY vyznávám -:-' z.e duom muoj již psaný, v "ěmž bydlím, a podle
loho I s llem všeckeren statek muoj,,- otkazuji II ot,\:ívám
pani~ ~\nezce, I,nan!elce mé milé, a Simonovi, synu mému,

jehoz Jsem s III mel, k rovnému mezi ně rozdielu chtě
tOllltl, aby hí); lnanzelka má Václavovi drnhém~ synll
. IIOZ' S první mHnzelkú
.
'
m é m.u, J~
mlÍ měl sem,
C k. gr. po
smrti me vydala.
Actum fer. lIa anle Barbare virg.
Hnno - LXXI1lo.
Ó.

1481.

Rl/hop.

č ..

94 J.

citlgulato,l' a flavea Huca eUtu Anna,

f 33.

Procopius

conlhorali suu, fassi

sunt, 'lma. Jacobus Straboch, Johannes Hircus a velulis,
Gallus a l!l1O ct Hanussius cistalor sunt fideiussores ad
\Venceslaull1, lili"llI olim Nicolai a tlavea auca, in CL s. m.

. 6. 1482,.29. břeZlla. RI/lwp. č. 2106 f. 106. Georgllls Columbl cl Kalherina emerunt domum in circlllo
ad flaveam aucam inter dOlllos Jacobi Straboch et Andree
Gebbart erg'a Procopium cinglllatorem et Annam pro CLY
s. Act. fer. V. post Anuuc. M. V.
7. 1483, 30. července. Rl/hop. č. 2119 f'. X. 3.
Ve jméno božie amen. Já JiHk Holub - čiuím ~ uslano·
Vliji slovutné lidi Jana ot VlCieho hnlla a Tomáše kr,lmf,:e p~'avé a moc~lé por~lcní~cy Jaua, JinLll'icha a Kateřiny,
del! mych, a podle toho I s tlem také domu mého u modré
husy, v němž bydlím, platuov mých všech na viniciech i
na zahradách, zahrady taky mé na Malé Slraně blíž BoZÍch
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muk na Pieskn ležicie i všeho jiného statku mého
i
toho také práva mého a spravedlnosli mé, lderéž a kteráz to mi. po nebožci Janovi Holubovi, otci mém, pl'fslušie
spravedhvě, lak jakož t);Z otec Illuoj, maje na Bencšovi
Sekyrkovi a na zboží Kosteleckém XII C k. gr. dskami
zem,kými zapsáno, zapsal mi jest také týmiz dskarni
z té summy na témž Benešovi Sekyrkovi VIII C k.
gr., z kler)'chžto VIII C k. gr. platil mi jest týž Beneš
Sekyrka vždy a vydával XXXIII k. gr. platu a úroka
roenieho, než teď nynie nětco mi jest zadržal a nedodal.
A z té pa~( summy XII C k. gr. V);Š dotčen)'cll, kdyz jest
otec muoJ uml'el, vyprosili jSlí neloteří dvorané na králi
J. J\lti lIU C k. gr., kteréžto v)'prose já vždycky jsem
otpieral, jakožto dědic toho pravý a ten, jenž mám k tomu
s d~lini mými po témž otci mém právo lepšie, neZli ti
dvorané po v)'prose na J. 1'I'Iti Kr. a jiz, jaH se la věc
dlila, zadržáno jest z těch lIlI C i<. gr. lírokuov CXXX
k. gr. nebo ještě vieee, toho pomněti nemohu dobře od
té chvíle, jaH jest vložena byla berně zemská. A k tomu
také i toho všebo práva mého, kteréž mi k statku v Žatci
po nebo~ce Katefině, manželce mé, pl'Íslušie spravedlivě,
jmenovlte k domu, k llÍce, k krámu stíkenickému i ke
VŠClllU jinému hospodářslví, kteréhožto také statku diel a
polovici svú paní Přespolová odtudž zc Zatce, bába léž
manzelky mé, zapsala je,t mě a dětem mým - . Polom
pak duom Illuoj i všeckeren jiný slatek muoj - s)'núm
mým l~.adepsaným tiemto kšaftem mým - po smrti mé
otkaZUjl a oldávám na rovný mezi ně rozdiel chtě
tomu,. aby v):d~no ,bylo Katel'ině, dceH mé, když by
k létom dospelym pnšla, II C k. nl. a k tornu výprava
~lušná, dva pasy střiebrné pozlatcené, věnče k perlový a
ccpec perlový na cervenénl aksalnitu - ,

Item mám dl'ě číši slříbrné a jedna s přikr)'vadlem,
prstenuol' zlatých XXVIII, zlata rostlého kotúcek a jiné
v"hrudkách, to vše i s prsteny'vážf XVIII lotů zlata; item
t1'l zápony zlaté, pátel'uov korálových několik s sthebrnými k~'ízi, }<řižkuov .několik pozlatcených a několiko po·
~lat.cenyeh zelezek; Item šaty mé, konve, mísy cínové i
jmy ~:'rchek všecken aby poručníci moji opatl'ili a což by
SC P~'l lom dětem mým hodilo najlépe, aby to vše
pop:anu bylo a znamenáno. - Actum fer. lIIIa ante Ja·
CObl ap. anno - LXXXIllo.
8. 1489, 13. srpna. Rl/llOp. č. 2106 f. 260.
\"'olph pincerna et Dorothea emit domum inter dom08
Regine ~tl'abosska et "Venceslai, filii predicle Regine,
sltal:1 ,nlnn'lue erga Johannem a lupicollo, Jarossium ab
Elh~?plbus et \V cnceslaum Brusek, commissarios olim GeOl'gll Holub, pro CLV s. gr. pr. Aet. fer. V. antc Assumpl.

M. V.
. 9. 1ó37, H). července. R1/11Op. Č. 2111 I: 182.
Fl'.aJmark stal se jest mezi p. Václavem Duhou z Častrov~.
z J:dné"a ;o~~ilou Wolfo:ou. ze strany druhé o dotl.1Y,
lahe taz \ orslla postouplia jest domu svého na rynku
proti rathou7,u mezi domy p. Václava Duhy z Č. a My·
dlál'ovým témuz p. Václavovi Dubovi a Anně 'z Slromče
111. j., zas~ on p. Václav Duha postoupil jest domu svého
Bohuporucenského blíž SI'. Benedikta a přidal 110 k. e.
Act. fcr. V. post Divisos ap.
~.
10. 1640, 28. července. RullOp. č. 2117 f. 95.
Slmoll z Tišnova lw~pil duom mezi domy Mydlářovým a
p. Václava puhy z Castrova od téh07: p. Václava Duh)'
7,a 150 k. c. Act. fer. IlJI. post Annam.
ll. J 664, 18. zMí. Rrrllop. č. 2117 ť. 312. Šimon
z Tlšl~ova vzdává, však tepna po smrti s;é, duom sVlloj
Zlgmťllldovi z Tišnol'a, strajci svému.
Act. fer. nI.
post Lampertum.
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12. 1561, 8. ledna. Rl/kop. Č. 211'1 j: 467. Šimon
z Tišnova vzdává, však tepna po smrti,své, duOlu svuoj,
Simonovi přijmím
v němž bydlí, se všemi svrchky
Trusko, služebníku svému. Act. fer. lIlI. post Epiph.
(Zrušeno r. 1564.)
13. 1568, ll. tínora. Rl/kop. č. 2118 f. 185. Šimou
z Tišnova vzdává, však teprva po smrti své, duom svuoj,
v němž bydH, vedle někdy Katehny Mydlál'ky a Stanislava
apatykái'e, léž také dává I' témž domě všecky svršky a hotové peníze - , též také maštal za domem vedle maštale nebožtíka Jana Chochola z Semechova, s koňmi nadto zahradu jednu lei(pf I' Příkopě a druhú léž v Pří
kopě pod kostelem sv. Stěpána ve zdi, pod městsktí zdí
v své ohradě - Václavovi phjmí Strnisko, služebníku
svému věrnému. Aet. postridie Scholasticae. (ZJ'l1šeno
1571.)
v
14.

1571, 20. záH. Rukop. č. 2118 f. 289. ran
Simon z Tišnova prodal duom svuoj nový ležící pod
lonbím mezi domy někdy Mydlářol·ským. a někdy Stani·
slava apatykáře proti rathouzu p. Janovi Clovíčlwvi z Popovic a Kateřině ze Všejam, manželce jeho, za 500 k.
gr. pl'. Act. in vig. s. Mathei ap.
16. 1576, 22. l~větna. Rl/llOp č. 1028 f. 122. My
Maximilian druhý oc oznamujem Umto listem, že rady
naše k apelacím na hradě našem Pražském zřízené a usazené na ty od práva Stal'. M. Pr. odeslaná a odevzdaná
zapečetěná akta I' té pH mezi Janem CJovíčkem z Popovic
z jedné a Annou Sybenbe)'berol'ou z stran)', druhé, co se
z nev)'stěhování z domu nadepsaného Jana Clovíčka a dvú
komor vyprázdnění obvinění dotýce, jakž žaloba a akta
té p1'e to všecko v sobě šíře obsahují a zavírají, pováživše
toho všeho s pilností podle práva zanechávají toho ortele
na témž právě feria sexta post Cine rum léta tohoto oe
sedmdesátého šestého mezi dotčenými stranami učiněného
při své váze. Z té toliko příčiny: poněvadž se to z do·
statečného vysvědčení slVluv svadebních .mezi někdy Stanislavem apat)'J<ářem a Simonem. z Tišnova učiněných, že
jest dotčený Simon z Tišnova po Václavovi Strniskovi,
sluzebníku svém, věna 300 k. m. dáti a nad to vajše že
je manžely b)'tem i stravou při sobě qpatrovali chce, při
pověděl, jakž pak po týchž smltívách po třech neb po
čtyl'ech nedělích ~ejvíce Anna, dcera doteeného Stanislava,
do jeho domu, Simona z Tišnova, proti rathouzu starom.
nvedena a tu laké s týmž Václavem Strniskou skládána
jest byla, nacházÍ. Škody z hodných příein mezi nadepsanými stranami se zdvihají. Tomu na svědomí pečeti
naší oísal'skou k tomu SOudu obzvláštně zřízenou jest zapečetěno. Dán na. hradě Pražském v outerý po neděli
Cantate, jenz jest 22. Mai 1. 1676 oc. Joannes Bezdruzický
baro de Kolovrat. Jan Bezděcký z Bezděčí hory.
.
16. 1678, 1. července. Kopial' arclrivl/lllíslodrž.
Č. 90 j. 816. Ry~hláři Stal'. M. Fl'. - poroučíme, abyšte
do domu někd)' Simona z Tišnov~. v Stal'. M. proti rathouzu ležícího, v němž nyní Jan Clovíček bydlí -'- došli
a dada sklepy a pok,oje, v kterýchž všelijací svrchkové a
nábytkové po témz Simonovi POZllOstávali jsou, odpečetiti
a otevříti, takov);ch svrchkuov vedle inventál'e - za 897 k.
8 gr. 4 p. mfš·. - rytíři p. Janovi Mutrplosovi na vyvazení expektancí jeho, kterúž od - císal'e l\Iaximiliana má - vydali. Dán na hradě Pražském v outerý po sv.
Petru a Pavlu.
]682, 9. ledna. RullOp. Č. 2112 f. 116. Pan
Jan Cloví<;.ek z Popovic jsouce v nedostatku zdraví postavený dožádal se pana purkmistra, ~e jest k němu radní
pán)' vyslal, pl'ecl nimiž on p. Jan Clovíček, jak by statek
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zi'ídil, oznámil a toho jim vlastní rukou sepsaného v p1'1tomnosti paní Kateřiny ze Všejam, m. své, k čemuž i ona
se přiznala a spisu tornu povolila, podal, kterážto vůle
jeho znf: In nomine "domini nostri J esu Christi. Tato jest
potřeba mně Janovi Clovíckovi z Popovic: Napt'ed z zápisu spoleeného našeho, ktcréž jsme sobě kniehami měst
skými já, manželka má, učinili 1. 36., na kterejž sem nepamatoval, z toho se propouštíme. Polom jakej sem zápis
kniehami městskými 1. 68. VO statku mém učinil, ten já kazím
podle moci sobě pozuoslavené. Dále Katel'ině ze Všejam,
manželce mé nejmilejšf, napřed d~válU duom lUuoi:naproti
rathouzu, kterej sem koupil od Simona z Tišnova a ten
jí dávám - i cožkoli v něm jest i v druhém domě u sv.
Jakuba - . K lomu jí dávám zahradu v Olšanech, kteráž
prvé její jest, i s Lumendovskou zahradou, kterouž sem
k nf pHkoupil - . Jinej pak statek mllj, dtl0m u sv. Jakuba a lla vinohradích pl'i zápisích zuostavuji manželce
mé a Anně, dceh mé, II p. Danielovi Švikovi z Lukonos
k společnému do smrti manželky mé uZfvání rovným nákladem
Mikuláše Mikše, služebníka mého, z člově
cenství, jak se vožení, propouštím. Act. fer. III. post
Epiph.
18. 1582, 9. ledna. /{aleltddl' Veleslaví1l1/v.
V středu po Třech kráHch umřel Jan Človíček z Popovic,
prokurator pH vyšších soudech na hradě Pražském.
1!). 1694.
Rllkop~ é. 2143 f. 231. Anna Šviková z Popovic, p. Daniele Svika z Lukonos manželka.
20. 1606, 2. srpna. RrtllOjJ. č. 1065 f. 373. (Svě
domí ku potl'ebě Jaknba Kolinskéh$', písai'e tířadu rychtářského, proti iVlatiášovi Ursinovi.) Stefan Prejn ap'atykář :
V tom se pamatuji, když jsem před domem u Človíčků
stál, p. písař jsou se spolu hadrovali s zetěm hospodáře
rathot\zského, nevím voč, neb jsem při začátku nebyl.
A p. písař toho jislého napomínal takto: mlč, šelmo. On
mu za odpověď dával: Já žádnej šelma nejsem. A on
opět p. písař ještě šelmo mlč! a on opět, že žádnej
šelma není. A p. písař nemeškavše dal mu pohlavek, ze
on zpátkem upadl za p. rychtáře a jak zase vstal, řekl:
hrome, proč mne pereš, co jsem já tobě udělal. A on p.
písař opět: mle, Šelmo. A on: i proč mne pereš. I vzal
žejdlík hned, uhodil p. písai'e na hlavu.
Václav Hol'epnický: Z poručení pána svého po ho·
dině 24. šel jsem s p. Viktorinem domll. Navracujíce se
zase před domem, jenž slove tl Človíčkll, konec loubí
viděl jsem p. r)'chtáře a p. písaře spolu stojící. Pl'išedš~
k nim, poznajíc, že se písal' hněvá, řekl jsem mu, co se
hněváte? Kterýž odpověděl, tamto na toho zetě hospodál-ovi ho , všelijakich pl'Íčin k hněvu mi dává. Potom když
nepřesUíval ph štoku pl'ecl domem, pHstoupil k němu
písař a oznámil: medle, dej mi pokoj (atd. jako p1'edešlý svědek).
. Jan Rohozenský -. V pondělí po Rozesl. sv. ap. před
veeerem šel jsem k ClovÍčkovllm, chtíce žejdHk vína vypíti. Tu sem spatřil státi Ursina přede dveřmi, kterejž mi
sklenici vína připil. Stáli lu p. r)'chtář městský, Jakub
Kolinski, páně Humlův syn a pili víno -'.
.
2\. 1614, 23. zál·ť. Rl/koj. č. 475 f 224. Z poru·
sení p. purkmistl'a popsána jsou vína v domě paní Anny
Svikové 'i'), měštky Nov. M. 1'1'., v domě na rynku u Clo.
"Íčků řečeném.

'i') Po roce 1620 dluu zdědil po Anně Švikové zLukonos Václav Karel Vořikovský z Kundratic. (Srov. l'ulwp.

2115 f. 223.)
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(U sv. Štěpána, Štěpánovský, na kamenci.)

*1. 140B.
Rl/kop. Č. 996 f. 86. Agnes, oIim
Johannis - apothecarii filia, Stephani de Glacz conthoralis
- resignavit - omnia bona sua - marito suo.
*2. 1415. Rl/kop. č. 2099 f. 52. Joliannes,
filius-'oHm Jeschkonis, Jurzic.o pinccrna et Marta, conthoralis ~ipsius, fatenlur se tencri XX s. Stephano de Glacz,
pro qua quidem pecunia idem Stephanus tenere debet
celarium in domo dicti Teschkonis duobus ~nriis.
ť'3. 1416.
Rl/kop. č. 2099 f. 104. Barthossius
gladiator et Katherina, conthoralis ipsius, fassi SUllt se
emissc'a Wilkone rimer XVIII vasa Sitaviensia de cerevisia
antiqua, quodlibet vas pro III s. gr. minus XX gr., et
XXXV vasa Zitlaviensis cerevisie patoczky, quodlibet vas
pro I s. gr. a VI gr. computando, et addidit ipsis ullum
vas Svidnicense patoczky. Insuper promiserunt, quandocunqne unum vas de eadem cerevisia expropinaverint vcl
duo, ex tunc pecuniam, qne se concernit, eidem Witkoni
dare debent. Insuper Jursico in domo Stephani de Glacz
habere.debet medietatcm partem (I) lucri in eadem ccrevisia
et ipse Jurzico dcbet fideliter ad hoc respicere, claves
vero de celario dictus Barthossius circa se lenere debet.
Insuper eciam obligavit se Jurzico, quod ipse eandem
cerevisiam in eadcm domo, yrout nunc iacct in duobus
celariis, impedire non debet in propinando.

*4. 1424.
Rl/kop. Č. 2099 f. 136. l'l'lichael,
pincerna de domo Stiepankonis, convenit ambas domos
ipsius Stiepankonis una cum supellcctibus in ambabus
domibus et in braxatorio, nec non vineam ad tres' annos
erga vVenceslaum Straboch et Duchconem (testamentarios)
rimer de L s. annuatim.
1. 1439, 3. l'íjna. Rl/kop. č. 992 f. 197., JHy
purgmistr a konšelé Větcieho lIIěsta Pl'. oznamujem liemto
zápisem všem, že když sě jest pře a r6znice slala mezi
osadními kostela sv. Michala na St. M. Pr. z jedné a
Vm\kem rymarem, Rol'llčníkem Štěpánka z Kladska, o dvě
stě kop gr. témuž Stěpánkovi svěl'en)'ch a na zádušie odkázaných z druhé strany, pro ktcrýchzLJ dvě stě kop gr.
osadní svrchupsaní Vaňka r)'luara jSlÍ naIkli. Tu Vaněk
rymar vshípiv před nás s Stěpánkcm sirotkem, synem
starého ;:,těpánka, i l'eld jest osadním, aby o to hleděli
k sirotku neb leta má a zbožic i statku sem jemu jeho
poshípil v plné radě, zbaviv se pOntčenstvie. Tehda položen jest rok přátelský, aby sě o tech dvě stě kop gr.
umluvili a v tom dl'ieve, než sě ta pře dokonala, sirotek
svrchupsaný jest umřel, nčiniv poručenstvie a rOzkázánie
své poslední vedlc práva a řádu města našeho. Tehda
Vaněk rymar znamenal' sirotka napl'edpsaného smrt i
pl'ipověděl sě ke všemu zboží. a statku toho sirotka a
zvláště k domu a k vinici o těch dvě stč kop gr.
Ale
Michal kramál' va Elška Waiswoserová, slíbená manželka
svrchup~aného Stěpánka sirotka, žádali jSlÍ, aby sě jim o to
zbožie Stěpánka mladého vedlc jeho rozkázánie stalo spravedlivé, a tak Vaněk rymar, prve té pře skonání, šel jest
také z tohoto světa, ostaviv po sobě sirolky své, jakožto
Klimenta a Bernarta, kteréžto také osadní svrchupsaní
z těch dVlí stu kop gr. jstí napomcnuli. Ale sirotci odpuvěděli, že jSlÍ po svém otci na sirobě zuostali a neuměli
proti tomu odpověděti, a také jim o tom svědomo není.
Tehda my páni svrchupsaní přeslyševšc žal?by a odpovJdi
stran svrchupsaných, i také kš aft starého Stěpánka i Stě-
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pánka mladého, syna jeho, poslední rozkázánie, a toho
pilně a bedlivě povážil'še i ve jméno Božic ortelem svým
vypověděli sme, mocí tohoto zápisu vypovídajíce, pl'il'ldi
jsme těch dvě stě kop gr. na zbožie Stěpánka mladého

osadním svrehupsaným na záduší kostelp sv. lVIichala odkázaných. A ti, jimž jesli to zbozic Stěpánka mladého
odkázáno jakožto duom a vinice, aby sě s osadními
svrchupsanými do dVlÍ nedělí o tčch dl·ě stč kop gr.
umluvili a to zbožie, jakožto vinicc a duom s jich nábytky
aby bylo pošacovúno I' tech dVLÍ nedělí, a kontuz b)" sě
VČlší suma dostala, aby viec platil, a komu mcnší, aby
míň. Než to víno z vinice svrchupsané aby bylo scbráno
a sklizeno a tiem dálc aby nebylo hJ'báno do panského
ohledánie, kdo by k tomu měl lepšie právo. Actum
sabbato antc s. Francisci a. M"CCCCoXXXIXo.
2. 1439.
Rl/kop. Č. 2102 f. 421. Elsska,
nata olim Nicolai ViTais\Yasser, conthotalis Sticpankonis
iuvcnis, ducta est super domo virtute teslamenti predicti
Stiepankonis iuvenis ct sentencie dominonlm.
3. )440, 2. dubna. Rl/kop. č. 992 f. 200. Já
Elška z Stěpánkova domu, Weis\Yaserová dcera, vyznávám
ti cm to listem obccně přede všemi, kdož jej uzl'ie nebo
čtúce uslyšic, že sem dlužna dluhu pravého a spravedlilého a platiti mám osmdesáte a čtyl'i kopy gr. dobrých
střiebrných rázu pražského opatrným Janovi apatcldřovi
a Antonišovi od osl6v, v ty casy lcostelník6m i vší osadě
kostela SI'. Michala I' Sl. M. PL, kteréZto penicze mám i
slibu) svrchujmenovaným kostelník6m a osadním dlÍti,
splniti a zaplatiti penězi hotoVýllli na roky v dolepsané - .
A těch jistJ'ch čtyl'i a osmdesáte kop gr. zapsala sem a
ticmto zápisem mocně zapisuji na domu svém, Stěpánkovský
"ečený, na pivovaru i na všem pl-ísLšcllství jel!.o, kter)'7.to
leZí na rynku mezi domy Pieskol'é z jedné a Rchol'ovýlll,
J ednorozeové syncm, z slrany druhé. Takovtíto \ mierú :
Jestližc bych svrchupsanýlll kostelník6m a osadním těch
jistých peněz na ktcr)' rok z svrchupsan)'ch rokuov, lak
jakož sě svrchupíše, ncdala a nesplnila, anebo dáti a splniti nedbala nebo ncmohla, tehda dávám jim tiemto zápisem plnú moc i plné právo, ab)' v svrchupsaný duom i
všechno jeho pHslušenstvie hned ve dvú neděli potom
mohli se uvázati, jej drl.eti, jeho 'pOŽÍvali, prodati, zaslaviti, směniti, utratiti nebo s ním ttciniti, jakožto s svým
vlastním a dědicným zbožím, což sě jim najpodobnějie a
najuži~ečllějie zdáti bade a viděti bez ohlašovánie a opoviedánie všech stídov i jiných všelikterakých práv městských
a proti tomu všemu nemám odm!tívati a oclpierati obyčcjem
izádnýlll vymyšlellJ'lll žádrití mierlÍ ,a ma ~krze sě ani skrze
ktcré jiné osoby světcké ani duchovnie, lajně ani zjevně.
Pod takovúto výlllluvú, jestliže by nadepsaný duom, prve
nežli by rokové svrehupsaní k plnění pHšly, prodán byl,
tehda najprv a přede všemi jinými lidmi nadepsaní kostelníci a osadní mají své pcuieze zdvihnúli a bráti beze
všie nesnáze a odpornosti. AelUm sabbato anle Conductum
Pascc a. MoCCCCoXL.
4. 1440.
Rukoj. Č, 90 f. 54. Clelllens et
Bernardus, nati olim \Vankonis rimer, emcrunt domUlll
erga EIsskam, natam olim Waiswasser, pro 160 s. - .
5. 1452.
Rl/kop. č. 90 f. 241. Przcch dc
Budkowicz et Ludmilla emerunt c10mulll - erga Clementem, natum \Vellceslai rimer, et Kathcrinam pro CV s.
6.' 1454, 16.' dllbna. Orig'. v arcltívlt místodrž.
č. 192. Já Pl'ech z Budkovic, první jistec a dlužník dluhu
dolepsv"ného, a my Vaněk z Valečova, podkomořie královstvie Ccského, Milola z Chřenova seděním na Lcšancch,
Hel'man Sirotek ze Zhoře, Jan Star.ší z Kozojed· a Jan
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z Radice, rukojmie jeho s ním a zaň, vyznáváme tiemto
listem obecně všady a přede všemi, ktož jej uzHe a čísti
nebo }ltíce slyšeti budtí, že jsme dlužni opatrnému Lazarovi Zidu z vVierzpurga, nynie I' Praze bycllejíciemu, pravého a spravedlivého dluhu c1vě stě kop a deset kop gr.
dobrých peněz střicbrných rázu pražského, klerézto máme
i dobrlÍ naší vierlÍ beze lsti slibujem všichni jednostajně
• ntktí společní a ovšem nerozdiclmí, tak aby zádný z nás
rukojmí v tom slibu a dluhu ot druhých se ncdělil ani
zaplacením svého dielu kterakZkoli dě:iti sě k olbytí mohl,
dáti lémuž Lazarovi, věl'iteli našemu, a penězi hotovými
zaplatiti na sv. Havla po dání listu tohoto mjprvé pHšlieho bez dalšieho prodlenie a zmalku i olporu všelikého.
Pakli bychom toho neučinili a peněz svrchupsaných věl'i
teli našemu nedali a nesplnili lak a na ten čas, jakož sě
svrchupíše, tehdy my všiclmi rulwjmie svrchupsaní máme
a slibujem po napomenutí a obeslání téhož věl'itele našeho
listem jeho a poslem neboli ústně hned na zajtřie, žádný
z nás druhého nečekaje ani sě nebytím kterého nebo
čímž koli jiným vymltívaje, každý Stím svým žjvotem
s jedniem pacholkem a se dvěma koňoma a nebo mieslo
sebe jiného panoši ryticřského řádu vypnwě též s jed·
niem pucholkel,)1 a se dvěma koňoma, vlehnúti neho vložiti
v pravé a v Ceské zemi obyčejné leženie do Prahy a
nebo do jiného kteréhož koli jednoho mě,ta neb městeč!<a
I' pěti mílech od Prahy vzdálí nebo blíže ve ctllll hospodu,
ttt kdež nám od věřilele našeho tístně neb po lislu jeho
a poslu bylo by ukázáno. Jestli pak že by, ote cine obeslánie a napomenutie nás pořád čttíc, minulo ctrnádcte
dní a peniezi svrchupsaní ješlě vzdy věřitcli našemu dány
nebyly a zaplaceny, tehdy, buď od nás leláno ncb nelcžáno,
dáváme jemu tiemlo listem plnú moc i právo ty jisté penieze,
dv~. stě kop a deset kop gr., vzieti v křesťanech nebo
v Zidech a dobýti na naší v"cch rukojmí škodu společní
a ncdielnú. A my proto vždy máme i slibujem tu a tak,
jakož sě svrchu píše, ležeti a z toho ldenie žádným obyčejem nevyjezditi ani kterak koli vynikati, doniz by jemu
jistina peněz svrchu psaných i se všemi škodami, kteréž
by kolivěk neb kterak kolivěk pro naše neplněnie vzal,'
ježto by je dobrým svědomím bez pl'ísah a věrovánie
mohl prokázati, docěla nebyla zaplacena i típlně. Umřel·li
by také v tom časll který z nás I ukojmí svrehupsaných,
jchož pane Bože ostřež, tehdy my Ztví zuost"lí máme a
slibujem jiného tak ji,lého a movitého miesto toho, jenž
by umřel v jcdnom měsieci, ote cine jeho umřenie pol'ácl'
čttíc, k nám v týz slib a v též rukojemstvie přistaviti a
tento list tolikrát, kolikož kolikrát pro smrt kteréhož nás
bylo by toho potl'ebie, vždy v táž slova obnoviti pod
ležením svrchupsaným. A ktož koli tento list měl by
nebo mieti bude, buď Hesean nebo Žid, s castopsaného
věl·itele našeho dobní v6lí a svobodntí, ten má i mieti
bude léž moc i též ovšem právo ke všem věcem v něm
položen)'m a zapsaným jakožto on sám. Na potvrzcnie a
zdl'Ženie toho my všiclllli nadepsaní jistec i rukojmie naše
vlastnie peceti jistým naším vědomím a s celým i plným
přiznáním dali sme k listu tomulo privěsili dobrovolně.
Jenž jest dán léta tisícieho ct) řistého padesátého člvr
tého ten títerý po· Květné neděli.
7. 1458, 27. cervence. RI/lwp. č. 2105 f 88 ..
l'rzech de Budko\Yicz resignavit dOlllum suam ad s. Stephanulll nunccupatam sitam ex opposito prelorii pen es
domum J\Iichaelis de Nachod ex una et Henrici de Luniekowicz parte ex altera, nec non et duas vineas, 'luarum una est s\ta inler vin~as Nicolai Bethlems!' y, notarii
consilii, ct Laurencii a tribus regibus, alia vero Siraniowska dicla est situat" eundo in Olssan inler vincas
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Michaelis iudieis. de Tessnow et Johannis Passteka, Ludmilic, conthorali sue. Act. fer. V. post Jacobi ap.
8. 1463, 22. listopadu. Tamtéž f. 198. De mandalo
dominorum Lucas a rubeo cervo, vVenceslaus Koranda
et Johannes de Radicz, marssalcus dominornm, inducti
sunt ad domum Przechonis de B. post ipsius obitum, que
sita cst ex opposito prelorii in tel' domos ad flaveam
aucam ct Michaelis racione CL s. gr. debiti prúscripti.
Act. fer. III. ante Clernentis. (Zrušeno 1464.)
9. 1464.
RttliOp. č. 2105 f 210. Wenceslaus
de Glattovia et Regina emerunt dornum erga testamentarios Przechonis de Budkowicz pro CCXX~ s.
10. 1466, 9. srpna. Rl/kop. č. 2141 f. 244. Particio
bonorum post mortem vVenceslai de Glatovia inter Reginam, olim eiusdem \Venceslai, iam vero Martini dicti
Kosteézka uxorell1, et Mathiam,. memorati Wenceslai pupillum, quod Marlino et Regine coniugibus data est domus \Venceslai sita ex opposito pretorii in acie penes
domum ad flaveam au cam - . De qua quidem domo MalItie pupillo tenentur dare ducentas sexag. gr. eUll1que
aput se foyere de vietu et amictu. Aet. fer. V. ante Laurencii.
ll. 1476.
Rttkop. č. 2103 f. 133. Regina
Slrabochowa publicavit domum in acie platee Cunesslonis
el penes domum ed flaveall1 aucam, que domus post mortem \Venceslai, primi mariti eius, in divisione bonorum
ipsi Regine cum Martino, a!tero marito eius, ad heredita tem clata erat.
12. 1488.
Rl/koj. č. 94 II. f 45'. Wenceslaus, natns olim Martini Kosteczka, suscipit pro porcione sua paterna ct hereditaria d. inter domos ad flaveam
aucam et olim Stiepanowsky dictam situatam, item institam
mercill10nialem in acie sub capella pretorii pen es institam
olim Tichonis sitam, item vineam ad s. Margaretam inter
vineas vVenceslai a rana et olim Brul\lowska, a Regina
Sstrabosska, matre sua.
13. 1511, 31. května. Rl/kop. č. 2108 f. 77. Henricus Prefat et Uroula emerunt domum ex opposito pretorii inter domos Dorothee Konwowe et ad flaveam
aucam a \Venceslao ::'straboch pro CCC s. pl'. Act. sabbato
post Asc. d.

14.

1524, 20.

čcrvence.

Rl/kop.

č.

2110 f. 48.

Václav, syn Duchka kramál'e, a Majdalena koupili duom
ležící mezi domy u konví a u vlka od p. Jindřicha Prefata z Vlkanova za pět set k. gr. pl'. Act. [er. lIlI. ante
Marie Magd.
.
15. 1526, 20. listopadu. Rllkop. č. 2110 j. 179.
Zveden Václav Jaroš na dUOln kamenec',Václava kramáře,
syna Duchkova, a Majdaleny m. j. pro 1221/, k. č. Aet.
fer. III. post Elisabeth.
16. 1528, 2. května. Rukop. č. 2110 f. 258. Matouš z Koberovic, měštěnín m. Ktířímě, kdež má spravedlnost zvodem sobě vzdanou od Václava Jaroše na
domu na kamenci, vzdal jest zvodu - Zigmundovi
Frajskotovi ve 307 1 /, k. č. Act. die Sigismundi.
17. 1528, 10. června. Ruko}. č. 2110 f. 266. Jiřík
Točil koupil duom na kamenci proti rathúzu mezi domy
u vlka a Konvové obostranně od Zigmunda Frajskota za
500 k. pl'. Zavdal 300 k., kterých Oll Zigmund má sobě
přijíti ocl p. Mikuláše Isrle z Choduov. Ostatek pak sumy
200 k. č. on Jiřík má plátce býti Jindřichovi Prefatovi
podle prodaje toho domu Václavovi, synu Duchkovu. Act.
sabbato post Bonifacii. (Srov. rukop. č. 2134 f. 36. Pro
neplacení r. 1531 zrušeno.)
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18. 1535, 19. května. RlIllOp. Č. 2111 f. 103. Jun
Rehácek z Květnice a Elška z Vodolic koupil duom na
kamenci l'ečený mezi domy "Volfovým a Konvovým od
Burjana Krajsy z lG'ečovic za Vek. gr. c. AcL [er.
Hll. post Sophiam. (findřich Prefát odevzdal právo své
Matěji Zoubkovi a tento zase Burjanovi Krajsovi z Kře

čovic.)

, 19.

1537, 9. května. ]'allltéi f'. 173. Václav Duha

z Castrova a Anna
menci mezi domy
hácka z Květnice a
AcL fer. lilI. ante

koupili duom na' rohu řečený na ka'Volfovým a Konvovým od Jana Ře
Elšky z Vodolic m. j. za 500 k. č.
Ascens. d.

20. 1549, 14. června. Rl/kop. č. 2117 t: 173. Stanislav apatykář z Voporova a Dorota koupili -duom leZíci
na rohu, na kamenci řečený, od Martina Duhy z Častrova,
Zygmunda Vacka a Kryzo~toma z Berouna na místě man.
žel,ek jich, tudíž na místě sirotkuov po Václavovi Duhovi
z C. pozuostalých, let nemajících, za 550 k. č. Act. fer.
VI. ante Vitum.
21. 1571, 14. února. Rl/kop. č. 1172 f. 70. Stal
se popis věcí pozuostalých po někdy Stanislavovi apatykál'i v sklepě v kotcích kozišných v přítomnosti - Václava
Strnisky, nebožtíka Stanislavova zetě, ve středu po Obrácení
sv. Pavla: Předkem plátna bílého tlustýho 130 kusuv,
loket po 8 d. alb., deset trub mejtskýho plátna tlustého
režného 1. po 11 d. a jedenáctá trouba plátna turn()vská,
I. po II gr. m. Item plátna mejtského tlustého 15 trub,
I:" po 18 d., 22 kusuv pláta bf1ého po 22 d., čučovatin
tn trouby, dva lokte .za 3 gr. m., 48 kusuv plátna 1. po
24 d., 52 k. plátna bílého po 26 d., jiného plátna 52 k.
I. po 51/g gr. m., 76 k. plátna bílého po 15 d., 26 k.
tlustýho mandlovanýho 1. po 16 d., 6 mejtskýho I. po
13 d.
V jedny truhlici plátna bílýho tenkýho hlohovskýho
m~údlovanýho 8 kusuv, loket po 4 gr. a 5 d. m., ~vilinku
mandlovaných 3 kusy, I. po 18 d., 5 k. pláten mandlovaných, I. po 5 gr. m. V druhé truhlici: 5 k. mandlovanýho plátna, I. po 15 d., 10 k. mandlovaných pláten I.
po 13 d. a 9 k. po 5 1/g gr. m. Plátna hlohovského mandlovanýho 4 k., 1.. po 5 gr. 1 d. m.

Čel'llý plátno: tlustýho 40 kusuv, loket po 12 d ..
56 k. I. po 15 d., 56 k. 1. po 11 d., 59 k. I. po 12 d.
V jedny truhle plátna černýho tenkýho 12 k. 1. po 41/2
gr. m., plátna šerýho 16 k. 1. po 2 d. Item oznámila

Kateřina, nebožtíka manželka, že má plátna co se na
krám vykládá, kromě svrchupsaného za 30 k' m.

Item 12 štuk kmentu svatohavelského po 3 k. 12 gr.
m., k tomu barchanu aušpurskýho 10 štuk po 2 k. 28
gr. m.

Druhý popis: Předně Kate1'ina, m. nebožtíka Stani-

sl~va, sirotci Anna, Václava Strnisky manželka, Jan, Lid.
nula a Dorota. Item duom slove na kamenci, zahrady
dvě, jedna v KošíHch, druhá u sv. Jakuba sklep v kotcích kožišnlch.
' V komoře, do který se jde skrze světnici: Truhla
velká a v ní šaty chodící ženské Katel'iny, truhla železná
prázdná, druhá truhla, v ní chodící šaty nebožtíka, v Getí
truhle šaty vinutý. V druhé komoře podle prvnější dvě
luoze, třetí dětinský; v sklepě hořejším dvě luože prostá
v světničce nahoře. peřin - . V světnici velký: svíce~
visutý .~nosazný velký, uniývadlo u dve!'f cínový velký
s truhllckou, zrcadlo nad stolem velký, mís cínových 13
konvic ll, talířuv 9, necičky cínové k máslu, flaše cínová:
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hrnec cínový k llloži, dršlák cínový, slánky 3, víra mosazná. V dolejším sklepě mís a - talířuv _.

paměti Stanislavovi apatekáH v domu na kamenci řečeném

V apatece knihy tylo: Opus pandectarum, Herbarium
Mateoli, Liber Mesue, Luminare maius, Valerius COl'dus
Imagines herbarum, moždíl'e malý 3 a čtvrtý velký s pa:
licí, 2 lZice mosazný, vážky větší menší s závažím 4
kotlíky k konfectum 2, cedidla 2 a větší, koflíků s uchy 5:
měděnice mosazná, sekáčky železný dya, hrnec medu.
Terep~ntlny 4 kusy, konvic 105. Mellis rosacei 6 liber,
?um dlamorem 6 1., Sirop de likyrigia 5 1.,' violarum 6 1.,
JlClep rosarum 4 1., sir. de stigados 5 1. Electvaria: casuae extractae, thiriacae electae, thiria communis, loch
sanum, loch de papavere, laxati diaf., diasalt:rion, contra
pestem, de sucro rosarull1, conserva violarum, rosarum,
sambuci, buglossae, buraginis, anxin taxi, červenýho vosku,
zelenýho, cernýho, pixidum lignearum 620, pulveris cimamomi, cubebaríull. corali albi, rubei, diapendion, cliarodon
diadraganti, pilularull1 aurearull1, assae dulcis, foetidae',
ll1ercurii sublimati, gumllli a\'moniacum, aluminis plumosi
aloě paticum, boraci, canlarid., castoreum, cardamonium,
gumm~ dragalltum, doronici, grana paradisi, galgani,
gummI arabici, laudanum, grana kebuli, cinobri, oleum
amigdalarum, laurinum, mastix, miI'ha, mirabulani citrini
lapid. granatorum, nuces mllscati, storax colamita, piperi~
nigri, longi, pineae, reubarbarulll, reuponticum, spodium
thuciae Alexandri.
'
UngYenta: rubeulll, pro stomacho, apostolorum pediculorum, album, lumbricorum, aegyptiacum, pro sc~bie,
rosarum, pumatum, pro ungulis equorum.
Cande, fumales bonae, corali rubei, albi, rubini saphiri, granati, spermaceli, trochcu fumalium, mercu;'ium
precipitatum, cinobri, margarelhae, argenti viri, ligni aloěs,
.musci, oppii thebaici, kafru, krumšpatu, nux indica, olei
'de spica odorifera.
V sklepě vedle apateky sviec - které slovou facule,
voskových, cukru blliho 52 1/ 2 liber za 13 k., cukru Thomas 25 lib. za 5 k.
Confectum: cimini, fpeniculi, pe"idi, amigdalarum
cimamomi, koliandru,
sal genne, cukrkandy bílého , anyzu',
'
cukr.1<an d y celllýho, massae pilularum aloěphanginarum,
tu~bld., reubarbarbarum, caraber. citri, cerasarum, jeleního
lOJe, olei olive, galangae, mirhae, piperis longi, costi
dulcis, gummi armonia, assae foetidae, a. dulcis, aluminis
plumosi, grana kebuli, radicum gUl'gumae, cerae albae,
cerv~né masti, dryaku thiria veneL, diamoron, zelený
masl!.
V sklepě podzemním resiny bílé, černé, oleje dl'evěn)illO, pěkný terepentiny, unguenti, aquae, olei _.
L. 1571 den sv. Valentina stalo se pošacování od
Matiáše Kralovického a Felixe Hultera, apatykářuv.

.
22. 1571, 6. září. Ru/wp. č. 2121 f. 337. Ve
ctvrtek po sv. Jiljí k žádosti Kateřiny, pozuostalé po ně
kdy Stanislavovi apatekáři manželky, a Anny Strnískový,
neboztíka dcery bylo vyhledání dílu podle inventáře:
Duom na kamenci, kterýž n& rohu leží, - šacován 2000
k. m., plátna v kotcích za 500 k., zahrada v Kartousfch
,.100, ~ruhá v ~(?šířích 1000 k., apatekál'sllé věci 263 ~.
- VŠI sumy uClIlí 3583 k. m. I rozvrha tu sumu na pet
díluov: Kateřinu, Jana, Lidmilu a Dorotu, s Stanislavem
zplozené, a Annu, téhož Stanislava dceru s Dorotou, pl'edešlou m. j., dostane se na každého po 716 k 36 gr. m.
. 23.

1590, 27. bl'ezna. Rl/kop. Č. 2205 f 122. Ve

jméno svaté a nerozdílné Trojice pána Boha mého na
věky požehnaného amen. Já Kateřina, pozllstalá po dobré

vdova, známo činím tímto listem mým kšaftovllím všem
vuobec, kdež čten nebo čtlÍc slyMn bude a zvláště tu,
kdeZ náleží, v mysli své vždycky maje, jak rychle proměny v tomto světě se dějí a že všecko, co se narodilo,
smrti okusiti i umříti musí, očekávaje léhož cne svého,
hodiny neznaje, v kterém mne milostivý pán Buoh odsu~
povolati rácf, pokud spuosobného zdraví z vuole Jeho milosti svalé, rozumu zdravého, také paměti dobré užívám,
nechtěcí tomu, aby o statček muoj z štědrosti bozské
mně proplljčený po smrti mé mezi Lidmilou a Dorotou,
dcerami mými, jaké nevole povstati a vzniknouti .měly,
poněvadž sem s pomocí boZi z toho vš.eho sl~t1<u lIlventářem obsaženého po nadepsaném Stamslavovl pozuosla~
lého a na mne s dllkami mými phpadlého nebožku Annu
Sybnbajberovou, dceru jeho, a pastorkyni mou, nic méně
i Jana, syna mého vlastního, s nebožtíkem Stanislavem
zplozeného, díly dědickými a otcovskými zlíplna také docela hotovou sumou vybyla a ze všeho statku odbyla
a z toho sem i vykvitována. Takto o tom ustanovujíc ľf
dím: Předně všelijakou spravedlnost a dědictví na domu
na kamenci l'ečeném, téz na sklepu v kodeích kožišných,
dvou zahradách, jedné n SI'. Jakuba za řekou Vltavou
, podle zahrady Frankovic, druhé blíž Košil' vedle zahrady
Vodičky kloboučníka ležící dávám - Lidmile, též Dorotě dcerám mým milým a vždycky ve všem mně poslušným' - . Co pak se dotýče Jana, syna mého, jsoucí soužena velikou lítostí, kterak on neužitečně a daremně, poněkud i marně do několika set kop dědictví svého ode
mne mu vyplněného bídně rozmrhal a utratil, nad to
často slejchaje ode mne žalostivé plačtivé mateřské k napravení života jeho platné napomínání, tím jest pohrzel,
mnohdykrát mne podle p,'ikázání boZího neuctil, anobd
k velikým lruchlivostem pHvedl, col. jemu všecko laskavě
pomijím a jako matka dítěti odpouštím, v tom bozské
milosti pokorně žádaje, aby mu srdce jeho k pobožnostJ
a bohabojnosti nakloniti i úmysl šlechetný k práci a dobývání sobě chleba dáti ráčil. A aby ještě vždy vcjšeji
mohl náklonnost matel'skou k sobě ode lllne poznati, ne
z jaké povinnosti, jako z samé lásky to činím a z tOh,o
mého všellO statku aby mu bylo vydáno 50 k. gr. c.
poroučím. Datum v oulerý po Vtělení syna boMho

1590.
24.

1593 28. dubna. RullOp. č. 2179 f. 59. Jan
z kam'ence, pOluostalý po dobré paměti Stanisla'rovi apatekál'i v domu řečeném kamenci, syn, oznámil,
že jesť podle pořádného kšaftu, kterémuz Jan, mí~t? dal,
nebožky KateHny odtud z kamence, matky sve,. pnJal, od
panny Lidmily a panny Doroty, vlastních se.~ter svych,
60 k. č. - k čcmu přidaly v neomylné naděJI, ze Oll to
k dobrému, také požitečnému sobě i dílkám ~vým "opatrovati a chrániti bude, zahradu s dvorem ve VSI Košlrích.
Act. die Vitalis.

apatekář

1602, 12. zál'í. RlIlmp: č. 2113 f 268. Lidmila
dcera lékárníka Stanislava) vzdala duom na
kamenci řečený, v němž bydlí, sklep v kožišních kGtcích
- Václavovi Trubkovi z Rovin, manželu svému.
26.

(patrně

26. 1616,16. cervna. RullOp. Č. 2114f.ťl7. Václav
Trubka z Rovin vzdal domy své - (na kamenci) - Kate.Hně, ln. své.
", Po r. 1620 Anny Lidmily z. Vokounštejna, manželky Jana Pavla z Trnce. (ElIlmp. Č. 2115 f 69.)
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Melaill rycl/o'ut.

Číslo pop. 477.
(Dllln Stěpánovsk)i, u konvL)
~'1.
1402.
Ruliop. C. 996 f 58. Augustinus
Scharrer testalllehtarius quondalll Nicolai Tanweg, resignavit - ' Thome dc Zacz contestalllentario suo X\' I
sexag. gr. census, quas sihi Nicolaus .Tanweg pro .suo
debito in ultimo suo tcslamento legavlt super dOlUl bu,
infrascriptis: super domo Petri Drobnicze JH.! s., ~upel'
domo I'etri Teufel II s., super dOlilO Stephalll de Glacz,
que olim fuit \Vulfingi, VI s. et super domo Jacobi
Leytnel', sita penes domum vVolframi, quatuor s. gr.
"'2. 1 t34. RullOp. Č. 87 f 2 a 2099 f. 376.
Z povolenie pánóv purglllistra a kon~elóv Velikého Města
Pr. stalo sě jest vyrčenie rozsúzenie tíl'edníky tířadu šesti,
púnóv mezi Janem od tl'! konví z jedné a Rehořem, synem
pauie Duory od jed.norožce, hospodářem llekdy d?m~
Stěpánlwva, stíseda Jeho, z strany druhé, o zeď tehoz
Řehol'ka, pH kteréZto zdi pokoj a kuchyně zadní svrdlUpsaného Jana pl'ileží, kterázto zed se jest trhla pod tlem
pokojem a l<uchyní téhož pokoje, a o trámy, kl,ol'íž z loho
pokoje " kuchyně jstí vloženy v tu jistú zed Reh~rkovu,
také i okna kteráž Ila dvuor svrchupsaného Jana lstÍ vydělána. A t~ takovéto, aby svrcloupsaný Jan tu jisllí zed,
ktcráž se jest trhla, v nížto leZí trámové z pokoj,,-. a
z kuchyně jeho z šlři, jakož ten jistý pokoj záldí, s Re-.
horkem na rovné náklady zdělali a vyzdili. Také p<,?nevadz
trámové kuchyně mají vezděni býti v zed téhož Rehol'e,
aby Jan jedno piedi z výši nad ty trámy té k~chy?ě zed
vzdělal.
Dále vyi-iekají, aby okna z dOlllu Rehorka na
dvuor téhoz J aua vydělaná od slarodúvna tak zuostala
v své SVětl0Sti, jakož nynie jsú .
I, 1443, 26. listopadu. RlI7iOp. Č. .90 f. 89.
Zibrzid Donul z Polomě ct Ludlllilla cltlerunt dOlllum
sitmH prope circulum inter dOlllOS Stiep~\\llwllis ex una
ct domum ad cantaros parte ex altcra liberam ct wlutam
ab omni censu, ergu Greg·ori\ltn, lIatmll Dorothcc ab uni~
corno, 1'1'0 octuaginta s. Act. fel'. III. post Katherine.
2. 1445, 20. cervence. Talll/di f 120. Andrea"
i-daustitl et Katherina cmerunt domulll intcr domos Cle,
mentis, nati "Venccslai rilller, Stiepank.onis nunccupata,
ex una et relicte J ohannis a tribus cautans parle ex altera,
liberam et solutam ab omui cellsus oucrc, erga Ludmillalll,
conthorale1l1 Zibrzidonis, nata1l1 Pauli canulatoris, pro
centum s. Quam quidem d01l1Ulll dicta Ludlllilla et Paulu"
genitor eius, ct Margaretha, mater sua, promiserunt disbrigare. AcL fer. III. ante Magdalene. (Zrušeno.)
3. 1445 26. srpna.
Ta/ll/éž f. 121. Andreas
Maustitl et K~tilerina cmerunt domum -- erga Zibrzidonem
et Ludmillam pro celltum s. Act. fer. V. post Bartholomei.
4. 1452, 10. ledna. Ta/lltéi f 213. Michael de
Nachod instilor et Anna emerunt domum Stiepankonis
dictalll sitalll illter domos Clelllentis a Stephano ex una
et Johannis a canlaris parte ex aItera erga And~'ea Maustitl pro centum decem s. Act. fer. III. post Eplph. d.

5. 1454.
Michaelis,

Rulmp.

Č.

2105

f.

23.

Domus

6. 1466, 29. března. Rl/llOp. č. 2119 f. 0: 3. V~
jméno boi.ie amen. Já Anna, vdova po nebo M,chalov,
kramúl'i dUOlll svuoj, v němž bydlím, Uerýž mezi
domy někdy Štěpánkovým z jedné a Janol'im Bradkol'ým
u konví z strany druhé leží - odkazuji Ondráčkovi, ře
čenému Tich, a Barboře, kteNi z dávných let manželu

! :
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mému i mně posluhovali jsú,
marum.

lX. Tl IIlici

IX. V ulici
Actum sabbato ante Pal-

.
7. 1~82, 20. května. Rl/Ilo}. č. 2119 r. V. 3. Ve
Jtl~éno bozle amen. Já Ondřej Tich řečený ustanovuji po-

clivolI pannu Barboru, přítelkyni mtí, poručnicí tohoto
Martu - potom pak duoru muoj v němž bydEm mezi
domy ?ndřejovým Gebhartovým' z jedné a Řeh~řovým
u ko~V1 z strany druhé - 9ávám svrchupsané Barbore a
JanOVI, vnuku nebo JakuJ:oa Silhavého od modrého jt lena.
Act. [cr. II. aute Urbani.

,8. 1489, 7. března, Rl/kop. č. 2106 f. 252, Nic~Jaus a. cantalis panuicida et DOlOthea cme-runt domum
ollln Stlť'pankowsky dictam penes domum Wenceslai
Strúboch parte ex una et domum pl'efati Nicolai a erga
Ba.rharam drginem pro exxx s. Pl', Hac sub exclus'one
adl~ucta. quod pretacta virgo Barbara reliquit pl'll habilacJOn~ sua .habltacul~m supra hostium posteriorem cum
camerls ad IlIud habltaculum perlinentibus ad tres aunos,
Act. sabhato ante Esto mihi.
9.

1499.

kulášc od konví.
10. 1511.
KOllwowe.

Rl/flOp, č. 94 J. f. 156.
Rl/kop. č. 2108

f.

77.

I!. 1519.
-~
Rl/kop. Č. 2109 f. 29.
Konvová a Anna Franková, dcera její.
.
12.

Melantrycl/ově.

Dum MiDorothee
Dorota

1523, 3. řljna. Rukop. Č, 2142 f. F. lO. Já Anna

F~',,~ková ? Vitinevsi v moc manžela svého daného (I)
?av;ltll v ,rnoc podle zřlzení, klerýž jest mi dal, a
clll~m pomcník)' p, Jindl'icha Kamenického z Vitiněvsi a
p, ,~omášc, kmotra svého - jalw mocná poručnice nebozpka p. Václava, manžela svého' milého - a veškeren
s~atek svuoj ?ávrim - Mikulášovi, synu svému, a dcerám
vsem a vmÍGatóOl item panně J!dianě, dccri mé,
CCCC k. nt. Stalo se v sobotu před sv. Franliškem
I. 1.5:23. (Publikováno v pondělí před sv. "itllotlišem a
JUdlí I. 1523,)
. ~ 3, 1551, 2,). zriU. Rl/kop. č. 2142 f. AA. 5. (Kšaft
LI.drmly Karlíkové z Vitiněvsi.) Ve jméno etc. - Já LidmIla, Kar1ílwvá z Vitiněvsi vyznávám DC tímto listem kšaf,
~ovlllm DC, statek svuoj městský DC takto řídím: Najprvé
ze ~roz. astat. ryW'i p. Zigmundovi z Oudrče a na
Br~vecl~: králové Její Iv~ti slavné pdměli při dckách zemskyc~~ ur.e~n.íku, panu príteli svému milému, dávám a odk,~ZUJl VllllCI na Věnecku za Vysolní ležící, jenž slove
lIchnovská, a k tomu což jsem Iwli na ten dvuor ke
Iv~n.íšk~ na!ozila, ite.~ panně Alžbětě z Vicemilic, služebmCI SI ~ verné a t;lI.le, s~lep v kotcích soukenných, čtvrtý
od kraje, na něm!. Jest Jelení hlava místo také v kotcích
plát~,nných proti dvéřuom prostředn'ím, na lderémž sedá
manz~~ka vP' !vIatouš.~ zlatníka, a k tomu XXV kop gr. čes.
~ to J.I, v~e odka~.uJI mlsto těch Lti kop gr. č., na které
J'en~ JI predešle JIstotu udělala a od té ona Alžbeta aby
pu~tlla. Druhú pak vinici za KOIlsktí branú s štěpnici,
s lIsem, domy také dva v St. III. Pr., jenž slovú u konví
všec~'y svršky, p~n~ze ho.tové i na dluzích, klenoty, tÚ
dala Jse.~ DC. S ,vyrmnkaml níže psanými a jináč nic paní
Anastazll z Llbechova, manželce předepsaného pana Zigmunda,. však tak, aby ona zase povinna byla z téhož mého
statku Jí tak ode mně odkázaného nlže psané věci těmto
~sobám: p~.nf A~ně z Vlkanova, manželce p. Jindřicha
Strabo~!la! Jllla!: lodkovy, klenoly její, kteréž za mmí má
~ kterez JS,em J,I k }lI~e zastavené vyplatila, ce kop gr.
:,es., ,panne. Alzbět~ tech xxv kop gr. čes., kteréž jsem
JI malo vaJše odkazala, Veronice, druhé služebnici mé,

V kop gr. č., Jírovi, šafáři starému, X kop gr. č" Šlast'
nému pacholeti, ač najde-Ii se, V kop gr. Č, a Lorencovi
~kotákovi nade všecku ,Iužbn V kop gr. č,; na chudé také
remeslníky a.by n~zap.cmínala. Dále také tom:l chci, aby
panl.Anastazla veJše Jmenovaná těch dVII domuov a vinice
kteréž jí tuto odkazuji, paní byla a jich uZlvala toliko d~
svév s\l11'ti a po smrti jejl aby tíž dva domoi'é a vinice za
KOIl~~lj bramí. ~a p. Jindřicha Fraňka z Liběchova a na
Strázl, bratra Jejího, a na syny jeho připadly plným právem. Naposledy pak toto sobě vymieIluji a tohoto sobě
v své moci a vuoli zanechávám, abych z téhož statku
své~o mohla j,eště d~ti a ,od~ázati, cO bych a komu kdy
v
chtela, bud ustně pl'ed lIdmI hodnovernými
bud listem
pod s~~ú pečetí a k tomu jiných dobl'ich lidí též pečetmi
?a svedom!. .Toho n~ svědomí - pečetí mú vlastni dala
Jsem tenlo lIst muoJ kšaftovnl zapečetiti v pátek po sv
Matouši ap. 1. !vIIlDoLIo. (tSvrzen v lí'ery' po sv Valentinu'

1512.)
v
14,

.

Rukop. č. 2117 f 294, Ve
stredu po sv. Valentinu stala se smlúva přátelská bratrská
a se.ste!:~ká celá a dokonalá a to mezi uroz. dadykami
p. Jmdnchem Fraňkem z Liběchova na mlstě svém i na
místě synu ov jeho z ,trany jedné a paní Anastazií Oudrč
skon z Liběchova, sestrou vlastní nadepsaného Jindřicha
z .str~ny druhé a to tak?~á; J~kož jest dobré paměti panl
LldmIl~ Kar lIkol'á z Vltmevsl kšafly dva, jeden na list
mocn~J královskaj o statku pozemském a dědičném a
dr~haJ o statcích městských "šelijakich za zdravého života
sveh,o ~?řádn.č zřídila a učinila, v kterýchžto kšaftích jemu
p. JI~dnchovl v prvním poručila jest též paní Anastazii
vydatI BOO k. m. a I' druhém kšaftu paní Anastazie těch
d;:,ou dom.uov u konví - a vinice - paní byla a toho
uZII'ala tolrk? . do své smrti a po smrti její aby tiž dva
domové a I'mlce - na p. Jindřicha Franka z Liběchova
bratra jejího, pl-ipadly - . T smluvili se ~ že má pani
Anastazie jemu p, Jindřichovi - 1COO k. m, dáti _.
15. 155?, 28 .. l;dna. Rl/kop. č .. 2142 J. BB. 2.
([{šaf~ Alla,ta~l~ z Llbechova,) Ve jméno etc. Já Anastazí
Oudrcká z Llbechova a na ,Brzvech vyznávám tímto listem
kše!to,:n~?1 - , že znající dobře zde kl átl ost života svého
statek svuoj
a ,lepšI, Jlllde v, zivé naději očekávající me~tsky s dobrym rozmyslem - tímto listem takto řídím.
NaJl::rvé uroz. p. Zigmundovi Oudrčskému z Oudrče
manz~lu ~1ému milému, odkazuji všecky statky své městské;
kte~ézl~olI pod právy Starého, Nového i Menšlho mě.t
Pr~:sk~'c.h,. aneb l~deZkoli jinde mám aneb ještě míti budu,
tOtlZ vrlllCI za Konsklí bramí "leZlcl, štěpnici s lisem domy
ta!,é dva v St. M. Pr., jenž slovú u konví, tak j~kž jest
ml to dobl~é paměti paní Lidmila Karlíková, teta má milá,
~šaftem porádným ~al~. a.odká?ala, o kterúžto vinici II již
J~ne~~vallé domy, Jakz Jest nápad po smrti mé na p.
Jl1Idncl.,a, ~rl\tra mého, a syny jeho podle kšaflu nebožky
p~ní Lld~lIl~. Karlíkové svědčil, o ten jsem se s dotče
n~m p., JlI1511'1chem smluvila a on jest se před p. purgmrstrem a pány y radě k tomu přiznal, že od toho nápadu od ~s?by své II synuov svých, pouští žádaje, aby to
pro buducl pamět poznamenáno bylo, k tomu všecky
sv~šky, p,:nfze hotové, na dluzích II zápisích, klenoty _
téz ?a~a Jse~ a odkázala po smrti své a prve nic
s vy~mn;(aml níže psanými dotčenému p. Zigmundovi
Oud~'cskemu, manželu mému milému, II dětem, které s týmž
p. Zrgmundem mám neb ještě míti budu, a jich dědicóm
a ,budúclm, vš.ak tak aby on zase povinen byl z téhož
meho statku Jemu tak ode mne odkázaného níže psané
věci v!dati těmto osobám: Jakož jest týž p. Zigmund
některe sumy peněz mně náležité k sobě přijal, ty za ním

1552, 17. února.

MelnJItrycltově.

zuostati mají a z těch sum a d ,tčeného slatku mého Evě,
dceři mé milé, když by ji P. B. k vdání dopustiti aneb
k letuom rozJmným přijíti dáti rácil, aby dal tisíc kop
gr. mÍš., k tomu se čtyry luože dobrých šatuov, o zlaté
koflíky, stříbrné pozlacené pasy, l'etízky, prsténky, zápony
a což tak od zlata jest, o prostěradla, povlaky, ručníky,
plátna všecka, přediva, o cínové a kuchYIlské nádóbí a
jiné hospodářské věci, což tak mého vlastního a náležitého
jest, o to o všecko spravedlivě aby se na dvé rozdělili,
však je,t jí pak otec, nechť jí v tom kl'-ivdy jako dítěti svému
neučiní; Aleně z Weitmille XX ti kop a řetízek muoj zlalý,
který na hrdle nosím; item staré Duře, mé věrné služebnici.
XXX kop, Evě kuchařce XX kop, pel'inu II polštář, Anně děv
četi XV kop., .peřinu a P?I~tář, DMe Chotětovské X kop,
Káči X kop; Zigmundovi Svábovi, kterého jsem vychovala,
puol dl'llhého sta kop, JiHkovi Pikartovi, synu Adama
Pikarta, 50 kop, Janovi Pikartovi, bratru jeho, 50 kop,
panu Vaníšovi Oudrčskému ÓO kop, p, Václavovi též
Oudrčskému 100 kop, Vojtěchovi v Oudrčskému 50 kop,
Janovi Pikartovi staršímu, který v Zelezné ulici jest, XXV
kop, paní Johance z Slatiny, manželce téhož Jana Pikarta,
též XXV kop, Anně Janáckové, mé staré služebnici, pěl
kop, Mikulášovi, starémll služebnlku, X kop, Jlrpvi, pacholeti ze Mšena, X kop, druhému pacholeti Simkovi,
bude-li posltíchati, X kop m, Však taková má dání a odkázání casto jmenol'aný p. Zigmund Oudrčsk)f těm nadepsaným osobám prve dáti povinen nebude, až by tu I'inici za Koňskou branou a ty domy v St. M. PI', prodal
a zpeněžil. Pakli by takovým prodajem prodlévati chtěl II
V roce pořád zběhlém od smrti mé ze by takovému odkázání mému dosti neucinil, tehdy ty osoby aneb osoba,
komuž jest tak mlllí co dáno a odkázáno, budou moci
k němu každý o syuoj díl a odkázání právem pl'ikročiti,
Co se Zigmunda Svába a jeho odkátánf dotýče, jestliže
by jemu bratr jeho Bm'jan na to nastupoval a polovici
té sumy míti chtěl, aby mu z toho díl dal, tehdy těch
puol druhého sta kop p. Zigmund nebude povinen Zigl11undol'i "vábovi vydávati, ale to opatřiti, aby jemu BUl'jan
v tom překážky nečinil a díla v té sumě žádného neměl; Z strany pak mých chaternějších šatilo v chodících,
ty aby mezi čeládku mou služebnou, která pH mně až do
,mrti setrvá, rozdělil, "šak na paní Kateřinu, manželku
pana Lukáše, aby nezapomínal, jí také pět kop a blány
mé aby dal. Jestliže bych já za živnosti své tomu všemu
odkázán! a té poslední vuoli nebožky panl Lidmily Kar1ílwvé, tety mé milé, dosli učiniti nemohla aneb nevykonala, tehdy p. Zigmunda Ic tómu zavazuji, aby to všecko
bez umtnšení vyplnil, a toho ničehéhož na duši mé nenechával, na lidi chudé a nuzné, toHkéž řemeslníky, kteH
se svými robotami živí a někteří živiti nemohou, aby pamatoval a jim rád ochotně z statku mého i také svého
uděloval. Toho na svědomí pro lepší a dokonalejšl jistotu
a duověl'l1ost pečetí mll vlastní dala jsem tento .Iist muoj
kšaftovní zapečetiti dobrovolně a vědomě a připrosila
jsem urozených vladyk p. Jana staršího Lhotského z Zásmuk, úředníka podkomoHho při dskách zemských, II p.
Jiříka Labouňského z Labouně, že jsú také pečetmi svými
podlé mé tento kšaft lIIuoj zapečetili. Stalo se 1. DC LIn°
v sobotu po sv. Pavla na vínt obrácení. (Stvrzen v pátek
před sv. Maří Magdalemí I. t.)
16. 1554, 29. května. Ruko}. č. 2117 f. 293. Já
Jindřich Franěl~ z Liběchova a na Stráži známo činlm jakoz jsem - 1. LIl v středu po sv, Valentinu s někdy
uroz. paní Anastasií z Liběchova, sestrou mou, jistoll
smlouvu učinil a to o nápady domuov u konví řečených
v Starém Městě Pražském a vinice za KOIlskou branou,
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kteréžto domy ~ Vll1ICe na mne a na syny mé po smrti
dotčené paní Anastasie podle kš aftu paní Lidmily Karlíkové z Vitiněvsi připadnouti měly, za kterúžto spravedlnost
nápadní přijal sem lislem hlavním ujištěných tisíc k.
gr. m. - Jenž jest dán a psán I. 1554 v outerý po SI'.
Urbanu.

17.

1556, 2. prosince.

Tamtéž J: 325,

Uroz. p.

Jindřich Franěk z Liběchova koupil duom od uroz;
p, Zygmunda z Oudrče II ua Brzvech i na místě Evy,
dcery jeho z Oudrče, za CCCCL k. č. Act. fer. IllI.

post Andream.

18, 1556, 12. prosince. Tamtéž f 376, Stefau
Zajda a Kateřina koupili duom meú domy Erharta Zajdlhubera a Stanislava apatykáře od uroz. p. Jindl'icha
Fraňka z Liběchova a na Stráži za CeCCL k. č. Act.
pridie Luciae.
19. 1570, 17. října. Rukop. č. 2121 f. 306. Štefan
Sejda z Hornsegen spoluradní a Kateřina ,Itl. j. jakož jsou
zboží ua věcech krámskich po někdy Simonovi TU9hlJlannovi pozuostalého dl'a díly sirotkuorn a synuom téhoz
Simona náležející k sobě 1. 1568 pl'ijali a v sumě 500
zl. rýn. to zapisují na domu svém u !tonví, v něínž
bydlejí. Act. postridie Galii.
,
20. 1571, 7. dubna. Rt/kop. č. 2120 f. 106, Já
Stefan Sejda z Hornsegknu, oznamuji tímto listem př~de
"šemi vuobec, že v paměti a v mysli své vzdycky to maje,
kterak všecky věci v tomto časném zivolě jsou nestálé a
proměuitedlué, zldzu svou berouce, ano i každý clověk,
jakožto smrtedlné slvoření uejsa ua tomto světě věčuý,
z něho prostředkem smrti, když Pán Buoh nloziti rácí,
vyjíti musí. Jakž pak těchto casuov muoz! a zhusta vycházejí, téměl' jako voda plynou, čehož i já ua sebe, léž
sl11rtedlný, ocekávaje, však času a hodiny, kteráž nejnejistč,Í jest, slllrti mé neznaje, ale tomu vždy rá,j chtěje,
aby o statek muoj - sporu ubýti mohlo, - takto kšaftuji,
Předkem oznamuji, ačkoli s Katel'inou, manželkou 1110U
milou, společné statku ov vzdání mám, kteréhoz pH tom
zanechávám, však že jsem vždycky při ní KateHně to
shledal, že jest ona jako věl'l1á manzclka má a opatrovatelkyně loho statku od Pána Boha nám propujčcného všelijak upřimně a pilně i bedlivě, také snažně jeho dobývati a schromazďovati pomahala, i pro takovou její věrnost
a upřimnost i pilné opatrován! odkazuji jí a dávám a ta
jest vuole má, ahy z statku mého před dětmi našimi,
proti čemuž, jakž jim toho věřím, že na odpor stavěti se
nebudou, nýbd jí toho jakožto matce své příti budou,
uapřed 1000 k. m. měla a sobě vzala. Potom jiný statek
muoj všecken na gruntech, totiž domích, vinicech, zahradách, na hotových penězích, též k:enotech, na zlatě, na
stříbře, svršcích všelikých od cínového nádobí a od
šactva ložnlho i chodícího, item na zboží kupeckém nebo
krámském, též na handli, bud zde v Praze neb v Nonnberce s strany mědi i příze a kterýmkoli jinejm, také
kdekoli jinde, k lomu na dluzích, jimiž jsou mi lidé povinovati kdekoli, a tak všicek statek muoj - na výš jmenovanú Kateřinu, manželku mou milou, a děti mé a její,
totiž Jana, Havla, Pavla, Martina a Daniele syny, též Barboru, dceru naši, rovným dílem přišel a připadl s nápade_ll!
na živé pozuostalé, jak na syny tak i dceru, též Kateřinu,
matku jejich, s umrlého kteréhožkoli let nedošlého. Dále tomu chci a tato jest vuole má, poněvadž toho ně
které hodné a slušné příčiny býti uznávám, aby ten statek
nahol'c položený a zvláště na handli, bud zde v Praze
anebo v Normberce, také kdekoliv jinde hned po smrti
mé nebyl na ruozno dělen II roztržien, ale v společnosti
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manželky mé a dítek našich do lří let zlloslal a len handl
v prodávání a kupování i jiný slatek do těch tH let aby
Kateřina, manželka má milá - opatrovala a spravovala.
- Však co se dotýče Jana Sejdy, syna našeho nejstaršího, a paní Anny z Frejskutu, manzelky jeho, jakž pi'i
smlúváeh svadebních jejich k zivnosti 1500 k. m. do dne
do roka jim jest ode mne připovědíno, i la suma jemu
J anol'Í po ztvrzení toho kšaťtu I'e čtvrti letě z stalku mého
aby dána byla. - Stalo se v sobotu po sv. AmbrOži.
21. 1582, 30. cel'l'ence. Rl/kop. č. 2205 f. 35.
Ve jméno - . Já Anna Sejdová z Vostrovacic, ;něštka
Stal'. M. Pr., - domy mé dva, jeden na rohu ležící v té
ulici po pravé slraně jdouc od mostu v Menším M. Pr.
a druhi, od .tarod,ivna kde? sloulo u Vell'arských, ldící
podle něho též duom třetí l'ečenej Sladovnu na
Oujezdě, kteriž sobě od svýho nejmilejšího p. děda, p.
Melidlara z Vostrovacic, odkázaný mám - též jiný slatek
- kteri ž mně z lásky manželský od mého milého p. manzela,
p. Daniele Sejdy z Hornsegnu - 'pol u s tím děťátkem
kteréhož v žil'otě mém nosím a nám je společně P. B. dáti
ráCil, odkázán jest - vodkazuji - tomu děťátku, jakožto
krvi své - . A jestli by to děťálko - an by let dospělých
nedošlo, P. B. z lohoto světa pOl'olati ráčil, tehdy chci
tomu, ahy ten všecek statek rnuoj připadl na paní
Judit z Kouby, paní matku mou nejmilejší - . P. Albrech.
tovi 'j, Vostrovačic, pHllU strejci 1l1ému, 50 k. m., Janovi,
ujci mému, synu někdy paní Al7.běly z Vostrovačic, tely
mé, 15 k. c., Janovi ](ohišmi z Bytyšky, njci mému,
kollík - . Jenz jest elán v pondělí po sv. Martě.
22. 1583, lG. ccrvence. RllllOp. G'. 1136 10. (Jan a
olartin bratl'í Sejdové s paní Judit z Kouby.)' Veelle toho
odporu, l<lerýz sou Jan a !vlarlin brati'( Sejelol'é z Hornsegu vlozili kšaftu neluly Anny Sejelové z Vostrovačic,
pozuoslalé manzelky po Danielovi Sejdovi, bratruo jejich,
a obeslavše k tomu Judith Lehnarin z Kouby, příčin)' toho
odporu svého pi:edložili tyto: Předně, že v témž spisu
~nny Sejdové polozeno, že Anna ten stotek, kterýž jest
jí od někdy Daniele Sejdy spolu s tím děťálkem, kteréž
v životě svém nosí, odkázán na domě, sl'ršcích, nábytcích
a lak by ten jakým jménem jmenován býti mohl, odka·
zUJe a mocně. dává lomu děťátku jakožto krvi sl'é, s nímž
se na kazdý cas z milosti BoM k šťastnému porodu oče
kává, k jmění, ddení a dědičnému vládnutí, proti kterémužto artikuli toho spisu kšaftovního oni Jan a Martin
bratl-í Sejdové praví, ze jest táž Anna Sejdová o takovém
domu, svršcích a nábytcích i jiným všelijakým stalku,
kdež by se ten koli našel, l:íditi nemohla a neměla a to
prolo, 7.e Daniel, bratr jejich vlaslní, již prve o témz
domu a statku svém pořádnej kšafl ucinil a ten již Anně,
manželce své, s lím děťátkem, kleréž jest za živobytí Daniele v zivotě svém nosila, s jisto:! vejminkou dal a to
takovou: jestliže by toho děťátka P. B. prve, nežli jí
Anny, manželky jeho, od smrti uchovati neráčil, tehdy
aby ten I'šecken statek na Annu, malku jeho, pi'ipadl a
pak-li by to děťálko matku svou žil'obytím přestálo, lehdy
také ten .statek aby na též děťátko pi:ipadl, to jest s jed·
noho z nICh umrlého na živa pozustalého, proti kterémužto
ksaftu od něho Daniele Sej dl' nemohla jest a té moci neměla Anna Sejdová o témž kšaftu říditi, nebo právo zjevné
jest, pokudž by od otce kšaftem o statek dětem v)'měi:eno
bylo, že se toho tak při tom zanechati má a o tom jinak Uditi
ani toho měniti žádni že nemuže. Druhé jakož jest v témz
spisu kšaftovním od ní Anny to položeno, jestliže by lo
děťátko bud v tenlo čas nebezpecný aneb potom, an by
let r')zulllných a dospělých nedošlo, P. B. z tohoto světa
. povolati .n\ci), tehdy že tomu chce, aby tell v~ecken statek
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svrchupsaný pokládajíce jej za sVllj vlastní a pořádně sobě
dani od předepsaného manžela svého odkázaný býti, při
padl na pí. Judit z Kouby, matku její, zcela a zouplna tím
vším právem, jakž jest ho sama v drzení a užívání byla,
k jmění, držení a dědicnému vládnutí, proti kterémuzto
artikuli tolikéž pravíme, že jest táž Anna Sejdová proti
poi:ádnému kšaftu Daniele Sejdy toho času, dokud jest
dědička dítě po něm pozustalé v životě matky své živé
zllstávalo ani potom nikdá za živnosti téhož dítěte a dě
(]jcky po něm pozustalé, kterážto dědička ji Annu, matku
svou žil'obytím na světě jsa jest přečkala, na ublížení
práva a spravedlnosti jich nápadní, kterouz oni k témuž
statku, jenž jest od otce jejich dobré paměti Štěpána
Sejdy pošel, po též dědičce jakožto nejbližší přítell,yni
po meci, strejny jejich vlastní a krevní, mají, kšaftovati a
nápadu žádnejch po témž statku říditi a na Judit, malku
svou, převozovati a přenášeli neměla a nemohla, poněvadž
Kateřina, sirotek ten, pi:ečkavši touž Annu, matku svou,
o témž stalku nekšaftovala a let nedošedši o něm říditi
nemohla, nebo právo patrně ukazuje, že pokudž nápad
statku prve Nzenej a učiněnej nepomine, jinej žádnej
o takovém statku jiných nápaduov na škodu a ublížení
spravedlnosti jiných pi:álel a nápadníkuov statku činiti a
o cizím říditi a téhož slatku od nich odcil.Ovati a jinému
dávali nemuže a tak ten statek po též Kalel-ině sirotku
nepoHzenej zustavši na ně Jana a Martina jest pl-ipadl.Tl'ctí, kdož jest při zavírce téhoz sl'isu kšaftovního nepol'ádně a proti prál'u také i toho doloženo: jestliže by jí
Anny z Vostrovacic P. B. z toholo světa prve, neZli to
dětálko, povolati deil, aby Judit z Kouhy, matka její,
~l1ocná otcovská porucnice téhož děťátka poziistalého byla,
je opatrovala, vládla a podle nápadu sobě uciněného uží.
vala, proti kteréll1užto artikuli téhož spisu nepořádného
opět)' tak praví, že jest nad týmz dítětem a dědičkou po
Danielovi, bralru jejich, jakožto měšlčnínu města tohoto
svobodným pozustalým jí pí Judit, malky své, ani jiného
žádného za poručnílca ani také nad statkem náležejícím
uciniti a uslanovoyati nemohla a. moci té neměla, nebo
práva království Ceského ženám toho nepropujčují, aby
nad sirotky stavu městskýho svobodného i také nad statky
jejich poručníky voliti a činiti měly, anobrž toho práva
zenám zl'etedlně zbraňují, z ktelfchzto příčin v těch artikulích ten spis kšaftovní jakožto nepoi:ádnej a proti právu
učinený má minou li a od práva k zdvižení přijíti, čemuž
nechce-li obeslaná strana místa dáli, když jim čas od práva
a uložen bude, ty podle práva provozovati chtějí.
Proti tornu po hojemství vzatém od Judit Lehnarin
z Kouby skrze přítele za odpověď dáno, že jakž odporu,
tak i těm daremním příčinám v ničernž místa nedávaje,
proti první příCině praví, že Anna Sejdová, dcera její,
ucini vši pořádni kšaft o statečku svém i o tom, což jí
z lásky i s ním děťátkem, kteréž v životě svém nosila i
potom na svět zplodila, od někdy Daniele, manžela
jejího, kšaftem pol:ádným jest odkázáno, nic nepořádného
bud proti témuž kš aftu aneb právu patrnýmu před sebe
nevzala, nýbrž svůj kšaft pořádný a vuoli svou s kšaftem
pořádným a vuli jeho Daniele Sejdy, manžela svého,
srovnala, ačkoliv Daniel Sejda řfdiv o statku svém nápad
s umrlého na živého, to jest s manželky své na to dě,
fátko a s toho děťátka na manželku svou, nařídil a dále
jinam nikam, však týmž kšaftem pořádným bratN své
Sejdy (ač lim povinen nebyl) jistim dílem z statku svél,o
mohovitého i nemohovitého oddělil a oni na tom přestali
a místo témuz kšaftu dali a tak další nápad z téhož statku
jakožto na oddělené jíti nemuže, nebo kdyby byl Daníei
Sejda chtěl bralří své nápadníky po Anně, manželce, a
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tom děťátku Katei:ině, dcerce své a vnučce její, míti, byl
bl' jich jistým dílem z statku svého neodděloval a tak o té
první pHčině Anna, dcelka její, mohla jest a měla moc
dobře právně jako o svém vlastním kšaftovati. Té, i druhou přícinou bratří Sejdové zbytečně p. purkmistra pány
i ji zancprázdňují, nebo Anna z Vostrovačic o jislém poHzení Dalliele Sejdy, manžela svého, věděla a pokud nápad od manžela jejího zHzcný se vztahuje, dobre rozuměla
a Um, že jest s sebe na dcerku svou a s dcerky, jakožto
vlaslní vnueky na vlastní bábu, nápad kšaftcm úídi1a, proti
právu nic jest nezhřešila. Kdo jest pak témuž děťálku,
KateHnč, vnučce její vlastní, bližší krcvnoslí pHpojcn
jako vlastní bába s městem trpící čili ,trejcové? Aneb po
kom jest náležitějšího opati'ení a nápadu očekávala? Nebude lo na vejkladu bratří Sejdu, ale na spravedlivém
pr.lvním uvážení; by,pak týž duom ijiný statek Danielovi
Sejdovi ne toliko po Stě pánovi Sejdovi otci, ale i po matce
na díl jeho pl-ipadl, poněvadž sou bratří Sejdové svými
díly od něho se odlollcili, je v své mJci a uvážení s manželkami svými měli, co phtějí, s nimi ciniti moc mají ]Jez
prel,úlky téhož Daniele, již on Daniel ne o statku Stě
pána Sejdy, ale O svém vlastním Hdil a lím kšaftern svým
pořádným, by pak bratří Sejdové mohli lu míti jakou
spravedlnost (jakož nemají), odřídil a díly jistými, na kterýchž sou pi'estali, odloucil; naposledy že jest Anna,
dcerha její, Katel'inu, dcerku a děťálko své malé, jí Judit,
jakožto motce své a toho děťátka bábě vlastní, k náležitému opatrodní poruč,]a a to jest dobře učiniti mohla,
nebo k žádnýmu opatrování toho děťálka tak malýho. mimo
ni jakožlo bábu vlastní svěi:iti nebylo bezpečné, což jest
neloliko k žádosti její, ale jakožto krev svou nejbližší po
dcerce ráda učinila, náležitě opatrovala, smrli dochovala
i poclivě pohřbili dala; není jiné nHděje, než že jak podle nápadu od Anny, dcery její, kšaftem zřízeného, tak
i podle nejbližší krevnosli Anně dceři a Kateřině, vnučce
její, od někdy Daniele Sejdy kšanem pořádným daného a
odkázaného statku, loho všeho (v klerémž i věna 15 set
kop Illíš. Anně, decH její, na smlouvách sl'adebních od
Daniele Sejdy věnovaného a nikda nevyplněného zllstává)
užiti bude moci podle práva; této odpovědi jest·li by
bratří Sejdové místa dáti nechtěli, žádá k prllVodum při
puštěna býti, chce to ukázati.
Na lo bralH Sejdové mluviti porucili: Nedávají v ničemz místa této oopovědi odporu Judit pl'edložené, nýbrž
pl-íčiny sl'é prol'ésti se ul'olují k pruvodi'un se volajíce.
An stranám, když se k pri'lvoduom volalo, jest od práv
a k nim cas uložen, ua klerýž se pO"lavivše bratří Sejdové dali čísti kšafl Anny z Vostrovačic, l'řfciny odporu
lémuž kšaftu předložené, kšaft Daniele Sej dl', právo, nálezy mezi Janem z Domanovic a .Mandelinou Opicovou,
mezi Janem Legatem a Dorotou Oremuskou, Annou So·
bínol'ou a Dorotou apatekáHcou, mezi sirotky Šimona
Tuchmana, a Katei'inou SejdovQu, Lukášem z Pereftu a
Reginou Solcovou, mezi poručníky sirotkllOl' Krejcarol'ých
a Wolfem Celmanem, poznamenání, kdy jest se Havlovi a
Martinovi, bratHm .Sejduom, nad Katei'illou, dccrkou někdy
Duniele Seydy, bratra jejicll, poručení od p. purgkmistra
pánuov dál", sl'ědomí listovní Václava z Prošovic a Kateřiny, manželky jeho, svědomí rej strl' zavedená, k tomu
mbl'iti dali, že k první pi'íčině slyMn prllvod jejich, !<terak 7,ádný llemuže proli kšaflu pl'edešle učiněnému jinýho
Haflu cinili a !'\ápadll měniti. Test pak porozum[no z kšaftu
Daniele, že o statku sl'ém řídí a ten vlastní svuj statek
pl'i tomto prál'ě ležící odkázal Anně, manželce své,
spolu s dčfatkem, který nosila v životě na rovný mezi ně
podíl a léhož statku jistý nápad zHdil, kdyby dítě umřelo,
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aby díl připadl na Annu, matku a manželkll jeho, pak-li
by Anná prve umřela, než dítě, aby ten díl její připadl
na dítě s mateře, kšafl pak jeho Daniele přišel k stvrzení a Anna proti témuž kšaftu nemohla jiného řízení
činiti a což dítěti nálezelo a od olce mu odkázáno bylo,
Judit, matce své, odkazovati. Druhá příčina také provedena právem a teď ji dotvrdí nálezem, davše jej čísti, mezi
Annou Sobínovou a Dorotou apatykářkou. Třetí příčina
tél provedena, že pan purgmistr páni sirotku, kterej otce
nemá, naříditi mají poručníky, a tak Anna nemohla naHdili Judit, matku' svou, za poručnici, než bylo to v moci
pana, purkrnistra pánu v ; jakož pak sou oni bratří Sejdové
Havel a Martin témuž děťátku za poručníky nařízeni.
Svědkové vysvědčují o smrti, kdy Anna UlnI-ela, totižto
po porodu děťátka a že' ne dlouho živa zustala po témž
porodu, děťátko pak po ní živý zllstalo několik dní a poněvadž matku přečkalo, všecken statek po Danielovi otci
zllstalý na to dítě pNpadl a protož ten !daft má k z[d]vižení přijíti a komu ten statek náldeti bude, chtějí nápad
ukázati, neb tuto není činiti, než o odpor k~aftu Anny
z Vostrovačic.
Proti tomu od Judit z Kouby mluveno, že dala po·
řádnou odpověd na příčiny k odporu předložené, v nichž
oznamují, že Haft nepořádný, an toho neukazují, nýbrž
se nachází z jejich pruovodu, že Daniel, bratr jejich,
Annu, dceru její, vnesl do svého statku, yěno jí na něm
ujistil, o svém vlastním kšanoval, potom Anna, sa v nemoci, též kšafl učinila o témž statku, kterýž již byl jí
kšaftem manžela jejího odkázaný a mohla to dobře činiti,
maje sobě odkázaný ten stalek, mohla jej mátě a bábě
s dítěte svého jakožto nejbliZší přítelkyni secundum asccndentem lineam odkázati. Taky v něm měla své věno,
kteréhož učiní 2500 k. míšo a Daniel v svém kšaftu to
věno zavřel, táhna se při tom na kšafl Daniele Sej dl',
aby čten hyl, též i pHčiny od bratří Sejdu k odporu
předložené. Dále žádala za čtení práva F. 37., 49., 50.
s tím promlnvením: Co jest proti první příčině za odpověď dala, slyšáno, že Anna o svý spravedlnosti, kteráž
jí od manžela odkázána byla, mohla říditi, neostejchaje se
žádného. Též doloženo, že s dcerky zi:ídila nápad na matku
svou Judit a to podle práva, davši čísti svědomí rejstry zavedená, též listovní ·Václava z Prošovic a KateNny, manželky jeho, Pavla Winklera, Albrechta z Ostrovačic, doktora
Adama Lehnara, troje listovní svědomí od práva Menšího
Města Praiského, vysvědčení smluv svadebních mezi Danielem Sejdou a Annou, manželkou jeho; mlul'Íc, že odpověd svou na pi:íčiny danou náležilými pruvody provozuje, že Anna mohla dobře o svém vlastním Hditi. Vejše
k druhé příCině, kdož bratří Sejdové pral'í biti slatek po
olci jejich, a tak by ji o to pHpraviti chtěli, ale ona, kdo
jest po kom bližším nápadníkem, provozuje, že nebožky
Anny vlastní mátě jest a Kateřiny z ní zplozené vlastní
bába, též provozuje, jak ji z dětinství až do vdání chovala, provozuje též, jak Anna přijata do statku Daniele a
maje sobě jej od Daniele odkázanej, mohla o· něm Hdili
a po dcerce na mallm nápad zříditi; jakou pak příčinou
nápad jde s jednoho na druhého, jest zřejmé, že nejprve
jde na vstupující nahoru neb dolu, potom teprva jde in
collaterules a tlllo Judit nejbližší in linea ascendenlinm
tomll děťátku z Anny, dcery její, zplozenému a tak i
slatku po něm zuslalému, davši čísti prál'a, vejpis z appelacf
dotýkající se Anny, Martina Pergera pozllstalé vdovy,
mluvě, 'že z těch práv allegovaných a toho naučení do měsla
Sproly odeslaného se nachází, jakými pNčinami bližší bába
k nápadu, neZli strejcové, jest také i s měslem trpící,
nebo město Praha sebe nedělí s strany nápadu a po ně·
80
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vadi provozuje odpověď SI'Oll na pHciny ounou, věří Pánu
Bohu a p. purgmistru pánlul1, ze ph spravedlnosti po
Annč dce.H ~ a Kale:Hllě, vnučce své, zustavena bude.

Na to od bratH Sejdu mluveno: Kdež Judit od sebe
mluviti dala, že věnovala po Annč 1000 lc. míšo a ten
ze jest do stalku Danie:e vnešcn a v lom statku zuslává,
nedávají mísla, aby tou phčinou měla Anna zrušiti kšaft
manžela svého a jináč, nežli on prve o něm Ndil, kšafto,'uli, neb pro takové věno jeden kazdi manžel bez p1'ekážky manželky své Hditi mllže o svém slatlm podle práva
D.4., jenž čteno, a tak proti kšaftu Daniele nebude moci
spis Anny, manželky jeho, pruochodu míti. J'romlllveno
od přítele Judity, ze Daniel byl uddělen od bratl'í svioh
a tak mohl o 'Vélll slalku řídili, cemu? oni neodpírají.
Mluvelio i lo, ze Anna úlohla l'íditi, maje již statek svůj,
i dali by míslo, kdyby prve o témž statku nebylo l'ízeno.
Dále spis Anny vztahuje se na dva statky, na statek Daniele Sejrly, manžela jejího, a na druhi, kteriž jí plišel
10 lIelohisedeehovi z Ostrovaeie, dědu jejím, a tuto oni
bratH Sejdové nastoupili toliko I' tom proti tornu spisu,
kdož se dotiče slatku Daniele a dcerky jeho, nebo dl'íve,
ndli Anria Katel'inll, dcerku SI"OII, živohytím pl'eckala,
nemolila jest Hditi o tom statku dcerky své, kterej její
nebyl a nápadem ještě na ni nepl'išel a tuto by ho pn1vem nápadním UZl ti chtěla, jci.to se oni toho nenadMi,
aby tuto mělo ČÍ"llěno býli o nápad, neZ toliko o odpor
Haflu Anny z Vostro\'ačic, a k tomu jest jim k pruyodum
odlozeno. Co se tkne naucení z appellací, vědomé jest,
že taková naučení SOlt zapovědena sněmovním sllešenÍm a

ria nč rozsudkol'é žádní se díti nemají, ncž toliko podle
práva. Sou i riálezové ukázáoi, že s pošlého statku od
rodieuov nápad jde nejprv na phítcly po meči s měslem
trpící a luto lé,- statek po otci jejich Zllstuli jest; ukázali
i porucenst ví subě dané nad Katei'inou, strejnou SVOll, a
aby se spalřiti mohlo, že len statek pošel odJodiču jejich;
podávají k pi'ectení jistého artikule z l<šaftu Stěpána Sejdy,
otce jejich, trh domu »u pí konví. řečeného, reformací
vrohního Í)ráva z Brodu Ceského mluvíce, že proto té re(ormací podali, ze v podobné pHčině se při trefilo y Brodě
Ceském, když dva statkové zLlstali, jeden po rodičích a
druhi po manželce, bába po vnučce chtěla nápadu uziti,
ale vrchním právem to rozdeleno, ceho bába a čeho
strejny přátelé ničIl' pOliti a luto tal,é věc ve všem podobná, neb jeden statek pošel OSl děda Anny, Melchisedecha z Vostřo,'acic, a di'uhi od Stčpána Sejdy a tak má
více vážiti talo reformací, nelli naucení dané do Slízska.
Opět Judit z Kouby od sebe mluviLi dala:
Co se
tkne příčin predloženich, pi'edešle oznámeno, že l<šaft
Dariiele Sejdy Anna srovnala s kšaftem sl'ým a ti kšaftové
se spolu nepotýkají, než podle kš"flu Datliele Anna svůj
ueinila a tu toliko s dítete nápad zHdila na matku, mčvši
toho slušné příbny, že Daniel do svého Id aftu 1500 k.
věna potáhl a Anna z statku svého na klínotech, svršcích,
nábytcích do domu Daniele Sejdy mnoho vnesla a talc
mohla o tom jako o své II vlastním dobl'e kšanovati a
nápad říditi ,na matel', od kLerý to I'zala. TaÚ se vl,
kdyby brath Sejdové dilni nebyli, ze by Daniel byl ne'
mohl kšaftovuli, ale měl vlastní statek a tito bl'atří se od
něho oddělili, anb' i Katehna, vnucka její, po těchto bratHch' Sejdích iI ,ttejcích svých Zádného nápadu neočeká
vala, neZ po lúateH Anně II po bábě Judit, a protož jim
to n~poslací, že soli strejcové Kateriny a ze statek byl
po Stefáncivi, otci jejich, ,poněvadž jest již' byl dílný.
S strauy 'l'eforťiú,cí' z Brodu 'Ceského, ta jest ještě nevešla
v

S\'OU

n10C,

Iieu na revisí zustává

fl

ten statek,

o ú~jž

ciniti, není p'odělé'ni, ale naučení do Slízska odeslané

IX. V ulici

l'vfelautrychově.

srovnál'á se s právy netoliko našimi, ale také s císal'skim
i Saskými, když dolll sstupujícícli, není jako dětí, vnuklI
pravnukll, že jde nápad in ascendentcs, jako na rodice,
děda a bábu a kdyby těch nebylo, tehdy teprva jde in
collalerales, jako na bratry, sestry a po nich in remotiore
gradu v dalším stupni na strejce; a lak jest Judit jako
bába bližší nápadem k lomu statku a praví se k němu
lepší právo a spravedlnost míti, neZli bratl'í Sejdové. A na
onen čas dali místo !daftu Daniele, bratra svého, ač jim
Daniel odkázal, co mu se líbilo z svého slatku, nicménč
oddělil je, pi'cstali na lom a vzal jeden kazdi z nich, co
mu odkázáno od Daniele, a tak jim nepozllstavil v kšaftu
svém žádného nápadu. Dále chlěli by ozdobiti svou pl'i,
že jim dáno porucenství nad děťátkem 1\ atel'inoll, ježto ho
žádali již nad mrtvim děťátkem, a tak omylně právo spl'avovali, neb děťátko uml'elo v ouleri II oni I' slředu na zejtH
senl vstollpiv~c toho poručenství žádali, prolož vec jinl
to ubráceno bude, připouští to panu purkmistru pánum
k uvážení.
Zase bratří Sejdol"é mluviti dali, že zjevně odpírají,
aby se toho čeho dopustiti měli, což by jim k ujmě bylo
pH vyžádání loho pornčcnství. Praví Judit, ze se zbavili
nápadu berouce, co jim odkázáno od Daniele, ale neukazuje toho nicímz, podavše k pi:ečlcní nálezu l1lezi Janem Krausem a J oltannou Konopovou s tím doložením,
že sou jí ukázali, kterak po meči právo a spravedlnost
k stalku Daniele, bratra svého, maií, porucivše se k opatření.
Naposledy Judit z Kouhy doložili dala: Když se
nahlídne v to vyžádání toho poručenstv! od těchto bratl'í
Sejdll, najde se, že to tak jest, neb se ví, kdy jest dě
ťátko Katel'ina umřela, a ,poněvadž jest dosti provedeno,
že kšaft Anny, dcery její, jest pořádni a má všecky slavnosti a od těchto bratl'í Sej dll není v ničcmž porazen"
veH, že p_H tOUl zustavena bude. Tím spor zavi:eli a právu
k uvážení II rozsudku se připustili.
Tu pan purkmistr a rada slyšíce odpor, pl'íčiny, odpověď, Mafty, práva, nálezy, reformací. naučení, svědomí
a toho všeho, což ukázán9 ano i mluveno bylo, s pilností
a bedlivě pOl'Úživše talelo o tom vypovídají: Poněvadž
Jan II Martin bratl'í Sejdové z Hornsegnu ucinivše odpor
kšaftu nekdy Anny z Vostrovacic, manželky Daniele Sejdy,
bratra svého, takového svého odporu některé pl'íčiny pl'ed
právem sou položili a vedouce na ně pruovody toho, aby
takové pNčiny k zkáze a zdvižení téhož kšaftu postaciti
mohly, sou neprovedli a ncukázali, ne); z odvodu Judit
Lehnarin z Kouby to se jest našlo a vyhledalo, že Anna
z Vostrovacic, dcerka její, jstící měštka svobodná a statck
svobodni a sobě pořádně od Daniele Sejdy, manžela
svého, spolu s tím děťátkem, kteréž by na sirobu měla,
odkázani, o tom jest kšaft a své poslední vlrle pořízení
podle práva a svohody měst těchto Pražských učinila, pl'i
klerémzto kš aftu jejím, aby jaki nepořad se sběhnouti
měl, toho se nic nenachází, i z těch příčin takovi odpor
jieh Jana a 1l'Iarlina bratl'í Sejdll z Hornsegnu témuž
kšaftu uciněný od práva se zdvihá a tomu kšaftu od ní
Anny z Vostrovacic uciněnému jakožto pořádnému místo
se dává podle práva. Actum in consilio feria 3. posli idie
Divisionis apostolorum 1583.
23. 1583, 18. srpna. Ruliop. č. 2205 f 30 Ve jméno
- . Alžběta Sejdová z Aventinu, Havla Sejdy z Hornseg!ll\
manželka, - Hafl v středu po sv. Jrljí - oznámila:
Předně p. Havlovi, manželu SVim\l milÝl11u, odkazuje dvuor svuoj v Vysocanech, který? jest jí po někdy p. JiNkovi z Aventinu, otci jejím, na podíl její se - dostol.
Item oznámila, kdež jest od Jiříka, bratra svýho, na tiž
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podíl svůj dvakráte po 100 k. m. p1'ijala, ty též manželu
svému odkazuje. Paní Anně z Aventinu, sestře své,
poroucí L k. m., mantlík sobolovi Dorotě, sestl'e
své. (Vysvčdčeno ve stl'edu po sv. Agupitu 158p.)
24. 1583, 21. srpna. Ru/IO}'. č. 2205 f 31. Ve
jméno - . Já Havel Sejda z Hornsegnll, měštěnín Stal'.
M. Pl'. - kšafl ciním: Statek muoj všecek - i s tím se
vším, co mi od nebožtíka bratra mého Daniele, též od
Ilebolky AlZběty z Aventinu, manželky nlé milé - odkázáno jest - odkazuji Janovi a Martinovi, bratřím
vlastním Sejdum z Hornsegnu, bralřím mejLU milim, na
rovui mezi ně podíl - . Paní Anežce, manželce p. ,Martina Sejdy, bratra mého, ti'i prsteny -- paní Anně, manželce Jana, bratra mého, řetěz od 40 kornll. Item p. Martinovi Carchesiusovi, písaH radnímu, koflík itříbrni pozlaceni za lHcet k., též jemu aby dali sud vína červe
ného a kancionál bratrskf Item Jil'ímu l\Ielantrychovi
z Aventinu zbroje, rucnice --o Item Kacence, nebožky
sestry mé Barbory pozuostalé dcerce, pás stříbrni a čepec
zlali. K záduší sv. Havla na vystavení věže XV k. gr.
č., aby ve dvou letech vystavena byla, a pakli by se nestavěla, aby bratl'i moji tou sumou povinni nebyli. A jakož
JiH Melantrich z Aventinu u nebožky manželky mé
Al7.běty, sestry své, nechal l'etězu svého zlatého a sta uherskich zlatých shrnutich na šňlrře to obé jemu Jiří
kovi aby vydáno bylo. Stalo se I' středu po sv. Matouši ap. (Vysvědceno ve středu po sv. Agapitu 1583.)
25. 1583,12. listopadu. Rukop. f. 2112 f 162. ZmocLehnarová z Kouby domu někdy Daniele
Zejdy v Kunllovic ulici mezi domy na kamenci a Konvovic .
podle výpovědi v radě uciněné a pány radami při apelacích stvrzené. Aet. postridie Martini.
něna Judyt

I
r

r

26. 1585, 25. dubna. Rt17lOp. č. 2230 f 104. Den
SI'. :Marka ev. - stala se smlouva mezi mistrem Malějem
Bydžovským z Aventinu a poctivou Judyt Lehnaľovou
z Kouby - jakož jsou některé rozepre po několik let
o dědictví po Anně Sejdové z Vostrovacic trvaly Oll
mistr Matěj jí Juditě za všecku spravedlnost má dáti
450 k. m.
27. 1585, 2. zMí. Tal/ltéž f. 216. Judyt Lehnarová z Kouby koupila murštal za domem u konvu vedle
maršlale Lorence "tarka od Martina Zej dl' z Hornseku
za 200 k. č. Act. postridie Aegidii.
28. 159ó, 13. l\nora. RI//lOl'. é. 2113 f. 18. Zmocněna jest Anna z Frejskutu, pozllstalá po Janovi Sejdovi
z Hornseknu vdova, majécf sobě od nebožtíka právo jeho
postoupené a odevzdané, domu u konví v Kunšovic ulici
- podle revise a vlastního J. Mti C. pl'ísudlm - proti
Judyt z Kouby obdrženého, jehož actum ve středu po sv.
Dorotě 1'. 1593.
29. 1598, 10. dubna. Missiva li> r. 1597-98
(sv. 106.) archivu lIIís/odd. f. 150. (Odeslání akt Anny
Sejdové a Judity Lehnarové.) J.,M. C. presidentll a radám
svým v známost uvozovati ráČÍ,

že jest tu rozepH

mezi

Judit Lehnarovou z Kouby a Annou někdy Sejdovou
a již Netterovou ,z Fraiskutu o statek Sejdovski radám
sv);m soudu komorního spolu s nejvyššími ouředníky
7.emsk}~mi zase pred se vzíti a váziti poruciti ráčil,
i poněvadž akta té rozepl'e ještě ph ouřadu appellací zů
stávají, a protož J. M. C. dotcenému presidentu II radám
poroučeti ráčí aby taková akta ihned vyhledati porucil a
l
je zouplna zapecetčná s těmi, klenoty neb stl'íbrcm, což
ph nich složeno jest, nahoru do kanceláře Ceské dodati
nahdi). Na tom etc. Decretull1 etc. Pragae 10. Aprilis
1598.

Melantl'ychově.

635

30. 1598, 27. květqa. Tallltéž (. 171. (Odklad
exekuce Anny Netlcrovy o marš tal.) J. M. C. ppctivél11u
purkmislru a konšelllm St. M. Pl'. tejTla činiti neráčí, že
jest na J. M. C. Anna Netterova z Frejslmtu pO\líže\1ě
vznesla, kterak by podle jejího dobrovolného oc1 té
appellací (s strauy marštalc, kteráž jí podle dO!\1u QPJudyt Lehnarové postoupena byvši potomně zase právn~
odňata biti chtěla) upuštění na ní exekuce tuze se nastupovalo, i poněvadž za pl'ícinou pilných a dllležitých J. Mti
C. vlastních potřeb Lo vysvětlení mocné královské vcjpovědi až posavad ještě k dokonalémll vyřízení přijíti nemohlo, čímž se již prorllévati nebude, a protoz J. M. C.
dotčeným PraŽanllll1 Staroměstskim poroučeti ráčí, aby
s takovou exekucí o túl: marštal se dotejkacf nekvapili,
nýbrž zatím až do dalšího J. Mti C. poručení a vyřízcní
toho vysvětlení odlozili. Na tom etc. Decretum etc. Pragae
27. Mai 1598.
31. 1601, 10. ledna. Rl/kop. č. 2205 f
255,
(Kšaft Anny Nelterové z Frejskutu.) My purgnlistr 'I rada
Stal'. M. Pl'. známo ciníme tímto listem všem vllbec, kdež
čten nebo ctoucí slyšán hude a zvláště tu, kdež slyšeti
náleží, že Haft níže tuto dotcen); od dobré paměti llroz.
paní Anny Netteroyé z Frejskutu, měštky Stal'. M. Pr.,
učině\1ý a podle dvojího pi'ed nás do rady skrze uroz.
p. paniele Nettera z Glauchova obeslání od přítele jeho
oznámeno, kterak dotcená nebožka Anna m. j. Hafl sobě
sepsati dala a ten v domě jejím pozustává, s tou žádost(,
aby někteh z pánllv radních do téhož domu vysláni
byli, skrze nčž by týž kšafl vyzdvižen a do rady před
nás podán byl. Podle kteréžto žádosti jeho p. Jan Kircl,majer a p. Ondl'ej Aletín, rap-ní, též mislr Symeon z l:-fumherka, písal' radní, do jmenovaného domu jsouce vysláni
II odtud se zase do rady navrátil'še, relací tuto učinili, že
když tam do téhož domu fl pokoje v něm přišli, svrchupsani p. Daniel Netlel' je do komory vedl a tl' jim
šrejptiš, v němž by takový Haft býti měl, ukázal. Kteri ž
on sám otevřel, z něhož když jedna truhlicka vytažena
byla, v ní se kšafl též nebozky Anny specetěný našel a
ten jim do rukou dán. Jejž oni pl'ijavše na právo složili;
kterýžto kšaft publikován byl v stl'edu po sv. Tří
krállll' 1. 1601.
Ve jméno - . Já Anna Netterol'á z Freyskutll statek pak svuj I'šecken mocně dávám u odkazuji p. Danielovi Netterovi z Glauchova, ti1anželu mému milému.
Z kteréhožto pak statku m~ho aby vydati povinen byl:
Václavovi Hlavsovi z Liboslavě, bratru mému milému,
500 k. č., Václavol'i Drhonickému, příteli mémU, syn!!
někdy p. Pavla Drhonického, 100 k. gr. č. - Jenž jest
dán 1. 1596 I' pondělí den Sl'. Máří Majd. 122. Červe!lce).

r:

32. 1614, 7. tínora. Rukop. č. 2205
359. Já
Daniel Nettel' ,z Glauchova, J. Mti C. slu,ebník a taxator
ph kancelá\-i Ceské - jakož jsem paní Anně Netterové,
rozené Longové, manželce mé nejmilejší, SUtnu věnní
i nad věno z lásky pl'idané 6000 k. m. na domu svém,
v němž bydlím, u konvů řeceném, předním i zadním, zápisem kněh městských, jehož aktum in consilio fer. III.
post Scholaslieac 13 Februarii a. 1607, pojislil, toho při
témž zápisu a pojištění zanechávám. V pl'fcině pak
jiného ~statku mého ten odkazuji jmenované
paní Anně. Co se pak grunluv vinicqich dotejce l jako
pl'edně vinice na Bílejch Horách vedle vinice někdy Hlavsovic a Kaučovic řečenich ležící, kterážto vinice majestátem J. Mti C. Rudolfa, jehož datum na hradě Pražském
v slředu pJ neděli Exaudi 1. 1587 od pergkrechltt osvobo~ena a lýž majestát dobrou volf někdy dobré paměti
80*
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panu Janu Zejdovi z Hornsegnu od též někdy urozeného
rytíře pana Daniele Skalskýho z Dubu na Křenicí a Slušticích postoupen byl, nic méně vinice na Srpových Horách
Vackovské řečené vedle vinice někdy P. Tomáše Hebnstrejta z jedné a Jiříka Korfirsta z strany druhé, též vinice nad Vršovicemi na gruntech pana Jana Rudolfa
Trčky z Lípy ležící a knihami vsi Vršovické se spravující i s hamfestem někdy uroz. Kašpara Granovského
z Granova - , kteréhož datum v pondělí po Středopostí
l. P. 1561, ty tři vinice tolikéžpaní Anně - odkazuji.
- Stalo se v Star. M. Pro v domě mém u konvů v pátek
na zejtří sv. P. Doroty, scdmýho dne měsíce tíuora 1.
1614.
33. 1615, 24. září. Rl/Tl op. é. 2233 t. 295. Jakož
Ondřej Lamprecht, plnomocník od Zikmunda, Doroty,
Marie a Bartoloměje, bratří a sester Tšešův, měManův
v Glauchově, zemi Míšenské, k dobejvání 800 zl. rýn. od
Anny, po Danielovi Netlerovi z Glauchova, taxatora kanceláře Ceské dvorské, vdovy, dle smlouvy z r. ] 609 nař!zený učinil narovnání.
34. 1620, 6. srpna. RullOP. č. 2234 f. 112. Stala
se smlouva mezi uroz. p. Jiříkem Závětou ze Závětic, jakoZlo od někdy uroz. p. Wolfa Adama Cejsa z Pirnova,
taxatora a reg.istratora kancelál:e České, nad Janem, Karlem,
Adamem, ReJnou, z paní Anny, první manželky, též Václavem a Danielem, z paní Anny, někdy Netlerové a
potom Cejsové, rozené Longový, druhé manželky jeho,
zplozcnými dítkami kšaftem nařízeným poručníkem z jedné
a p. Tomášem Longem, měštěnínem Menš. M. Pr., a
paní Voršilou Longovou, manžely, z strany druhé o odpor kšaftu Anny prv Netlerové

Čislo pop. 476.
(Konvovic, u

tří

konví.)

1448, 17. tínora. Rl/koj. č. 2119 f. A. 2.
vdova po Janovi od konví - činím Janka, ranného lékaře, kterýž se mnú v domu mém bydlí, poruč
níka všeho statku méh<?, odkazuje polovici vinice, kteráž
leží mezi vinicemi Rehořovú, syna J ednorožcové, a Hlavovtí - a duom u konví dala jsem témuž Jankovi, poručníku mému. Jenž jest dán 1. clc. XLVIII v sobotu
po sv. Valentinu.
2. 1454, 14, srpna. Rttkop. č. 2105 f. 23. Johannes
Bradka de Glatovia et LudmilIa emerunt domum dictam
ad cantaros inter domos Nastojte et Michaelis hincinde
erga Johannem cirologum et Petrusskam pro LXXVII s.
Act. in vig. Assumpc. liL V.
3. 1473, 21. října. Tamtéž f. 332. Nicolaus dictus
Fotrmajstr, gener Gregoris gladiatoris, et Barbara emerunt
domum ad cantaros
circa Johannem Bradkam pro nonaginta S. gr. boem. Act. die Undecim milia virg.
Rl/kop. č. 94 1. f. 'Zl. Nicolaus a
4. 1488.
cantaris pannicida.
RullOp. č. 2106 f 232. Nicolaus
5. 1489.
a cantaris pannicida et Dorothea, conthoralis ipsis.
Viz předešlý dům č. p. 477.
6. 1553, 21. července. Rl/kop. č. 211'Z f. 293.
Hanuš Zajdlhuber koupil duom mezi domy Nastojtovým a
u koovi řečený od uroz. p. Zygmllllda Oudrčského

1.

Kateřina,

lX. V tllíd

MelaJttl'ycltově.

z Oudrče a na Brzvech za CCLXXV k. č. Act. [er. VI.
post Alexium.
7. 1555, ] 2. ledna. Rl/kop č. 2142 f. Dd. 14.
(Kšaft, Hanuše Czeydlhubera.) Ve jméno - . Já Jan, jinak
Hanuš Czeydlhuber, měš těnín St. M. Pr. rozvaŽ(lje
sám u sebe seŠlost věkll mého a nebezpečnost času tohoto
morového o všem mém statečku takto ustanovuji:
Což se domu mého u konví v Kunešovic ulici ležícího
dotýče, kterýž jsem od p. Zigmunda Oudrcského z Oudrče
koupil, jestliže bych téhož domu svého knihami městskými
nepostoupil a nezapsal za mého ještě zdraví Erha! tovi,
synu mému milému, tehdy tentýž duom muoj u konví
odkazuji a mocně po mé smrti dávám Erhartovi Czeydlhuberovi, synu mému, a jeho dědicóm, ktei"éž buď na ten
čas má aneb potomně P. B. jemu by dáti ráčil. Dále
pak což se toho domu mého druhého u Matky Boží na
!tíži ležícího, v němž nyní bydlím, dotýče, o tom domu,
o penězích, klenotích, svrchcícl; a tak sumou o všem jiném mém statku, kterýž by se v témž domu mém po mé
smrti vyhledati mohl, ustanovuji - aby Erhart, syn muoj,
předkem z něho byl povinen dáti Anně, dceH mé milé
a sestře své, za její dědický díl sto kop míš. a s lože
šatuov a takovtí sumu aby jí pomalu vedle náležité její
potřeby vydával a jí jakožto svtí sestru ochraňoval, a ona
aby se jim a radou jeho spravovala, a proto jí méně za
její dědický díl dávám, neb jsem jí prve dobře z svého
chudého statečku do sumy dosti znamenité učinil. A jakož
jsú po nebožce Voršilc, dcel'í mé, kteráž za Zigmunda
Teperantina vdána byla, děti a vnukové moji pozůstali,
kteréžto Voršile, dceři mé, po té nešťastné příhodě zámku
Pražského shoření já sumu znamenitú k živností jsem dal,
tak že se jest ji Voršile více nežli kterému dítěti mému
z statku mého za oddíl trojnásob i čtvernásob dostalo,
však proto nic méně z lásky mé otcovské dětem po též
Voršile pozůstalým a vnúčalóm mým, totižto Pavlovi, Michalovi, Kryštofovi, Kateřině, Mandaleně a Sabíně, toto
jednomu každému z vmíčat mých· za díl z statku mého
po mé smrti odkazuji, totižto aby táž vmíčata má po vyražení sto kop míš., kteréž jsem Anně, dceři své, z domu
mého, v němž bydlím, Erhartovi, synu mému, vyplniti
poručil a potom s luože šatuov, s dětmi Erharta, totižto
s Janem, Mikulášem, Annou a Lidmilou i také s Dorotou,
dcerkou Anny, dcery mé, se všemi dětmi vmíčaty
mými k pravému a jednostajnému dílu pl'ipuštěni byli a
všicek muoj statek, kde a na čem by ten koli náležel,
krom domu toho u konví, kterýž samému Erhartovi náležeti má, aby na dvanácte díluov rozvržen a pošacován byl
a to takto, aby díl byl Anně, dceři mé, Janovi, Mikulášovi, Anně, Lidmile, Dorotě, Pavlovi, Michalovi, Kryštofovi, Kateřině, Mandaleně a Sabině, vnúčatóm mým, a
když by Anně, dceři mé, toho potřeba nastala, ten její
díl aby od Erharta vyplněn byl, než vmíčatóm mým leprv,
když by kterému P. B. ráčil dáti přijíti k létuom rozomným, aby takový díl dědický vydán s nápadem s umrlého
na živé přišlým, k kterémužto nápadu Annu, dceru mú,
·také připouštím. Pakli těch všech dětí a vmíčat mých P.
B. dříve let rozomných od smrti neuchoval, tehdy ty
všecky díly aby na Erharta, syna mého, plným právem
připadly a takové díly vyhledané a rozvržené dceři mé a
vnukuom mým Erhart bude povinen na statku svém uiistiti,
aby když by k létuom přišli, věděli kde své díly nadjíti. Že
pak Erhartovi z statku mého jsem nalepšil za díl jeho,
toho tato příčina jest, že jsem jemu velmi špatnou pomoc
k živnosti prve učinil, ale oběma dcerám mým dosti jsem
dal, a také Zigmund, zeť muoj, nic jest svého statku k'nebOlce Vorši!e, dceři mé, nepřinesl. Nad Annou, dcerot\
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mou, i také nad vnúčaty mými z Vorši1y splozenými, tolikéž
i nad díly jich činím pravého mocného i otcovského poručníka Erharta, syna mého, a dožádal jsem se opatrných
p. Urbana Netera a p. Augustina Czeydlhubera, stri ce
mého, aby rad ni a pOl1locni byli Erhartovi, jestli by jich
kdy v čem potřeboval. Tomu na svědomí - k kšaftu tomuto mému vlastní muoj sekret jsem přitiskl a k tomu
dožádal jsem se slovutných p. Blažeje Kollara od voháněk
a p. Hanuše Adlara, konšeluov přísežných St. ]'\'1. Pr.,
pánuov přátel mých milých, že jStÍ také sekrety své k tomuto kšaftu mému přitisldi na svědomí, sobě však a budúcím svým beze škody. Stalo se v pondělí ,před sv.
Antonínem 1. 1555. (Stvrzen v pondělí před sv. Rehořem
1566.)
8. 1555, 19. tln01·a. Rllkop č. 2117 f. 330. Hanuš
Zajdlhuber - vzdal duom svuoj u tří konví ,:ečený jdouc
do Kunešovic ulice Erhartovi Zajdlhuberovi, synu svému.
Act. fer. IIi. post Julianam.
9. 1564, 23. l:íjnu. Rukop č. 2118 f. 86. Zmocněn
jest Adam Šturm ml. z Hranic na místě Ul'. rytíře Voldřicha
Dubanského z Duban domu někdy Erharta Zeydlhubera
v Kunšovic ul. pro 1000 k. m. jemu vejpovědí pánuov
pHsouzcných. Act. fer. II. post Lucam ev. (Zvodu odpor
položili Jan, syn ErhartllY, Mikuláš, Havel, Vác1a\', Lidmila,
sourozenci jeho, r. ] 567.)
10. 1566, 22. října. Rl/kop. č. 2118f.144. P. Voldřich Dubanský z Duban na LiběšicíC)l a Byzlwvicích,
J. Mti Císařové podkomol'í v království Ceském a hejtman
kraje Litoměl'ického, pi:iznal se listem pod sekrytem svým,
že jest vzdal právo a spravedlnost, kteníž na dom~ někdy
Erharta Zejdlhubera přisouzenou má, p. Adamovi Sturmovi
z Hranic. Act. fer. III. post Lucae ev.
11. 1567, 31. července. RltllOp. č. 991 f 447.
Vedle toho, kdez Martin Smertoš a Faltín Kirchmaer i
jiní poručníci věřiteluov hostinských a z cizích zemí někdy
Erharta Zeydlhuber~, stojíce v radě promluviti v přítom
nosti pana Adama ;;turma mladšfho z Hranic, J. Mti C.
při komoře zřízené v království Ceském sekretáře, poručili, že jest on Adam v duom po předdotčeném Erhartovi
Zeydlhuberovi pozuostalý právně se uvázal a vkročil,
i odšacovati jej dal pro sumu panu Voldřichovi Dubanskému přisouzenou a jemu odevzdanou, i poněvadž y tOm
domě sou některá registra jeho Zeydlhubera, "ádajf věři
telé a nebo porvčníci jejich, aby ty věci zpečetěné tam
v domě a Y sklepě i ta registru jim vydána byla, a tak
aby oni dluhy povinné od lidí nebožtíkovi podle týchž
register sobě upomínati mohli, k tomu pak, což na tom
domu podle šacunlm sumy přebíhá, mimo jemu od pana
Voldřicha postoupenou a pl'-isonzenou, jim věřiteluom on
pan Adam aby dodal, též což jest od pánnov rad J. Mti C.
nad appellacími zl:fzených zpečetěného, sem lm právu
odesláno, také jim poručníkuom vydáno bylo; poroučejíce
se na místě těch věřileluov k uváŽení i opatl:ení.
Proti tomu od pana Adama Šturma z Hranic etc. po potazu vzatém jest promluveno: Ačkoli ten duom někdy
Erharta Zeydlhubera 'od řemeslníkův přísežných z "poručení práva jest pošacován, ale poněvadž vejpovědí práva
toholo i confirmací pánuov radJ. Mti C. panu Voldřichovi
Dubanskému z Dubau etc. suma tisíc kop míš., kterúž sobě
postoupenou má od něho p. Adam na všem statlm někdy
Erharta Zeydlhubera, jest přiso'lZena, i nevidí se jemu
Adamovi toho statkll postupovati a těch věcí z toho domu
propouštěti, leč by jemu těch tisíc kop m. zaplaceno
bylo, ač by pak tím povinen nebyl, však kdyby mu jeho
sumu věřite)ové dali, on by proti tOmu nebyl, aby toho
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domu i jiného statku postoupiti neměl; a že jest na všem
stalku panu~ Voldřichovi Dubanskému přisouzeno, dal Čísti
artykul z vejpovědi mezi přípovědnfky na statek Erhartův
llčiněné žádaje, aby nic z toho domu hajbáno nebylo,
dokudž on Adam nebude zaplacen, poněvadž jest on aui
pošacovati toho domlt nedal, než z poručení práva se to
slalo.
Na to Martin Smertoš i jiní poručníci věřiteluov
někdy E;,rharta Zeydlhubera mluviti dali: Oznamuje se od
Adama StUl'll1a, kterak by pošacování domu toho Erhartovi pozuostalého z poručení práva státi se mělo, i nechť
by v ně nahlídnuto bylo, aby se porozuměti a spravedlivě
to rozváženo býti mohlo, davše též pošacování "ísti s tím
dalším pro mluvením, že se z něho nachází, kterak ku
potřebě své dal on Adam šacovati ten duom a mimo dluh
jeho su my čtyl:i sta kop míšo na téml domě přebíhá, a
tak oni poručníci těch věI-iteluov hostinských nemobou
o to k jinému nežli k němu Adamovi, jakožto držiteli
statku Erhartova, hleděti. Kdež pak bylo mluveno, že by
všech věřiteluov a nebo poručníkuov přítomných nebylo,
i může jeden každý nastt\povati z nich věřiteluov na mUč
II k ruce jiných, davše urtykul ten z smlouvy jedné i
druhé mezi nimi II Erhartem učiněné čísti, žádali vždy,
aby ty krámské věci zapečetěné v tom domu, kleréž by
na zkáze býti měly, též registra jim poručníkuolll d,\ny
byly; nebo i staná práva nebožtík Erhart při vyšších
soudech na některých stavu panského a rytířského měl,
i chtěli by věl-itelé pro své dluhy na to nastnpovati, ale
nemohou, dokudž to na místě postavelOo nebude, a když
register nemají, v/,ří, že to již na místě se postaví, aby
registra mf ti a dlu},y ty upomínati mohli, poroučejíce se
k uvážení.
v
Opět od Adama mladšího Sturma z Hranié mluveno:
Že jsou poručníci těch věřiteluov někdy Erharta Zeydlhubera v tom na omylu, aby měl on dáti grunt ten někdy
jeho Erharta a nebo statek odhádali, než když toho potl-eba byla uznána, v)"?láni byli od práva tíředníci a starší
kameníci, ahy ten duom oclhádán byl. I nevčděl jest on
Adam, v čcm je,t odhádán, II on aby jim měl toho clonľu
jsa zmocněn postupovati i jiného statku, dokudž mll suma
od pana Voldhcha postoupená a na všem statku tom pHsouzená' nebude dána, a nebo ten dllOm podle šactinku
aby měl ujíti, nevidí mu se toho učiniti, nebo kdyby do
téhož domu vysláno bylo (ač se proti těm, kleří jej šacovali, nic nemluví) tehdy by uznáno bylo, slojí-li Zl to
čili nic, jakž nyní těm grunluom schází, protož chtějí-li
mu věřitelové dáti jeho sumu a nebo ho ssouti, tehdy on
jim chce toho domu i jiného statku po Erhartovi Zeydlhuberovi pozuostalého postoupiti, když bude splacen, táhua
se na vejpověď mezi pl'ípovědnfky učiněnú, kterúž i čí,li
dal, že povinen jim není postoupiti, dokudž splacen ncbude, ze všeho statku toho, jakž jest panu Voldřichovi
přede všemi věl:iteli a na všem statku přisouzeno, a nebyl
jest nikda spolčen a pojat do smlouvy s věřiteli pan Voldřich, i nemllže on Adam na tom pl:estali, aby mu věřitelé
a nebo poručníci jejich měli vyměrovali na nčtčem pl:estati, než při té vejpovědi stojí, jakž i jeho odpověď s ní
se srovnává. Pro tož on od práva svého a sumy odevzdané
od p. Voldi-icha upustiti nemůže a jim věřiteluom postoupiti povinen není, poněvadž ještě i ta pl'íčina jest, že na
tom domu někdy Erhartovým závada se nachází, kteréž
teprva se dOf tal, když toho, což mll ku potřebě a spravedlnosti jeho náležité bylo, vyhledával, táhna se v tom
s strany té závady na zprávu pánuov radních M. Nikodéma kancléře a "těpána Zeydy; než chtějí-li věřitelové
jemu Adamovi podl<) nál<:zu a odevzdání ,umu náleWtí
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se rozumí, že ne jinak lid kšaftem aneb právem se popodle postoupení sobě od pana Voldřicha spravedlnosti a
ručníci dávají; a on Jan neukazaje, aby porucenství tím
dluhu na statku někdy Erharla Zeydlhubera učiněného
Zpllsobem poclle práva dáno sobě měl, a předešlí propuuziti moci nebllde, poroučeje sc on Jan Erhart i na místě
štěni že json, i není z té jedné Oll pan Aclam jemu Janovi
jini ch bratH a sestry své, let nemajících, k spravcdlivému
na příeiny jeho odpovídati povinen; též i z druhé této,
opatl'ení.
,
že on Jan pojal bratry a seslry své let nemající, nemaje
Proti tomu od pana Adama Sturllla mladšího z Hranic
sobě toho poručeno, aby se jim čeho dosuzovati mel neb
elc, jest mluvcno: Poslouchaje rozpravek tčchto Jana
prosuzovati k sobě ph žalobě, a tak věc cizí na sebe
Zcydlhubera on pan Adam porozuměl jcst tomn z odporu
vztlÍhl; právo pak jest a zNzení zemské D, VIL, kdož
přcčtěného, též z příčin k němu pl'edlozcných, z čeho
z cizí věci viní , činí to na zmatek, dav též zNzení čísti.
jest tuto od něho Jana obcslán, i těch všech pHcin poI kdci. neukazuje on Jan Zádného poručenství sobě nad
míjejíc, též také opakování jich, na kteréž odpovědi ani
bratřími a se8tron daného, takž tehdy cizí vče na sebc
I' jaklí rozepH se dáti on pan Adam nechce,
toto oznavztahuje, pročež jenll! Janovi on pan Adam odpovídati
muje, že jemu panu Adall\ovi s podivením jest, co tuto
povinen není, neb kdyb)' z své věci vinil, dal by mu on
opět on Jan před sebe proti němll bere, věda o tom kopan Adam odpověcT, Třetí pak pi'íčina neodpovídání k pHnečně, jak času předešlého on týž Jan obeslav tohoto
činám jeho Jana a odportl yloženému jest lato, že ten
pana Adama vinil jej též tal,é z toho domu, pravč se právo
odpor zl,'ódu a zmocnění domu tolto u tří konví pana
a spravedlnost k němu lepší než on pan Adam míti, a
Adama Sturma mladšího z Hranic etc, podle odevzdání
toho pHciny některé kladl, ale odpověď i nález má, ktca postoupení jemu pnlva svého od pana Voldřicha z Duban
rým se on Jan' spraviti mllze a to takový, ze on pan Adam
etc, jest ueiněn ve čtvrtek den sv, panny Barbory léta
jemu Janovi Zeydlhuberovi ani také jinim sirotkům po někdy
etc, LXXVII; a kdož odpor klacle aneb jej učinili chce,
Erhartovi Zeydlhuberoyi, otci jeho Jana, pozllstalim ničímz
má podle práva, nedada dvoum nedčlllln od vloženého
povinovat není, po kteréžto vejpovědi rozkaz jemu Janovi
odporu projíti, stranu druhou obeslati, a pi'íčiny neb pHse stal, aby klIce od dOlllu toho u tH konví jelllu pallll
činu takového odpol'U klásti a se domlouvati, i toho yšeho
~ Adamoyi polozil a z něho se vystěhoval, jakž pak i tuk
on Jan jest pominul a od sv, pann)' Barbory dne vče
se jest zachovul a klíč na právě slozil, a potom zádal
rejšího, to jest ve čtvrtek na zejtřf sv, Matěje, apoštola
skrze přátely on Jan, aby ho v tom domu nechal s braPáně, jedenácte nedčlí jest prošlo, a pro tož z příčin těch
třími i scstralúi jeho, že se nevěJěl kam díti, a tak zase
nevěl'í on pan Adam, aby se jemu z práva odpovídání
jemu potomně na snažlllí záclost jeho, též pi'ímluvll p"Mel,
k pHcinám od něho Jana pi'edloženim a vznešení nadjíti
však bez pohoršení práva, s povolením téhd ljana Adama
mčlo, dokládaje i toho vejše, že on Jan, věda od dávnílto
jest ten klíč navrácen, táhne se v tom na paměť pana
času o tom postoupení, kteriž jest urozený pan Voleli-ich
JiHka i\'Ielantrycha z Aventynu radního, A jestli jest se
Dubanski etc, jemu panu Adamovi zde kněhami města
jemu Janovi na tom nálezu nevidělo přestati, mohl odvotohoto učinil, a jsa zdc ph právě i léta maje, k tomu
lání k yyššímu právu vzíti. ale toho všeho pominul a
nic nehkal uni se o to nedomlouval, Iedyž on pan Adam
m
upustil, než ted pod odporem jakýms smýšlcni
chtčl
před se právo vedl, až roku i dni ptojíti dal témuž poby znOl'U na to, což již nejednou na místě postaveno
stoupení, zvodu i zmocnění, dav čí8li actulll téhož postoujest, nastupovati, čehož užíti nebude moci; a pan Adam
pení cd pana Voldl'icha jemu panu Adamovi uciněného,
k témuž odporu, leč jemu to z prál'a nalezeno bude, odz kteréhož se rozumí, že jest již dni a roku projíti dal,
povídati nemíní, nez příčiny pl'edlozí, proč tomu odporu,
poroučeje se on pan Adam právu k uvážcní.
nedávaje se v rozepi'i, místa ncdává, První, kdoz v tom odp0l'll
Na lo od Jana Zeydlhubera promluveno: ač by již
stojí, že jménem svým a jménem i na místě bratl'í svi ch
nerad dále práva l'ečí zaneprazdňoyal, však z pi'fčin slušodpírá, a není poručníkem žádnim jejich a nikda jest nebyl od
ných ještě toho doložiti musí a odpověď jemu panu Adapráva ustanoveným, ab)' měl týz bratři s,'é soudem a statek
[novi dáti, a předně co se k složení ldíčův a jeho v domě
jich opatrovati a čeho se jím dosuzovati, a poručníci býtUIll zduechállÍ od léhož pUfla Adama lUluví, k tOlnu Oll
vají bud Harlem nai'í,eni neb ucl pana l'urgkmistra a
Jan toto praví a ku pmněti pHvozuje, že na onen čas,
páni'!v dáni a ustanoveni, ne aby každi pHtel mohl v takdyz on Jan do rady obeslán byl od pana Adama, že to
kové porucenství se INti a je na sebe potahovati, jakž
skrze Pl'ítele svého Petra Bílského, též Jiříka konváře jesl
tento Jan činí, a chtěl-li jest z čeho jeho ,pana Adama
promluvil a za odpoyěd dal, kterak by on Jan klíče klásti
viniti, mohl to od osoby s"é toliko, ne jménem sirotčím
a exekucí dosti činiti [ně1, poněvadž poručulky lná, avšak
a jim k ruce, učiniti, poněvacl, místo se tomu nedává, aby
přes to oznámeno jest od práva jemu, aby jej poloZil, ae
on jakú moc od svich ,polubratH a sestry mel, kteřlž od
se posmíšku, kterýž by se jemu, jestli by se tak nezapráva poručníky nad scbou zi'ízené mají, a ti ještě z téhož
choval, stáli mohl, uvarovati chce, i podle toho rozlwzu
poručenstvf propuštěni nejsou, ano i oni, když předdle
maje tiž klíč na právě klásti, ohradu ueinil, že to cinl
soud a rozepře o statek někdy Erharta Zeydlhuoera s vena rozkaz právní, však bez pohoršení práva svého, i nel'ileli byla, jsou se soudili a všecky tj to pi'íčiny, kteréž
zhl'ošil jest tím nic, že tu povolnost a poslušnost ku právu
nyní od Jana se k oc!pOl'll pokládají, jsou p,'edstírali a
zachoval a rozkaz naplnil, o tom pak poručenství, kteréž
oznamovali, ale vše nic Ilepostacily, nibrl, jeho toho statku
od něho pana Adama jest ukázáno, ač se dobře ví, však
jsou oderceni a panu Voldřichovi Dubanskému přisouzeno,
při právě také se to zachovává, ze sirotek jeden pHjda
a pro tož měl by on- Jan to předně ukázati, že jest poruč
k letllln mllž dobře na místě svém i jiných bratří let neníkem tichz bratří svých a sestry zl'ízen)fm, předešlí že
majících se souditi, a tento Jan ač ještě dvacíti let nemá,
propuštěni jsou, čehož nic se neukazuje, i nechce pro lu
však líta jemu od práva po mnohich odkladích jsou dána,
pl-íčinu jednu on pan Adam s ním Janem v soucl se a1li
a tak dobi'e odpor ten klásti na místě jinich sirotkll\' let
odpověd na žaloba jeho dáti, podav ku pi'edení registhku,
nemajících jest mohl, jalcZ pak i hned téhož dne tak jest
že jiní jsou zřízení poručníci sousedé a měšťané usedlí, a
učinil, a nazejtH nemeškaje jeho pana Adama k nemu
že ne každi muož poručenstvína sebe vztáhnouti, ukázal
obsílal, ale on maje jiné potřeby J, Mli C, etc, pilnější,
na to a čísti dal právo městské kap, XlIII. art. 1" item
vymlouval se, ze není zcle odpovídati povinen, jakž o tom
Jeap, XLIIII, art. 1. roz, 2, a dále c1olozil, z toho práva
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Mtí rad J, Mti C, komory v království Českém
ku právu tomuto uciněno jest, na které? on Jan též odpoveď Sytí jest dal a zprávu panu purgkmistru pánlun
učinil, a potomně také z porucení a oznámeuí jemu od
práva, chce-Ii čeho loho při J, Mtech páních nejvyšších
tíl'ed'lících zemských a místo J, lvHi C, držících v I<rálovsIví Ceském hledati a tam vznášeti, ze 10 můze ucinili,
tam se jest utekl a zpnivu též svtí J, liHem dal, a lak
dále obsílán jsa on pan Adam, tepn'a ku právu tomuto
stál a k dncšku hojemství vzal, i nedal jest tehdy casu
projíti, neZ vzdl' po právě svém šel. Z cizí léž věci on
Jan neviní neZ z své pouhé, též bratl'í a sestry spravedlnosti, col. vše provésti chce a ukázati. Naposledy že jest
mlčel on Jan, věda o právu vedení jeho pana Adama, to
jemu \la škodIl není, neb jest prve nemohl se svého dosuzovati a práva jemu panu Adamovi zastírati brániti,
dokudž let sobě daných neměl, však jaH. jem\l dána jsou,
ihned na týz den odpor kladl, prutož té naděje jest, že
on pan Adam od práva k tomu p1-idržán bude, aby
jemu Janovi odpověd na pHciny I, odporu tomu pi'edložené
dal, ž'ldaje za opatřen(, od práva,
Na to pan Adam Stunll lllladší z Hranic pHleli svému
jlromluviti dal: Místa se tomu dáti nemllze, aby Oll jakž
se rozumí, více měl z poslušcnslví než z rozkazu na právě
klíc od domu toho klúsli, neb po rozsudcích tak pobídně
exekucí jde a na vrch právo dovedeno bývá, i tuto jest
rozkazem tím, od kterého on odvolání, ač se jemu tím
co zkrátilo na spravedlnosti jeho, vzíti moha, toho jest
nellcinil, a tak se sám odsoudil, že již jemu tu více nic
nenálcZí a ví se, že pacholík dojda let osmnácti, jiz léta
má, o svérl1 vládnouti lllllŽC, a teď Otl Jan oznamuje a
praví, ze již let dvacet má, pro tož mohl jest předešlc také
jej pana Adama, j,a zde ph právě, viniti; tomu pak, aby
nyní na místě jiných brali'í vinili mohl, též sestry let nemající, místa se nedává, poněvadž poručenství sobě daného nemá; aby pak i on Adam loho nebránil, však
právo samo dopustiti by toho nemělo, aby ten, kdož poručenství ncmá, měl se souditi, a mimo porucníky jiné a
. naHzené od práva več se dávali a to pro samý nepol'ad,
který by se při této slolici J, Mti C, díti mohl, i také
nebezpečenství slatku též osob týchž sirotkllV, poroučeje
se k uvázellí spravedlivému,
Opět Jana Zeydlhubera pi·ítel promluvil: 1'i'edešlá
slova zase od pana Adama se opakují, že jest on Jan na
místě bratří a sestry let nemajících viniti ncmohl a neměl, on pak praví, kdyz jest pmel k letům, nemohl jest
jinač, než jakz pohd práva ukazuje, viniti, a kdež se od
pana Adama mluví, ze let osmnáct pacholík maje, mllž
vinili a své se spravedlnosti dosuzovali, tomut se míslo
dává, ale že on Jan jsa sirolek, jakž i ješlě zuslává, téz
poručníky pi'edešlé má, let dání sobě jest vyžádal, a potomně i za naučení práva prosil, koho by měL k tornu
odporu obsílati, poručníky-Ii čili pana Adama Slurma, i
oznámeno jemu od práva, poněvadž již léta sobě dána
má, že jeho pan purgmis,r páni uziti nechtí, aby se' o to
Roradil s pi'átely; i uradili se nemohl jinace, neZ aby
Sturma obsílal, a prolož miHe dobře na místě bratří a
sestry nastupovali ne~oliko sám, jakž by tornu on pan
Adam chtěl; s strany pak exekucí, jak by ta měla po
rozsudku jíli, a jí se dopomáhati, od pana Adama mluveno
jest, ale kdyz se na kOlU pHsudek nestane, kterak má na
něm dopomáháno býti, jakz i tuto Jan neměl k kladení
klíce phd,žán býti, jsa vždycky lohu domu v ddení, ale
že je,t po~oZil, učinil to z povolnosti ku právu, a poruc
níci, poněvadž na ly odc due nálezu učiněného ve dni a
a v roce nastupováno není, již dále ničímz povinni jemu
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panu Adamovi nebudou podle confirmací nálezu práva
lohoto od rad J, Mtf k appel1acím zřízených mezi Samuelem Lekšem z Květné II Evou Markovou, zádaje za
opatření.

v

Naposledy od pana Adama Sturma mladšího z Hranic
jest mluveno: Nic toho on Jan neukazuje, aby mohl na
místě bratří svých a sestry viniti, taky toho uliti nemá,
a uikda on Jan uebyl držitelem domu toho Erhartova, než
on pan Adam z dobrého přátelství jemu bytu v něm přál,
však .bez pohoršení svého práva; a poněvadž pak od uči
něného odporu a sv, panny Barbory již jedenácte nedělí
jest prošlo, a on Jan obsílati ve dvou nedělích k odporu
tornu měl a také projíti easu dal, i z té příciuy jakž i
z jiných předešle oznámených on pan Adam jemu Janovi
odpovídati povinen není. - S tím se strany právu k sprayedlivému uvážení poručili a pHpuslili,
Tu pan purgkmislr a rada slyšíce odpor od Jana
Zeydlhubera i na místě bratří a sestry zmocnění domu
pana Adama u tH konví učiněni, též actum postoupení,
zapsání poručníkuv a zřízení zemské, též v práva města
nahlídše, a toho všeho s pilností a bedlivě povázivše,
takto o tom svým ortelem mezi slranami vypovídají: Poněvadz Jan Zeydlhuber, syn někdy Erharta Zeydlhubera,
ačkoli maje sobě léta dána, odpor vložil jménem svým a
též jménem i na místě brati'( a sestrl' své mladších let
lJemajících, tornu zvodu a zmocnění, kteréž jest Adam
Sturm mladší z Hranic, maje sobě právo a spravedlnost
odevzdanou od pana Voldřicha Dubanského z Duban etc,
na dum někdy Erharta Zeydlhubera v Kunšovic ulici ležící
učinil, toho on Jan ničímz jest neukázal, aby jakým poručníkem nad svými hralHmi a sestrou nařízeným hýti
měl, nýbrž od Adama mladšího z Hranic to jest ukázáno,
že nad těmi sirotky někdy Erharta Zeydlhubera jsou jiní
poručníci od práva a stolice této nařízení sousedé a mě
šťané zdejší, a z toho poručenslví propuštěni nejsou, kteříž
podle něho Jana Zeydlhubera a spolu s ním tomu zvodu
a zmocnění jsou neodpírali a něodpírají, z těch příčin
duvá se Adamovi z Hranic za právo proti výšpsanému Janovi Zeydlhuberovi, tak ~e jemu on Adam na žalobu a
ty pHčiny vedle loho odpol'll povinen odpovídati není a
takový odpor od práva se zdvihá, Actnm fer, VI. post
Laetare MDLXVIII.
13, 1570, 18, prosince, Rllkop, Č, 2118 ;: 2z(),
Slovutné poctivosti pánlllll purgmistru a radě Stal'. M, Pr"
pi'álellull mým milim, Službu svú vzkazuji slovutné poctivosti páni l'ražané, pl'álelé moji milí, zdraví i jiného všeho
dobrého rád vám p"eji, Jakož viÍm y paměti zuostává, ze
sem ten tisíc kop míšo mně minulého šedesátého čtvrtého
lela pH vašem právě na domu a všem stalku někdy
Erharta Zejdlhubera pi'isouzených a vrchním právem 5tvrzených mému zvláště milému kmotru, p. Adamovi Sturmovi z ,Hranic, Jej í .Milosti císařové hofrychtýři v království Ceském, z lásky a pro jeho verné služby daroval,
jakž psaní mé vám předešle o též věci učiněné I' sobě
šířeji obsahuje a zavírá, nyní pak oznamuje mi dotčeni
kmotr můj, že bl' na tento čas týž duom prodati mohl,
toliko že se tím, aby soukup dostatečnou zprávou opatřen
býti mohl, rolchází. I chtíce já, aby mého dání mohl skutečně uZili, protož se tímtq psaním v to uvoluji, komuž
by koliv sl'rchupsaný p, Slurrn hofrychtýř ten duom a
začkoliv nejdráže muže, bud do toho tisíce sumy mne
phsouzené aneb menší, jakz se smluvili bude moci, prodal
a I' knihy vlozil, ze já tomu soukupu sám i s budoucínli
svými do dne a do roku podle práva a obyceje vašeho
týž duom spravovati a jej,
by na něj kdo pol-adem
práva nastupoval, zastoupiti chci. Kteroužto mou zprávu
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vedle pořadu při trhu poznamenati dáti budele moci, Dán
na Libišicíeh v pondělí po památce Moudrosti boží leta
sedmdesátého, Voldřich Dubanský z Duban na Libišicích
>;. Ploskovicích J, Mti C, rada a nejv, písai' království
Ceského,
14, 1571.
Rl/kop Č, 1172 f. 113, Ve čtvrtek
po Nar, p, J\-!, k žádosti Hanuše Falka I' domě a v krámě
někdy Erharta Zejdlhubera jsou tyto věci popsány: 44
lokty samitu všelijakich barev zkaženého za 3 k, 40 gr,
m" 21 1. ferštatu zkaženého 3 k, 20 gr" 6 l.harasu 2 k.
za 36 gr., 64 1. barchanu 2 l<. za 4 k, 20 gr. 27 1. ev ilinku žíhaného za 2 k, 15 gr., 28 J. plátna vlaského mechovaného 4 k, 40 gr" 4 1/2 lokte plátna malovaného 13
gr" 1 loket polouatlasu ] 6 gr., 29 loket plátna mlynář
ského zkaženého 1 k, 14 gr., 24 1. laciný boury za 1 k,
12 gr" jedna libra a 10 lotuov 2 k" laciného hedvábí
2 k, 26 lotuov 2 k., květu 1 k, 9 liber drobného prašného prustvorce 64 gr, m,
15, 1571, 9, ledna, Tam/dž, Ambroz Netter z GlauchQva ~oupil duom v Kunšovic ulici u konví řecený mezi
~omy Stefana Zejdy a Jana, Netlera od uroz, p, Adama
Sturma z Hranic za 885 k, gl', C, Act, fer, III, post
Epiph,
16. 1572, 29, i'íjna, Ta1lltéž f. 321, Ambrož Netlel'
z Glauchova odevzdal jest vedle vejpovědi pánův mezi
ním Ambrožem a Lidmilou Meyzlovou učiněné domu u tří
konví v Kunšovic ulici Pavlovi Meyzlovi a Lidmile m, j,
Act. postridie Simo ac Judae,
17, 1574,
Rukop, Č, 1133 j, 209, (Hanuš
Folk s Ambrožem Netlerem,) Jakož jest Hanuš Folk obeslav
ku právu Ambroze Nettera z Glauchova jS'ho obvinil. že
se dověděl, kterak by on od p, Adama Sturma z Hranic
dum řečený u konví - po někdy Erhartovi Zejdlhuberovi
pozůstalý koupiti měl, kterémužto trhu on místa dáti nemllže, nýbrZ praví se k němu lepší právo míti, jakožto
jeden z yěřitelův a přípovědníkův na statek dotčeného
Erharta,
Ambrožovi Netlerovi dáno bylo za právo,
Act. postridie Gedrutis,
18, 1576, 22, tínora, Tamtéž f. 427, Zmocněni vě
řitelé Pavla Meyzle domu téhož u konví řečeného, zejmena
tito: Paulus Tucher, Hanuš Hacelt, Kašpar Burkhart,
Kryštof Websen (Werbzen?)" Kornelius Kortzen, Jakub
Hilli, Henrych 8;, Bartoloměj Svábové, Jeronym Relinger
mladší, Hanuš Sel, Linhart Dilher, Ant. Weis, Daniel,
Jiřík i David Hopferové, Mikuláš Samson Gal1i pro
4527 zl. Acl. die Petri cathedrati,
19, 1577, 29, listop, Rl/kop, Č, 2112 j, 18, Faityn
Kyrchmar koupil Janovi Kyrchmarovi, synu svému, duom
v Kunšovic ulici u tří konví řečený mezi domy Zejdovic
a Nastojtovic u zlatých medvědll od Melichara Tage, plnomocníka měštanuov Normberských, kteréhozto domu pro
dluh jim od Pavla Mizle povinný zmocněni jsou, za 1200
tolaruov, Act. in vig, Andreae ap,
Viz níže dům u anděla Č, p, 460,
20, 1579,
Rl/kop, Č, 473;: t95, JakozvFaltin
Kyrchmayr obeslavpi'ea tířad šestipanský Laurence Storka,
vinil jej, že jest jemu dílo v domu jeho u konvu obstavil,
zádaje věděti, aby mu toho obstavuňku příčinu oznámil,
aby svou škodu ochrániti mohl. Proti lomu od Laurence
Štorka za odpověď dáno, že jest jemu Faltinovi ~ílo pro
příčiny níže položené ob slavil : Nejprvé, že by tím novým
stavením okno v pokoji jeho hořejším zastínil, druhé ze
záchod v nově udělati a troubu z něho vysoko až pod
též okno zvejšiti dal, třetí že žlab vyšší nad způsob sta-
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rodáyní postaviti chce,' a tudy se on Lorenc obává, aby
škody nenesl, uvolujíc se ukázali, že takového stavení jest
prve tu nikdy nebylo - , [Faltin vedl za svědka též Marka
Fa1tin proti tornu mluvil: že zeď, v kteri z
zedníka,] to okno stojí, společní jest,a Jan Netlel' když duom sviij
stavěti dal, zanechal yedle starobylého způsobu vejstavku,
kdyby kdo chtěl sobě duom ten zlepšiti - aby mohl na
vejš stavěti - , Když starou zed v témž míslě prolamovali,
chtíce do staré trouby hořejší uvésti, že jsou nalezli troubu
starou až pod krov vyhnanou, i proč by tedy Faltin neměl starodávný sluzebnosti k domu svému užiti - ,
Tu piÍni tíl'edníci úřadu šesti panského - vypovídají:
Poněvadž se našlo, že Fa1tin K. stavení své v domě
u konvů nad způsob staro~ylý zvejšili dal, a tudy by okno
I' štítu v domě Lorence S, u Nastojtll zastínil i zastavil a
též se jest vyhledalo, že on Fa1tin troubu od záchodu
v témž domě svém, kteráž předešle toliko do komory na
mazhauz šla, nad starodávni způsob až pod též okno jeho
Lorence vyvejšiti jest dal, - dává se jemu Lorencovi za
právo, (Bez data,)
21. 1579, 8, května, Ruko}, Č, 473 f. 191, Jakož
Faltin K, obeslal' pl'ed !Íi'ad šestipanský Daniele Zejdu
z Hore5egu vinil jej, že jest jemu dílo v domu jeho obslavil a překážku v témž stavení učinil. Proti tomu od
Zejdy mluveno, že jemu stavěti dopustiti ne muže, uznávaje
že takové stavení nové k velikému ublízení a k zastínění
světla oknlll11 jeho světničním jest; doložil, že by potom
z týchž oken do dvoru k němu hleděti, uno i kdo by
v světnici co rozprávěl u něho Faltina, vyslýchati by mohli,
Faltin proti tomu oznámil: Kdyby nestavěl, že by jeho
domu zdí zlou k horšímu biti musilo a tak to stavení tak
dob"e pro Zejdu jako pro sebe činí. A poněvadž vejšeji krovu
lldníllí dáti stavěti, neZli prvnější byl, protoz nemuže
jemu oken zaslíniti - , A zvláště poněvadž staví k poctivosti města, uvolujíc se vápnem obvrci, aby světlost a
klanc do oken on Zejda míti mohl.
Tu páni tíi'edníci šestipanští :- vypovídají - a Faltinovi nacházejí, aby takové stavení začalé dostavěti
mohl, však aby byl povinen híž zed vydynchovati a vybíliti, tak ahy klane aneb světlo do voken vobraceti se
mohlo. Act. die Stanislai,
22" 1581, 22, června, Rl/kop, Č, 1135 f. 301,
0
(Havel Seydlhuber s Fa1tinem a Janem Kirchmary,) L, 1581
ve člll·tek v oehtáb sv, Víta, Jakož jest Havel Seydelhuber obeslal' ku právu Faltina Kirchmayera a Jana, syna
jeho, příčinu toho obeslání oznámil, že Faltin a Jan vložili suu mu se v dlull fecený u tří konví v Konešovic
ulici ldící, toho tak na ujmu dědictví jeho učiniti nemajíce, k kterýmužlo domu on nápadem po předcích svých
lepší právo a spravedlnost se míti praví neZli Fa1tin a Jan,
žádaje jich k pl-iddení, aby mu loho domu a dědictví
jeho postoupili, porouceje se v tom k spravedlivému opatření.

Proti tomu po hojemství vzatém Faltin aJan Kirchmayerové za odpOl'ěď dali, ze tomu nevěří, aby Havel
svou žalobu provésti měl a tomu odpírají, aby oni v dě
dictví jeho se vložiti měli, ale k tomu se znají, že Faltin
od věHtelu Pavla Mizle a Lidmily, manželky jeho, ten
dum u lN konví koupil a jiej synu svému zapsal a jiej
zouplna zaplatil, a protoz se tomu diví, že Havel na věc
rozsonz~nou nastupuje, ježto na to pokuty právem sou
vyměi'ené, An kdyby k tornu domu jakou spravedlnost
měl, tehdy již jest ji dávno promlčel, proto že on Fa1tin
ten dllm v času právním bez naříkání vydrZeJ. Touto odpovědí Havel bude se moci spraviti a jemu pokoj dáti,
81
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Na to Ha.vel Seydelhuber mluviti dal, že nepřestává
na té odpovědi, neb on ne na věc cizí ale na dědičnou
nastupuje. Také aby jaké věci rozsouzené mezi ním a druhou stranou bejti měly, on o tom nic neví. A tak se mu
vidí, že ncmohl promlčeli dědictví svého, neb on tehdáž,
když se prodaj stal, let neměl a protož nic nemohl promlceti a on Faltin s Janem proti Iádu a právu obsáhli
jeho dědiclví volaje se k pruvodum, že 10 chce ukázati.
Tu stranám, když sobě na odporu byly a k průvodům
se vo'~ly, je:st čas a terlnin k ninl ulczel1, na l.ler)~ž se
postavlVše Havcl Seydlhuber jakozlo původ dal čísti žalobu, trh toho domu u tN konví Hanuše Seydlhubera, děda
svého, kšaft téhož děda svého, dání téhož domu Erhartovi, synu svému, dání Erhartovo loho domu Lidmil',
manzelce jeho i dětem sl'ejm, svědomí rejslry zavedená,
právo pod literou D 2. roz. 2, C, 53. D [j, F, 17, C 50.
roz, 2., zNzellí zcmské F, 19" F. 64., k lěm prů\'odll1n
mluvě, teď ukazuje, ze někdy Hanuš, děd jeho, koupil
sobě tel; dům u tl'í konví, toho v uŽÍvání byl mnohá léta,
potom I kšafl slyMu, též dání toho domu, že jiej dal
Erhartovi a dědicům jeho a otec zadal 10 dědictví synům
svým a tak posloupně se to dálo, až i na něho Havla
pi'iš1o jako ncjmladšího dědice a tak jest pravý a vlaslní
dědictví Havlovo ten dŮIll, Ukázána práva i zřízení zcmská, kdo tak zadá dědictví synum lIeb vnuklllll, že pH tom
zůstati má, žádaje za ctellí vcjpovědi i také reformací mezi
Bohuslavem Holcem a Janem Betlimským, druhého mezi
Janem Domažlickým a Janem Kantorem mluvě, podobcnství
slyšáno, kdo Cf dědictví drzí mimo spravcdlno,t dědice,
jest mu povinen jeho zase postoupiti, a on jest taky provedl, že mu tu zustává dědiclvÍ, a prolož IllU lJUde zasc
postoupeno, poroučeje sc k opatření.
Proti tomu od Faltina a Jana Kirchmairu mluveno:
Rádi uslyšeli, že se nachází vysvědčení svě Iků od Havla
vedených, kterak Erhart musil ten dum zapsati i všeckcn
statek věřitelum svým, protol jim na škodu nejsou zápi.y
nápadní, kšafto~ní, práva ani zřízení zemská, neb rodičové
pro takové zápiSy mohou sobě z těžkosti pomáhati. Nic
to neplatí, že zadali sobě statek manželce neb dětem svým;
dále se i to najde, ze Havel měl poručníky nad sebou i
nad statkem pozustalým po otci; reformací mezi Bohuslavem Holcem a Jancm Betlimským netrefí se sem, neb
tuto jiná věc a taky tam není o to konce, neb Bohuslav
má prokazovati díl otcovskej. Druhý nález taky se dělí
od této pl'e, Měli by také k přečlení podali kšaLu Hanuše
Zeydlhubera, též zápisuv jednoho dání domll u tří komí
Erhartovi a druhého dání Erharta manželcc a dělem
svim, ktcréž ukázal Havel, ale pro ubytí zanepráznění
táhnou se na ně, aby pb uvažování v ně l,ahlídnuto bylo;
davše dále čísti smlouvu mezi věřileli Erh.,rta Seydlhubera
o dluhy jirp. povinné, Nález mezi panem Vo~dřichem Dubanským a věriteli Erharta Seydlh'ubera, conflrmací vrchního práva mezi týmiž -stranami, zlllocncní panu Dubanskýho domu Elharta u tl'{ kond, odpor témuž zmocnění
učiněný, poručníci nařízení od pana pUJ'gmistra panu Ha.
vlovi, bratru a sestře je!lO, dání spravedlnosti své od p.
Dubanskýho Adamovi Sturmovi, vejpo\'ěď mczi Jancm
Seydlhuberem a Adamem Slurmem koupení téhoz domu
Ambrože Nettera od Adama Stu;'ma, nález mezi Hanušem Falkem a Ambrožem Netterem, k lomu mluvě
slyMn průvod jejich, že Erhart nemohl věl'itelůlIl jinak
práv býti, pojbtil jim dluh na domě u lří konví, an i
vejpovM se stala mezi přípovědníky na statek Erharta a
panem Voldřichem Lubanským pH právě lomto, a jistá
vejminka v vejpovedi obsažena, co se dětí Erharta dotýce
že mohou uZiti té vejminky a nemohou tomu přckážeti:
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An kdyby se mělo hledati, s těžkem by se našlo, ze by
Havel nemusel připlatiti do 13 tisíc i vejŠcji. A tak zbytečně na věc rozsouzenou Havel se potahuje, neb stalo-li
8e mu nějaké zkrácení spravedlnosti jeho, mčl k poruč
~íkllm hledě~i a ne k Faltinovi a Janovi, an se připomene,
ze na onen cas Jan, bratr tohoto Havla, odpíral zvodu a
zmocnění toho domu u tl'í konVÍ, ale šel na to nález
Pvřectený mezi ním Janem i na místě bratH s Adamem
Sturmem, že musel Jan od toho pustiti. Vcjše podali
k přečtení apellaci z Kouřima, k tomu mluvíce, že věděl
Havel, jaká rozepře byla o statek Erharta, otce jeho,
mezi přípovědníky na týž statek otcovský, proč jest poručníku k tomu nemel, aby na to nastoupili, aby věřite
lové zdědili ten dum; a Adam Sturm prodal jcj Ambrožovi Nelterovi. Pl'ipomene se i to, že Lidmila Mizlová, sa
zbavena hlavním nálezem toho domu i s bratry, vkročila
v trh toho domu a potom držíc jiej za některej čas zapsala jiej věřitelum a tak ten dum jil, vyšel z dědictví
bratří Seydlhuberu. Davše čísti nález mezi Lidmilou Mizlovou a Ambrožem Netterem, posťoupení Ambrože Nettera Lidmile l\Iizlový domu u tl'í konví, zápis Tav la Mizle
a Lidmily, manželky jeho, věl'itelum Norberským, nález
mezi J, 1'11, C, panem rychtářem a plnomocníkem věřitelů
Norberských, též coufirmaci téhož nálezu, zvod na týž
dům u tří konví věřitelu Norberských, koupení domu
Faltina Kyrchmajera Janovi, synu svému, nález mezi
Izaiášem Kostečkouva Ambrozem Uhla'em, mezi Dorotou
Rambouzkovou a Simonem Tl'eštíkem, Floriancm a Matějem Prsteny, apellaci o dům a statek Silvestrovic, mezi
Markétou uzdařkou a konšely Kadaňskými s tím promluvením, jakým právem Erhartovi ten dum z dědictví vyšel,
jest již s:yšáno, a ač Lidmila, sestra tohoto Havla, vln:oCila
v tdl toho domu, však jest toho domu veřitelltm postoupiti
musela a ten již v dědictví jim vešel. Dále chtěje Lidmila
s manželem Pavlem Mizlem překážku učiniti věl'itelům za
jejich dobrodiní, chtěli na ně uvésli pokutu sedlání, ale
sou toho osvobozeni nálezem, a tak zvod a zmocnění po·
tvrzeno nálezem, a tomu v času právním žádný ncodpíral
od léta 76. až do léta 77. a tak rok a den prošel" oni
potom dům svobodný kO]lpili a poněvadž ukáznli, že ve
dni a v roce v svým držení žádný překázky ncměli, protož Havlovi ničímž povinni nejsou.
Opět poručník Havla Seydlhubera mluvil: Praví
Faltin a Jan, že manželé mohou věřitelům statek zapsati i
dává tomu místo, když mají statek svuj vlastní a zaplacený,
ale tuto jest jiná věc, neb Erhart nekoupil toho domu a
dědictví náležitýho Havlovi, ale pl'išlo naň po Hanušovi,
dědu jeho, kterýž zřídil nápad na vnuky, a tak ten prlll'od
nicímz; přivedená příčina, že Jan, bratr tohoto Havla, na
to dědiclvÍ nastoupil na místě bralN a sestry, ale aby to
pl'ekážeti mělo tomu dědictví Havla nic se nepoznává, neb
Jan nebyl poručníkem, aby se dosuzoval něčeho bratl'ím
a sestře k ruce, než mohl se sobě k ruce dosuzovati;
Havel pak tehdáž ani let neměl, ani v zemi nebyl. Co
se tkne smlouvy s J. ~lti arciknížecí a rozepl'e Ambroze
N eltera s Adamem Sturmem, to se též nevztahuje na
Havla a nemůže překážeti jeho spravedlnosti; a otec mu
nemohl zadávati je!lo dědictví, poněvadž ho nekoupil.
Ukázán nález mezi Reginou Chráštanskou a Adamem
Berkou, Dorotou, manželkou jeho, ten přináší, že věřitelé
měli jistý zápis na statku m"nzelu, a:e ti manželé mčli
statek za své peníze koupený; a lak i ten nález nebude
na škodu Havlovi. Činí se zmínka o Lidmile, sestře jeho,
ze z ~'odu vyvedla len dum, ale byl se toho pak i dosoudila, ~I\dává místa, aby tudy z rodu jeho by! vyveden ten
dům, protože on tehdáž byl nezletilý a doma nebyl, neb
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hned jak se domu navrátil a léta mu zde dána, na'toupil
na svý dědictví. A protož i ta příčina obeslaných, jak
věřitelové s rodiči jeho vukol šli, nemůžc pl'ekážeti jeho
dědictví. Zápisové mezi Norberčany nejsou mu
škodu,
on při tom nebyl a nebylo mu do toho nic. Nálezové od
obeslaných přivedení netrefí se k této při, neb tam věci
sou rozdílné od télo pl'e, nepřicházel na ně statek po
dědu jako na Havla, ale byl vlastní statek těch manželu
v nálezÍch dostavenej, A Havel po otci a matce nic
nemá, než hledá spravedlnosti po dědu, dav opáčiti pro
hojnější spravedlnost svědomí rejstry zavedená Jana Trajana a Jindřicha Cimera, rejstl'ík, když mu léta dána, item
dva rejstříky svých ohlášení, k tomll mluvě, že nemohl
přijíti o svý dědictví, poněvadž sou mu teprva roku 790
léta dána, Ale kdyby byl při právě prve a léta svá měl,
mohlo by mu něco škoditi, co vedou Faltin s Janem,
synem svým, a tak nemohlo svou spravednost přijíti.
Zase Faltin a Jan za to ještě žádali, aby čtena byla
vejpověď léta 74 0 učiněná mezi přípovědníky na statek
Erharta Seydlhubera pro vyrozumění druhé strany s tím
doložením, že prolo čtena, že se vztahuje na kšafl Jana
Seydlhubera; neb všecko to stalo se za živobytí děda tohoto Havla a on věda o tom, neodpíral tomu, že Erhart,
, syn jeho, zapisoval ten dum a tak Jan sňal tcn nápad
s vnuka, protož žádné platuosti neponese průvod Havla,
Co se tkne let dání není potřebí se o ně s Havlem
tahati.
Od porucníka Havla Seydlhubera doloženo: že ten
nález, o kterém Fa1tin s Janem zmínku činí, nevztahuje se
na dům u tří konví, než na věci krámské a jiný statek.
Naposledy Faltin s Janem mluviti dali: Pozdní jest
pHvozování let tohoto Havla, an mu to poručníci dávno
pro mlčeli. - Tím spor zavřeli a právu k uvážení i rozsudku se připustili.
Tu pan purgmistr a rada slyšice žalobu, odpověd,
zápisy, kšaft, svědomí, právo, zl'ízení zemské, nálezy, rejstříky a což k tomu mluvcno bylo, toho všeho s pilností
a bcdlivě pováživše, takto o tom vypovídají:
Poněvadž Havel Zeydlhuber podle obdnění svého
toho jest proti Faltynovi Kyrchmayrovi a Janovi, synu
jeho, obeslaným, aby k domu řečenému u tří konví
v Kunšovic ulici ležícímu nápadem po přcdcích svých jaké
právo a spravedlivost míti měl, neukázal a neprovedl,
nýbrž z odvodu jich Faltyna a Jana, syna jeho, to se jest
dos' atečně vyhledalo a našlo, že někdy Erhart Zeydlhuber,
otec jeho Havla Pllvoda maje sobě a dětem svým zápisem
knih městských dotčený dům u tří konví od někdy Hanuše Zeydlhubera, otce svého a jeho Havla děda, odevzdaný, ten jest za živnosti ještě Hanuše, otce svého,
podle jiného všeho statku svého věřitelum svým jistcum
smlouvou zapsal a odevzdal. K čemuž -Hanuš, otec jeho,
za zivobytí svého jest nic neríkal, než toho tak pH též
smlouvě jest zanechal. Jakž také vejpověď od práva tohoto
mezi přípovědníky na statek Erharta Zeydlhubera, jíž
aktum jest v pondělí po sv. Janu Khiteli léta Páně oe LXIIII
učiněná a v moc svou právní vešhi jest. Od kteréhožto
času a léta mnohým oso bám pořádně knihami městskými
trhem v jistých sumách odprodáván a postupováu jest byl,
až se pak i Faltynovi Kyrchmeyrovi pořádným, knihami
města tohoto ulvrzeným trhem a postoupením jest dostal,
z těch příčin dává se jemu Faltynovi Kyrchmairovi a J anovi, synu jeho, .obviněným, proti Havlovi Zeydlhuberovi
puvodu za právo tak, že jemu tou žalobou a postoupením
toho domu u tří konví v Konešovic ulici leŽÍcího povinni
nejsou, nýbrž při svém pořádném trhu, držení a užívání
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toho domu podle pi-áva se zustavují. Ac!, f. 4, post Reminiscerc MDLXXXII.

23. 1587, 14. ledna, R1/11Dp_ Č, 2179 JI. J: 28.
Staly se smlouvy svadební mezi slov, p. Janem Nerhofem,
měštěnínem St. M. Pr., na místě Anny, dcery jeho, II p,
Faltynem Kirchmejrem z Rejci>ovic, též měštěnínem Stal'.
M. Pr" na místě Fallina Kirchmajra mladšího, syna svýho,
takové, že p. Jan N erhof usnoubil dotčenou dceru svou
za manželku Faltinovi !(, mL a jmenem věna jmenoval
500 k.

m,

24-. 1fi95.
R1/11Dp. Č, 2231 f. 101, Dílové
statku někdy Valentina staršího Kirchmajera: Jan Kirchmajer přijal na sVllj d,l dum u tH konví za 2250 k" více
na zboží krámské 1163 k., na hotových penězích 2500,
jeden zlatý řetízek za 80, par armpantll za 40, konvičku
stl',brnú a dva kotlíky 70, za vejpravu na svadbu 460 k"
a šuldbryf 2500 k, Suma všeho 9063 k, U Wolfa Paurnfryuda 428 k., Kašpara Jan1<hansa 72 k, Suma 9ó64 k,
Přijde se jemu dodati na Kašparův díl 40 k"
na Karlllv
clíl 5 k.
Valentin Kirchmajer přijal vedle 4 šuldbryfů v iuventál'i položených na domu u Karyku, jedné viničce a
hotových penězích 9900 k" více hotových peněz 350,
suma 102óO kop. Přijde se jemu vydati, což Jindřich na
svuj díl příjímá, 780 k, 53 gr.
Kašparovi Kirchmajerovi na jeho díl hotových peněz
1685 k" jistota jcdna Jana a Pstra Nerhofuv na 4000 k.
Dluhové ve Slavkově: Kašpar Sustr 155 zL, Lukáš Ku tlner 100 zl. Hotových peněz v Slavkově, za kteréž se
cejnu koupí, 858 zl., díly 16 buů 206 zl. Suma 1320
zl. = 1056 k, Více dluhův níže poznamenaných 2286 k.,
více 21 centů 100 liber cejuu, kterejž před rukama jest,
po 16 kopách 15 gr, centnýř, učiní 354 k, 57 gr. Více
hotových peněz z cínového handlu 107 k., více co by
Jan Kirchmajer měl vydati, 40 k. Suma 9519 k.
Dluhové: Andres Tylman z Drážďan 76 k" Václav
Vilimoyský od Hory 296, Václav konvář v Ml. Boleslavi
166 k., Šimon konvál' v Ml. B.' 22, Řehoř Bořanovský
od Hory 101, Pavel Minych z Lipé 62, Matiáš Náchodský
z Vlašimě 46 k" Zachariáš Ticiajner z Jindřichova Hradce
39 k., Joachym Ejba z Soběslavě 79, Václav konvář
z Králové Hradce 293 atd, - suma 2286 k,
Jindřichovi Kirchmajerovi na jeho díl: Mosaz a železo v krámě za 5050 k" malvazí 2426 k" vinička za
Horskou branou 300 k., hotové peníze 108 k., za zbroje
prodané 52 k, Víc,e má jemu Valentin K. vydati 730 k,
Dluhové: lvlikuláš Svarcperger 100 k, Bartoloměj Selhart
ucbožtlk 60, Martin Les konvář 100, Daniel Koch, konvál' v Olomúci, 50 k" Konrad Seyfryd v Litoměricích
21, Jan Rattl 6, Jan E,:hart z Vrchlayí v8, Kašpar Mincer
'; Kroupky 20, Matiáš Stros 14, Krepl Zid u Vilímků 12,
Sebestián Keppl z Slavkova 112, Mal'lin Kalfšek, koželuh
v Litoměřicích 150 atd. Suma 9519 k,
Karlovi Kirchmajerovi, let nemajícímu, na jeho díl:
dllln u anjelůy, jakž jest jemu od p. otce zapsán za 2000 k"
jislota J, Mti C, na 2000 k" druhá na 2000, třetí na
200 k" hamry dva v JincÍch za 800 k" Wolfa Satlalera
z Cahlova dluhu 2,,0 k" Tom,g Lejba z Slavkova 272 k.,
suma 951.1, k, Dluhové V Linci: Kateřina Kaltenmarkterynová 76 k., Abraham Pel. 152 zL, Leopold Kalcher
146 zL, David Engelharter 259 zL, Isak Widmon 315 zL,
Jakub l'erger ~48 zL, Lorenc Tyttl 81 zL Více neprodaného cínu zllstává tam v soudcích za 408 zL, od kteréhož
musí se p, Linhartovi Woserpekovi tam zaplatiti 114 zl
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Knihy: biblí něm. ve dvou dílích, knížky Gerson in
octavo, dvě knížky něm. in octavo.

decedere contigerit Luca prenominato superexistente, ex
tunc resignacio per enndem facta in ipsum vigorose revertetur. Actum fer. III. post Annunc. b. Marie.
7. 1493,26. března. Tamtéž. Barbara,"') conthoralis
Johannis Domazliczl<y de domo Nastojtonis, resignavit
domum suam, quam in habitat, dictam Nastojtonis, Johanni,
marito suo caro. Eod. die.

1621, 5. listopadu. Rukop. č. 2114 f. 291. Ruprecht Amlang šmejdíř a Dorota koupili dum u tN konví
od p. Jana Kirchmajera z Rejchvic, primatora Stal'. M.
Pr., za 2500 k. gr. č.
...

8.

1498.

hannis Nastojte.

1. 1443, 4. dubna. Rllkop. č. 90 f. 79. Johannes,
natus Barbare, relicte Petri Prunhauser, e mit erga Elizabeth, natam dicti Petri, conthoralem vero Johannis Bruncwik, mediam par tem domus pro XLV s., cuius alia medietas ad dictum Johannem pertinere dinoscitur, que sita
est in acie conlra domum ad dimicatores et penes domum
reIicte Johannis a' tribus contarÍs. Act. die s. Ambrossii.
2. 1443, 6. května. Tamtéž f. 81. Johannes de
Glathovia et Maria emerunt domum cum braxatorio _
erga Janconem, natum Barbare. reIicte Petri Prunhanser,
pro XC B. pr. Act. fer. II. post Ostens. reliq.
3. 1456, 5. srpna. Rl/kop. č. 2141 f. 362. Stal sě
jest rozdiel všeho statku po Janovi z IOatov zuostalého
mezi Máňí, vdoVlí a nynie Janka z Střicbra manželkú, a
Jjndl'ichem .sirotkem takovýto, ze Máně duom svuoj proti
Serméřuom na rohu a podle domu od konví ležící šacovala tak, která by strana chtěla v domu znostati, aby
dala straně druhé 100 kop gr. Páni volili pro sirotka
100 kop. Fer. V. die b. Marie Nivis 1456.
4. 1474, 31. března. Rt/kop. č. 2105 f. 341. Wratislaus, filius J ohannis Halerz, et Magdalena emerunt domum dictam ab antiquo Nastojtonis, sitam in acie c~)lltra
domum ad dimicatores, aput Maniam, relictam Johannis a
caesare, ad hec aput Thomam institorem, Johannem Holub,
Joh. Slepice, Sigismundum ab uve, Vitum Kbelsky, Giessam
aurifabrum et Joh. 1'l'Iotyczkalll, qui ex mandato dominorum
super domo eadem racione caucionis fideiussorie per
iudicem erant introducti, pro C s. boem. gr. Act. fer. V.
ante Palmarum.
5. 1484, 5. listopadu. Rl/kop. č. 94 J. f. 54. Barbara, olim vVratislai, ()unc J ohannis Domazlicky coniux,
publicavit, Cjuia obligalnr CC s. gr. mis. et parafernaliu
Jitce, filie sue, per IVralislaum, patrem eiusdem, einem
testamentaliter legatas, quas proscribit in domo sua Nastojtowsky dicta. Act. fer. V. post 00. SS.
6. 1493, 26. března. Rl/kop. 2107 j: 37. Johannes
Domazlicky de domo Nastojtonis, tunc consul, _ cum
consensu Luce Domuzlicky, fratris sui, admisit _ ad resignacionem sibi factum libro cil'ili substancie per eundem Lucam, fratrem SUUlll, Barbaram, coniugem suam, _
eo tamen modo, si prenominatntn Johannem premori contigerit, Barbara coniuge in humanis rebus super existente,
tunc devolucio prefale resignacionis in ipsam perlinere
debebit. Si autem Johannem et Barbaram, ambos, premori
contigerit, tunc resignacio sepetacta post illorum mortem
ad pueros, quos ex se dumtaxat genuerint, del'olvi et
pertinere de bet. Sed Johanne et Barbara viventibus bona
ipsis resignata ven dere vel alienare poterint absqu'e pue
rorum ex eis genitorum impedimento. Si autem Johannem,
Barbaram et pueros ex ipsis genitos ab humanis rebus

Tamtéž f. 142. Johanna, mater Jo-

O Janovi Nastojte viz Tomkovy Dějiny Prahy sv.
IX. a X.

Číslo pop. 475.
(Dum Nastojtovský, u zlatého medvěda.)

lvlelatltrycltově.

9. 1527, 6. prosince. Rl/kop. č. 2110 f.239. Barbora Nastojlová - vzdala jest mlajn sv6j na ostrově le.
Ucl nad mostem, konec jezu, Václavovi Sovovi z Liboslavě fl Jitce, manželce jeho a dceři své, však teprv po
smrti své. - Act. fer. VI. die s. Nicolai.
10. 1528, 9. března. Rukop. č. 2110 f. 254. Barbora Nastojtová ze Všehrd stoje osobně v radě na místě
paní Žofie ze Všehrd vzdala statek svuj Václavovi
Sovovi z Liboslavě, zeti svému, a Jitce m. j. a dceři své.
Však na ten způsob, že on p. Václav s manžel1ní svú jí
puní Barboře má podle smhívy vydávati každého roku po
CCL k. gr. č. až do smrti její. Než co se domu, v klerémz ona paní Barbora bydlí, dotýče, ten dnom ona
lpocně dává napřed psané paní Jitce, dceři své. a puní
, Zofce ze Všehrd, manželce p. Mikuláše Isrle z Choduov.
Act. fer. II. ante Gregorii. (Plat 250 kop ročně odpuštěn
byl jdtě r. 1528.)

c.

11. 1528, 26. listopadu. Rl/kop.
2110 f'. 284.
Jan Vlčehrdlo ze Všehrd, dcery své, majíc list mocný,
oznámil, ze ona paní Žofie, dcera jeho, vzdala jest právo
a spravedlnost sVlí, kteráž jí náleží zápisem na polovici
domu u zlatého nedvěda, klenížto polovici do/nu má ona
paní Žofie od paní Barbory ze Všehrd, tety své, sobě
zapsanou, uroz. rytíři p. Mikulášovi Hysrlovi z Choduov,
krále J. Mti kamermejstru, manželu svému milému. Act.
in crastino Katherine.

12. 1528 (I)
Rl/kop. č. 2110 f. 284. Pan Mikuláš ml. Isrle z ChodlloV i na místě p. Bernarta Isrle
z Choduov a na Dubu, strajce svého, oznámil: Jakol. jest
někdy paní Žofie ze Všehrd zápisem vzdala někdy panu
Mikulášovi staršímu Hysrlo\'Í, manželu svému, spravedlnost
na polovici domu u zlatého nedveda, kdež potom táž
spravedlnost po smrti p. Mikuláše staršího na již jmenované p. Mikuláše ml. a p. Bernarta, jakožto ,trejcuom a
najbliZším přáteluom, jest připudla, tu a talrovou spravedlnost p. Miknláš a p. Bernart zase paní Barboře Nastojtové ze Všehrd vzdávají. (Bez data.)

13. 1537, 2. ~éJťvna. Kopiit' v archivu IJ/ístodrž.
117. (Staroměstsl: m.) Poctiví, věrní naši milí! Vznešeno jest na nás od přátel někdy Barbory Nastojtový ze
Všehrd, kterak by Jan Vlčehrdlo ze Všehrd, bratr vlastní
týž Barbory, bez řádného pol'ízení statku svého úmřel a
když táž Barbora chtěla se jest v statek tak- pepoNzený
uvázati, tehdy Vác1al', Erazima z Čemík syn, v tom pře
kázku jest učinil pravě, že by tejž Václav od Jana Vlče
hrdly sobě zápisem a knihami vašimi dání míli j měl, a
o to táž Barbora s Václavem ku právu vašemu jsou při
stoupili a než ta pře tak začatá k svému vyslyšení jest
přišla, v tom jest týž Václav náhle uml'el a Salomina,
sestra Václavova, v tom jest opět překážku učinila a tal\
poručníci a přálelé přirození od Barbory Nastojtový zří-

.f.

*) Byla dcera Martina ze Všehrd.
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zení s touž Salominou pi'ed vámi t~ při vedli, .kterážt~
JIZ dávní čas, jakž jsme zpravem, vyslyšána Jest a az
posavad na odkladích stojí, n~s v tom pryose, a~):chom
týž přátely v jich spravedlnosti sprav~dl~ve .opatllh vtak,
aby jilll o to konec sprav~dlivl byl úci~cn, I pv0ln!d~ by
tak bylo, jakž zpraveni bili r~cíl~le, .nu yz.ádust }ech p;átel
vám poroučeti ráčíme, aby t~z prve, Ja:,z Jy~~t pred pravem
d stran vedena a svědomí I coz v te pn Jest ukazováno,
bylo hned odesláno, a my v to
oznámiti ráč(me, jak v té při k stranám zachovati s~ ~llli
budete a co se dotejče týž Salominy, také vám porouclm~Z
abyšte' nám to oznámili, jakým zpuosobem ona v .teJz
statek se jest uvázala dříve, nežli právem vaším a veJpovědí o tajž statek mezi, tonž Salomenou a stranou druhou
konec jest učiněn, jakož jsmye pak .také pl'ed}lm o to~;
o všem slatečnému Jiříkovi ZabkOl'I etc. s vanu mlu';ltI
poruciti ráčili, ale až pos~:ad nál~l od vás zád?~ odp~ve~,
ktenÍŽ bychom se zpravItI mohli, dána nem, a pIOt~z,
znajíc předešh\ i nynější vuoli naši býti, tak se zachovaJte
jináce nečiníce. Dán na hradě Prazskérn y sobotu po
Božím Těle léta etc. XXXVIlo.
14. 1541.
Kšaft Václava Sovy z Liboslavě viz
výše str. 420.
15. 1553.
Kšu[t Pavla Severina z Kapí Hory
viz výše stl'. 136.
16. 1559, 8. prosince. Rukop. č. 2117 f. 442. Johauna z Liboslavě pozuostalá vdol u po někdy panu Pa
vlovi Severínovi ~ Káp: Hory; stojécí osobně v r.adě
s Alžbětou odtudž z Kápí Hory, dcerou svou, oznámila:
Takož jest dotčený pan Pavel Severin v kšaft~ svém toho
doložil, jestli by táž puní AIZbět~, d,?e,ra Jeho" duom
u Nastojtuov, jinak u zlatéh,? nedveda receny, :? ctyr~ch
stech k. gr. č., kteréž jí týmz kš aftem odkázal, UJ~tI chtela!
aby jí v té sumě tak odkázané posh\pen byl. I ze takovy
duom ona paní Johanna z Libosla~ě jí paní A1Zbětě
z Kápí Hory odevzdala jest a postupuje
Act. fer. VI.
post Nicolaum.
pře

~ám

nahlédn~ce vá~~

17.

1564, 4. září. Rukop. č;. 2120

f.

1~. ~Iy p~rg

mistr a rada Stal'. M. Pl'. známo clllíme - ze Jest pred
námi položen kšaft někdy A1Zběty z Kápí Hory, měštky
naší - kterýž - zavírá - tukto: Ve Jmeno svaté a nerozdílné T-ojice amen. Já Alžběta z Kápí Hory - známo
činím mým tímto listem kšaftovním předk~m du?m
svuj u Nastojtll a jinak u zlatého nedvěda, v němz bydhm!
v Star. M. Pr. i jinej všecken statek - dávám p. JanovI
Kosořskérnu z Kosoře -- aby ale dal z téhož statku mého
paní Johanně z Liboslavě, paní matce mé milé - P? padesáti kopáeh míšo každého roku - . Item VáclaVOVI Severinovi z K. H. bratru mému milému, též aby dán byl
řetízek můj zlatý: jako mi jej nebožty, mut,pan tatík dal,
když sem se vdávala - . Item ~nne,. d~er~ J;,. ~ana I~o
sořského, 50 k. m. a pásek stríbrneJ blleJ retlzkoveJu;
dílem dělanej a záponku s červeným kamenem a s pěti
perlami - . Item dětem nebozky sestry
Doroty, Janovi Pavlovi Anně, Johance a Symeonovl, aby p. Jan
Kos~l'ský vydal každému z nich dva zlatá uherská a více
ic Stalo se v outerej před Naroz. P. M. léta etc.
;eďesátého čtvrtého. (Publikováno ve ctvrtek po sv. Arnolfu
I. 1565.)
18. 1566 17. května. Rukop. č. 2121 f. 169. Jakoz
jest Janovi Ko~'ohkému z Kosoře lla žádost jeho od _.
pánuov St. M. 100 k. gr. č. do sv. JiN n~jprv pY-iŠ,tího
pujčeno a on Jan takovú sumu na domu a pI~~C!l pn r,~ce
Vltavě s druhý strany u jezu, nad ~ost~rn.}ezICI, kteryzto
duom s pilami sobě odevzdany a kmhamI uradu mostského
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postoupený od Václava Seve~'!n~ z Kápí Hory n~á, ttmiž
knihami úřadu mostského pOJIstIl a zapsal. I ponevadz takovému postoupení jemu Janovi Kosořskému. téhož ,domu
s pilami odpor jest učinila Johanna, matka Jeho Vaclava
- že takovou sumu na domu svém nezávadném u zlatého
nedyěda kterýž Nastojtovský slove, v Kunšoyic ulici
spravnje' - . Act. fer. VI. post Sophiae. (Zaplaceno roku

1567.)
19. 1567, 14. července. Rl/kop. č . .2118. .( 168.
Jan Netler a Dorota koupili duom v KUnŠOYIC uh~1 ~ zlatého nedvěda řečený Nastojtoyský, na rohu lezím od
Jana Kosol-ského z Kosoře za 2000 tolaruo;,. kaz?~ tolar
za LXVIII krajcaruov počítajíc. Act. postndle DIIIS. ap.
20. 1570, 22. května. Rl/kop. č. 1132 f. 84. (Urban
Netlel' s JiHkem Zvunkem.) Jakož jest yrban N~tter
z Glauchova sa srocen lm právu na porucení J. l\HI C.
s Jiříkem Zvunkem z Otlrsdorfu, jeho obvinil, že by 1. 68
v pátek pa Laetare, když v mí~to toto radní on ~rban
za příčinou sirotkuv po někdz ~imono;'i ~uchmano~; .pozustalých obeslán byl, a kdez Jest téz JII'(k Z. naJ1lI s~
dal, když při vystoupení byl, Jiřík Z: k němn ?vrba~?:'1
slova mluvil, že by on ~~ban cOy slIbo;al, y.k?} Z. PIv'" o
městské přijímal a tomu mcemémuz dostl neclml, Jah na
dobrého náleží - . Proti tornu od Jiříka Z. mluveno -:ze - se sám tohú Urban proti ně~nu Ji1fk~yi dopustlh
jakožto osobě věku sešlého a rodici prazskemu! kteryz
mnohá leta v prácech obecních a úřadech J. Mti C. b):.l
- . Urban mluvil: ze předkové v Jiříkovi, D~chek písa!',
děd byl člověkem poddaným ve Zluticích pánuv z Plavna,
pot~m se sem dostal a na Novém M. byl a na p~ávo
toto před 30 lety se přibral a dum ko~pil. A od casu
toho slovou Zvuonkové, nebo prve slouh Zvonové. (Nálezem byli oba dva v Inlzeň vzati.)
K lomu svědci r. 1518 (rukop. č. 1049 f. 178) vypovídali: Jan Netlel': Jak sem pi'ijel 1. 67 z N~~mburku,
jak mi se tam škoda stala, žaloval sem strejcI ,~;émll
o tom p. Urbanovi, stejskajíc sobě, co P. B.. ra.cIl n~
mne dopustiti. Tehdy strejc můj řekl: NesteJskeJ SO?~
tak hrubě, však jiným taky ponejprve staly se škody, J~~
ještě člověk mladý, P. B. tobě zaBe nadělí. NerozprávcJ
mnoho o tom, ač bez toho tomu neb~d.e,. že .bll(~ou vs~
tobě jiní kupci a kramál'i neb leckdos ptatl, Jak SI svy ve~1
tam spravil, abych dal za odpověd, co J: ~I. C. spraVil
V Uhřích a měl mnoho lidí a málo spntvll I málo chvály
obdržal.
o.
Ambrož Netlel': Jakož jest Jan Netter,. bratr nUlJ,
nějaktí škodu v městě Naumburlm vzal o Jarmarce s;.
Petra II Pavla 1567 a když se domu do Prahy nav;álil,
o to jest promluvení měl s p. Urbanem N, straJcem
mým - .
Iuda impressol': Nemohu pamatovati, kterého líta
bylo, když se ztráta stala a nějaký v ~'olště po;,radl
prsteny a prodal to Mey~lovi, a, Ja,~~bov~, kte~-~. cepce
dělá - . Tehdy J. 1L arclknízeCl raCI 1 ml poruclli, a~~
chom ty Židy přidrželi, co sou k'?',lpili, a&?, to sloZlII.
Tak Rl11e se zachoyali a my starší Zldé ty ~I<l'y' k tomu
sme přidrželi že jsou to slolili, a my to specelih. lsrabel
Munka tehdá~ lířad držel, to k sobě přijal. .yOtOI~l 0rět
poručení se stalo, abychom to donesli I~. p: Jn'íkovl Zvunkovi, k rychtál'i císařskému. Tak sme uClll1h.
Markus Meyzl (fol. 185.): Jest tomn 3 .~eb 4 let~,
pl'ijel lem nějaký Vlactl, stál y hospodě p. Mlc~na dome,
pobízel mne i Jakuba Zida ten Vlach, chceme-II od něho
koupiti jaký klínoty, prstýnky, :~ži(:ky v"lat~, al~l~anty
zlatý. Pověděli sme: chceme kOUpItI, okazte nam. Sl! sme
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IX. Tl úlici Melatltrychově.

s ním do hospody do Mičánového domu, Okázal nám ty
předně slyševše a potom odpor mezi stranami, jako Kaklínoty, koupili sme to od něho, bylo mnoho lidí dobrých
teřinou Sejdovou s jedné a Janem Netterem, též .Tmkem
pl'i tom, za svobodné, za sto a 30 tolaruov. A stalo tak
ZI'uonkelll z Ottrsdorfu, měšťany našimi, z strany druhé
kolik dní, poslali sem pak z Krakova, že takové věci
vyslyševše a je podle práva rozeznal'še, jej sme v jiných
b)'ly kradený. - Starší to zapečetili a slozili u p. Zvuonka
artyku!ích všech"ěch kromě těchto dvou, prvního, kdež
a my se soudili s lim Vlachem, nechtěl nám vrátiti peDorota Nelterová v něm toho dostaviti dala, že toho
níze, Obdržali sme v appellacfeh, musel nám vrátiti zase,
zápisu, kterýž zde na rathouze s manželem svým s strany
21. 1571, 26. července. Rl/kop, č. 2120 j.167,(Kšaft
Llorot)' z Hornosína.) Dorota z Hornosína, někd)' Simona ,sirotkuov v knihách zapsaný má, v moci a při své váze
zanechává a jeho rušiti nechce. Též druhého poslednfho,
Tuchmana a nyní Jana Nettera manzelka, měštka St. M, Pl',
kdd oznámila, že nejvyššího porucníka nad ditkami svými
jstící nemocí od P. B, navštivena, ucinila kšaft v středu po sv.
ciní manžela svého a Tiříka ZVllonka z Ottrsdorfu DC, jakž
Ondl'eji ap. I. DC 68 olllámivši předkem: Jakož jesti ně
tíž arty kulové dva js~u vyzdviženi vejpovědl naší, jíl.
kterého času léta tohoto DC 68 kšart učinila, kterýž jest
actum postridie Jaeobi ap. 1571, podle práva ztvrdili a
k sobě někd)' Wolf Hebnštrejt od tří vosluov s truhličkou
jemu mfsto dali, Tomu na svědomí - v ponděl{ po Rozeleznou přijal a v tom času ráčil jest jeho P. B, z tohoto
zeslání sv. apoštolův I. DC sedmdesátého šestého.
světa prostředkem smrti sníti, o kterýmžto kšaflu neví,
22. 1575, 10. května, Rl/kop, č. 1172 j. 134. V úterý
aby do rady podán b)'l, a obávajíc se táž Dorota Nettepo Nalez. sv. Kříže stal se popis věcí po Janovi Neltcrová, aby nějakých ruoznic o statku sl'ém po sobě nel'ovi z Glauchova: Předně Anna Nelterová z Ryzntalu
pozuostavila, oznámila, že ten pl'l'llí kšaft ruší a kazí však
vdova, Jan, syn s pnní manželkou Dorotou z Hornosína
sobě i tohoto k změnění, jestli by jí P. B, zase pozdraviti
a Anna, dcera s živou pozuostaloll. Dum II zlatého nedrácil, moci pozbostavuje. Dále oznámila, že toho zápisu,
věda Nastojtovský, vinice Voslovka v Kartousích, dva
kterýž zde na rathouze s Janem Netterem, manzelem
domy na Nov. liL Pl'. - Nahoře v komol'e - 11 figur
svým, s strany sirotkuov v knihách zapsaný má, v moci
prostejeh a ne velmi některejch dobrejch, vrchcábnice.
a pH své váze zanechává a jeho rušiti nechce. Potom poV světničce nahoře: německá biblí jedna, postiHa německá
díl svuoj všicek a spravedlnost svou všeclm i s nápadem
.Martina Lutera - v kanceláři - hodin k)', Cosmographie
ze odkazuje a dává výš jmenovanému Janod Netterovi,
česká a druhé hodinky bicí v krámě. V krámě: almara dosti
manželi svému, tak ab)' on z toho ze všeho dílu jemu od
pěkná, v kteréž. se schovávají hedbávné věci, truhlicc,
ní odkázaného povin' n b)'1 vydati to, coz nížepsan)~m
v kteréž se schovává tlučený koření.
osobám odkazuj~. Item Martinovi, Matějovi a Karlovi,
8 koflíků stříbrných pozlacených s přikrývadly, kondítkám jejím s Simonem Tuchmanem, nekd)' manžt1em
vička stříbrná, píšťalka stříbrná, tl'i číšky a jiné střfbro
jejím prvnějším, zplozeným, kd)'z by k letuom dospělým
polámané pozlacené váží 44 hřivny, 12 lžic stř., dvě dýky
a rozumným přišli, jednomu každýmu l'etěz zlati, kterýž
stl'. a korály stř., dvě konvičky střfbrné a vnitř v nich
by za sto uh. zl. stál, aby jí památku měli a k tomu a
sklenice zadělané, 200 zl. uh. na dvou šnurách, 4 řetězy
nadto puol šesta sta kop míš. všem třem společně, A
zlatý váM 389 zl. uh" 3 řetízky zlatý vází 's dvěma armneuchoval-li by pak p, B. kterého z týchž dílek jejich
panty 35 uh. zl. - zrnek Hišfálových 18 na šnure hedsmrti, tehdy polovice dílu toho umrlého aby za dotceným
vábné, páteř korálový s zrnkami zlatými a s Hízkem zlamanžel,m jejím zuostala a druhá polovice na jiné zivé
tejm, váží 3 1/< lotu, záponka zlatá s zelenejm kamenem,
pozuostalé dítky její aby pl'ipadla, J estlize by pak P. B.
zub vlcí do stNbra vsazený. Peněz hotových 1210 k. m.
všecky dílky její z tohoto světa prostl'edkem smrti povo4 sudy vína červeného loľiského, 5 nádob vína loň
lati ráčil, di'fve nežli by k letUOIll rozumným přišli, tehdy
ského v domě Rukovic, :\.5 sudů vína červeného a bílého
aby všeeken dil l)~chž dítek za manželem jejím zuostal.
dvoulelního kyselého.
Item panu Jil'íkovi Zvuonkovi z Ottrsdorfu, bratru jejímu
1
drejčenýmll, aby z toho podílu jejího po ztvrzení tohoto
1Krámské zboží: Harasu: t1:i štuky po 7 / 4 zL, 7 štuk
po 7 / 2 BzL, 4 po 7 3 /4> 16 po 8, 23 po 8 1/ 4 , 15 po 81/2,
kšaÚu ve clvli' létě jedno ~to kop míšo vydal. Itcm Ja11 po 8 / 4, 3 po 9, 7 po 9 1/ 4 , 12 po 9 1/,. 3 po 93/j,
novi z Horno~ína, bratru jejímu, pro památku mísku stří
3 po 10, 2 po 10 1/ 4 , 5 po 10 1/" 1 po lO a/ 4, 1 štuka po
brnou a Lidmile, sestře její, jednu l,opu míšo odkazuje.
111/4 zl. Ferštatu: 24 štuk po 4 zl., 2 po 3~/1' 2 po 37 S,
Item k záduší sv. Kl'iže, tu kdež kostelík sv. Blažeje jest,
1
1
6 po 4 / S' 7 po 4 / 4 , 28 po 4 3/ S ' 37 po 4 1/" 47 po 45/S'
v němž otec její pochován jest, aby vydal 50 kop míšo
32
po
4",'4'
29
po
4 7/ , 19 p05, 13 po 5 1/ S' 10p051/4,
však tak, aby předkem manžel její z té sumy [,ámen po3
1 s
9 po 5 / 8 , 7 po 5 /" 3po 5 5 / S ' ]2 po 5 3 /., 7 po 57/S'
ctivej mramorovej na hrob alce jejího s erbem jeho vy11 po 56, 2 po 6 1/8 , 4po 6 1/ 4 , 6 po 6 3/ S ' 3 po 61/2,
tesati dal; a col. těch peněz kolii' po nákladu téhož ka6 po 6 / S' 1 po 6 3/ 4 , 5 ".tuk květoyanýho ferštatu po 41/2
mene pozuostane, to aby potom vydával na vopravu kaply
zL, 3 št. květ. po 45 / S ' 21 štuk květ. po 43/ 4 , 5 po 5 zl.
v témz kostelíku, pokud:!. se těch penez dostávati bude.
lvlochejru II štuk po 3 1/ S zl., 17 po 3 1/ 4 , 10 po 33/s,
Item Barboře, služebnici její, aby týž vydal deset kop
1
15
po
33 /2, 16 po 3 5/ S ' 13 po 3 3/ 4, 9 po 3 7/ S ' 10 po 4,
míšo a s luožko šatu ov , když by k vdání přišla. Item
/
1, 2 po 5 ' / 4 , 6 po 5, 8 po 5 /" 8 po 5 3/ , 4
3
po
4
Francovi, služebníku svémll, ~O k. odkazuje a ty aby jemu
4
'
po 6, 2 po 6 1/ 4 , 2 po 6 ' /" 3 po 6 3/ 4 , 4 po 7, 1 štuka
vydány byly, kdyz doslouZí. Item Estcl'e, chuově její, ] O
5/ zL, 10 štuk pruhovatýho m. po
m,
po
11
tureckého
8
kop. Naposledy oznámila, 2e nejv)'šší poručníky nad dítkami
3
4 / S ' 2 po 4 1/ 2 , 8 štuk s květy po 3 5 s.
svými činí Jana Nettera, manžela svého, ap. Jii'íka Zvuonka
Samit: 9 štuk po 27/S' 1 po 3"/4' 1 po 3 7/ S' 2 po
z Ottrsdorfu, jim se toho duověřujfc, že oni dítek jejich
1
4,
1
po 4 / S' I po 4 3/ S' 1 po 4 1/ 2, 2 pO.4'/s, 1 po 43h
v ničemž neopustí, ale je tak a ne jinak, jakoby ona DoAksamit
planý:
1 štuka 8 1/ 2 zl. II 2 po 8 3/ 3 zl.
rota sama živa byla, opatrovati budou, A jich milosti p,
Plátna
barevná:
3 štuky modrého po 21/4 zL, 1 zepurgkmi.tra a pánuov za to snažně žádá, že oni nad
leného po 46 šilincích 1 červeného po 3 zL, 1 tělného
dítkem jejím i nad Umto kšaftem jejím růku ochranlllí
1
po 3 / 2 zL, štěpovanél:o po 4 ' / 4 , 1 štěpovaného p~ 43/S"
držeti ráčí. Dorota Netlerová z Hornosína rukou svou.
1 po 4 1/" 2 po 7 1/2 , 4 štuky cvilinku zeleného, cerve.
Kterýžto kšaft my z počátku psaní purgkmistr a rada
ného po 42 šil.

Hedbáví: 17 škaret černýho hedbáv! lac,inýho"á;,á~
37 š'l libra' 4 Škm·ty cemyho, \, Zl
1 ,
25 / libl')' po
I"
á"í 15 1 po 39
. 2
"'I 10 škaret barevného, v z . , , ,
,
lib" po 36 ol.~,
5 1/ , 1 1 škarta hřebíekoveho
šil 1 škarta cernyho za
2 z .,
I "černýho
"6 1 / zl 1 bného krajového, libra po 7 bZ., o él
po
za
4"
03/ I 12 benátského arevn 10
benátského
po,
1
,4 z 't
él
'mberského
po
9
zL,
3
13 / 4 zl., 2 sSlebseJdu cern 10 ~~~rsk ~ boury po 4 k.
3 1/2 dráždanského po 7 zL, 108
3)1 13 párII hed9 páru harasových štrymfu po
z .,
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v
,
143/ ':erveného po 81, 8 5/ 8 bl'unatného
cerného po 26'1 t'l 4 c 28 741/ bílého po 28, 30 pro28 72 pope a e 10 p o ,
4
d I'
o
p o , po 38, 5<;13/·
~ 4 ,I
z a t'e a stHbrné barv)' cen e mu p
kolelu

í I 49'/
c I,
4
17/ puolrefor56, 17 3/,\
calu po -,
\' žlutého )042, 227/8 zele~ého po
brunatného po 42, 8 ,4
,
I
70 385/ cerného
42 8 31 červeného karmazlllového, po, ' O š~1 165 1/.
'
/4
60 8
talet)' cerny po 4 .1.,
2
111."
o
8'/ I
o dvou vlasích po
, "1 4 ,
I' š'1 301{ tykyl)'
bávllých štrympfu po
2 Z ,
zl 42 o 136 zl.,
40 zl 161 tamulU po o I.,
,
,.'
'I
d
0 140
cendr otu po,
.,
3/ t ,k ,t ' s šupinkami rozltcnye I
Kmenty: 84 štu.k,
palík
3
4 1'J 5 ~o 5'/4, 4
3
bílý pruhovaty p~ 9, I .16 ~/ ) t :k) t rozdílných barel' po
po 61/ ' 8 po
barev po 14 krejc" 1626 4 ) y)'
3 po 1 3' /" 11 po3 3 / 4, 8 I~ 5' o P;I/
po 5 /" 1 1 po 5 / 4 , 2 P2° , 9 1/ P 1 p~ 12 4 po' 14, 4 ., 20 krej·c.
I
7 / 4 po 9
po
2'
,
•
I po
"
Haras na zbytcích: 4 štu 1cy 25 loket prazskýe
1
7, 4 po v "
ár l:ukaviček červených, pár po 10 krej3
po 8 zl. Ctyryo p y
1 á!-ského p1álna po 221/, zl.,
73 / 4 zL, 3 št. 5 I. pl'. II o 8 / 4 zl ., 1 Št. 11 . Pl', po
cařích, 5 palíku 2 štuky m yn,
b I 'štně jeden kokobercu v 5 kusíeh za 100 k. !ll. a o zV a
10 zl., 22 I. pl'. po 1]1/2 zl. v
I zl 1 št. 19 I.
Ferštatu na zbylcích: 7 stuk po 4 / 4 š·' 8 1 . po
berec za 9 k. m.
O
v
. pl.
praz.
po 5 zl ., 5 št . 7 I. pro
8 po
I 6 zL, 2 t.
Šamlat: 8 štuk P9 3 z1., 1 Po 5 zl. 50 kl', 2 po
z.
8 zl o št 9 lok. pl'. po
. , '" .
2 zL, 3 št.
7
Samit na zbytcích: 4 štuky 3 l. pl'. po
7 zl. Duplbarchan: 4 štuky po 5 zL, 5 po 5'/4' 3 po ó /s,
1
14 I. pr. po 4 zl.
" 1 1 ture6 po 6 / S'
' 37/ I 2 po 1'> 1 po 6,
Kment černý: 4 štuky po
s z"
' 8 4 šil
Mochejr všelijakých ba~e~; 5 t~!~fa~u o bZe~'vody po
o
•.
1/ l' 101/ štuk malovaného plátna po
ckého m. 2 lokty pr'
1 z2" s pruhami po 4 1/ , 11
2 po 6 , z."
"kého hrebíčkového po 50
4
14 zL, 2 s květy po 2 2 z .,
Barchan)': 4 štuky landšpms
hladkého hl'ebíčkoštuk 9 lok. pl'. po 3 zl.
3 I
šiL, 4 bílého hladkého 4~oš,fO ;"če;~ýho hladkýho po 46,
Št.
.
Šam1at na zbytcích: 1 štuka 5 I. Pl', po
Z .,
vého a popelatého po
1 "d
51 š 5 hl:ebíčkového
11 I. k. po 7 zl.
"
199 loket
20 čer~ýho, hladk~~ ~~3m~er:~ýl~~ a p~~elatého ?vou?ePolouat1asu na zbytcích .barev všeltk)'eh:
dvoupecetního po v' 'I 1 ndšpurského po 49, cernyho
,
antorfských, loht po 28 krejc.
četního po 46, 81 cerny 10 a š 91/ červeného land51
y'. 3 1/ 2 šlukvJ všelijaký barvy I na zbytelch
popelatého aušpurskéh10 po 56 "2 če:'veného šmeleovaAksanll't p 1un.
po 8 zL, 41/~ I. pl'. po10uhcdbávného po 9 z ,
špurského š~e1cované ~o 5§0 14 'červeného landšpurského
ného dvoupeeetního p
' 1 75 I ket normberských
Parnazin: 23 1/ 2 I. pl'. štuka po 8 zl.
,
2
po 55 ~i1., , o te~~;::loo tu~l;iein) z~ 50 zL, 45 loket
Du lbarchan, plátna, kment, cendeHn nu zbytclch..:
sllkna c~~nyh
o
šiL, 17 štuk cende1inu po 33/, zL,
p
l' du Ibarchanu po 5 1/ 2 zL, 20 1. P ,
normo pau, loket P,
o 6 7/ zL, 1 nydrlan. plátna po
1 štuka 13 I. p.
P2 1/
14 I pl'. plátna zeleného a
lát
červeného
po
2"
3"
r,
2 nydrlanského 1platna p 7 7/ 8 1 o 81/ 11 loket normo
p,
na
I.
1',
látna
tělné barvy po v 19, o
5
7 / S zL, 1 po 7 / t , 1 po
s'
P
4'
modrého po 2, 18
p p él
4 1/ štuky ecrného
,2
I
Š l 8 I pl' plátna štepOV/ln 10 po
po 6 cl
I" él
o
. tu c
..
4 I . látna černého pohanské 10 po
'.
7 loket norm. černého t acen 10 p
kmentu po 3 zL, 1 . pl, P
3' /
1 št kmentu po
,
zlatého a
po 2 ' /2
3"/4' 1 1Št. 5"/, I. pl'. ~cmentt~ p015 14'pr. k;nentu po 7,
8
1
317 20' I n. planého s květ)', štuka za 8 zl.
4 / 2, 5 / 2 1. pro kmen ~2 p030"/ I. ~r. kmentu po 91/2,
1
z., "
'lb.' 1 libra stříbra benátského za 17 /,
18 1. pl'. kmentu po
"
4
2 1 št l ' 1 pl'. barl b ' I u na zb ytcteh po ,
.. o .
Zlato a str 10.
v d 'I
a 18 zl 1 zlata ben.
14 štu c alC lUn
2 1/ 1/ št plátna malovaného
I 1 I lata ben prostre III 10 z
.,
12'/chanu všelikých barev po
2'
2
"k ~
61/ 6 št.
z " , . z 191/ . 2 I. stHbra mediolanského po
4'
3/
10 Xt 6 1/ I pl' tafalu na Vl oce po
4'
tenkyho z a } ,
I 1 I taž zlata ben. za 24 zL,
po 4',
s, b ,t~lcil ~ 31/4 zL, 37 1. pr. plátna čer1 I. tazeného stríbra 17 ;7/' I' 2 hfivny cetek stHbrných
1/ I. zlata falešného za
sz"
cendeltnu nka ,'.) 2 št: ml)'nářského plátna po 2 zl.
ného po 3 lejc.,
.
, b
~ 15 zl 3 hřivny po 19 zl.
,
,
I 78 liber 26 lotu Libského závazí arev r~zp
.,
5 I k norm červený a zlaty barvy,
Frenc e 1/ 1 2 I 1 lot cervených aksam. po 8/~
Dupltykyta: 2 o;
. 65/ I n červený 56
1ičných po 5 2:'~ '~h aksamítových po 7 zL, 2 I. 4
36 3/ 4 I. n. červen, a bily barv)', 3 3 sl' "1 té 48i/ 1.
' 321/ 1 n bílé 20 /s . n. z u,
,
zL, 23 I. 26 lotu eern~ 1 10 I 18 lotu aksamítových
I. n. brunalny,
Bb"
78'1 n hřebíčkové, 81/ 4 I. n,
tk~niček po 231. zL, 13 Š,
loty s trocaunem po
z '\
tné a zlalé arv)',
..
, I
b·
69 / I zelené barv)' 5t, . ll.
n. lUna
s nítmi P~, 4 zL, 12 štulc a c:. o 4 1/ 1 libra 11 lotů
brunatný a zlatý ~arv)'~ 28' tili~kách, 791/, { n. černé
aks. tkamcek po 3 1j2' 14 ,p
2'
popelaté barvy, vse p
černých frenclll po 4 1/ 2 zl.
1'1 .
po 24 Š. šl . 49 I. n. brunatného po 28 š., 1?05/~ 1.
Boura hedbáví, tkaničky, p,as?many, ~la~~~r~Opol );~
Dama <y. v
'/
žlutého po 28, 421/3 cernyho
na váhu norm bersktí boury "'-'šelikyeh ébl arel, 39 š 5 1.
čel'1lýho, po 26 S'j 37 27 7/ I. bílého, 1355/s cerveného
"
I I db laciného barevn 10 po
šilincích, 8 ' le ' é l
3 I 4 I h. benátského
kostkov)'ho po ~6 š'llřebíCl~oVéhO, 351/, zeleného z,laté
k);110 barven 10 po
z".
7 ,I
d fl'
he,
Olens
1
I
b
b'arevného
po
z"
zlaté barvy, ~31 /, I
201/ zeleného 79 popelateho,
černého po 53/ 8 zL, 19 .,1. ,en,
9 zl 3 1 bí1ejeh
barvy, 47'/4. eervené 10,
t
'
1 I hed červeného karmazlllovyho po L'l '1
~áhu po
še po 28 šll
I
.
'
I 7 1 tl anic bflejch na I )S CDU ,
v
.
1/ I n cerného flol'entinské 10
tkanic po 5 z"
. c,
' o 3'/ 6 I tkanic
Karmazin (damašek): 7 8
. 30 3/ hřebíčk'ového po
2' o I' t t n6 13 I pasomanu na Libskou vahu p
po 34 ŠiL, 811/4 toletu po 27' s
8 76 7/
, . barev na vá IJU normo p o 4 , 11 uncu z a a e
všelikých
8
28, 555/ červeného po 3 3 , 295/S žlutého po 2 ,

1

7 šil.
't 37 1 n
Aksaml :
..

černého

r/

ši~kS;~~r 1.1~. tlačeného

8

stříbrného

v'''

st.lIlC

reforcatu4~0 !~' cle~~~h~h1~~;~I~~~UI~~ vla~u p~

S'

!o

po 39
46

i
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kého benátského po 19, 3 1. zlala a sll'íbra prostředního
po 18, 8 uncu zlata falešného po 73/ i' 4 unce taženého
stříbra po 17, 13 uncu zlata taženého po 24 zl., 4 libry
lkanic zlalých váhy normberské po 24'/2' 11 lotu hedbáví bílého polykacího, libra po 5'/~ zl., 27 tuctů Imoflíčků barevných, tucet po 4 gr. č., 5 tuctu knoflíčku
polských po 12 krejc.
Kapary, korduban: 168 liber kaparu na normberskú
váhu, ccntnýř po 11 1/ 2 zl., 2 tucty chlupatého korduhanu
po 6 zl., 1/~ t. bílých skopových kozí po 23/! zl., l/~ t.
bílého lwnlubanu a cerného po 5 zl.
Perník normský: 396 táflíček, 32 táfl. po 1 zl.
Cukr: 40 liber kuchynského, ccntnýř po 22 zL, 2 c.
pryzyly po 7 zL, 197 liber pryzyly po 8 zl.

Pomorančí 800 za 15 zl., 35 liber kmínu krámského
po 4 šil.
.
KořenC: 1 libra kalkanu po 3 zL, 103 1. šáfrúnu
arkandského po 7 '/2 zL, 41 I. safránu cimentu po 9 1/!,
35 1. š. cimenlu dc aquila po 8 1/ 2 , 33 1. š. rosmfokatu
po 91/~ zL, 8 1. květu po 65 šiL, 248 1. pepře po 14 ' /!
šil. 3 1. prustvorce po 4 š., 7 1. kulek muškátových po
36 šil., 182 hřebíčku po 34'/, šil., 106 1. zázvoru po 16,
3 1. zázl'oru po 10, 18 1. zázvoru bílého drobného po
12 šil., 108 1. mandlu ambrozín, centnýl' po 29 zL, 203
sv. Jana chleba c. po 7 zl., 6 z gallesu tureckého c. po
21 zl., 7 1. drobnýho cicvaru 1. po 15 šiL, většího po
20 š., 25 1. skořice 1. po 20 š., 22 cukrkandi cent. po
85 zl., 268 cukr kanali c. po 43 1/ zL, 70 rozinek po 10,
24 cybeb po 21, 57 I. fíku cent. 'po 12 zl.
l'alík pantoflholc za 11 zl.

266 liber řeckého vína, centnýř po 12 zL, '1000 limamu, sto po 18 šil., 265 liber dřevěného oleje po 10
krejc., 20 liber bavlny, cent. po 36 zl.. 50 kož( slanejch
za 4

1
/2

zl., 7 liber vizinových měchejřů- 2'/,1. za 1 zL,

2 centnéŤe vlaského kopru, libra po 4 gr. m., 195 liber
koliandrn po 7 d., 260 koží slanejch, sto po 11)1/8 zl.,

241 liber rejže,

centnýř po 6 1 /, zl.

Dvanáctery vál;y malé i veliké, závaží jedno, kteréž
drží 32 lib. normo Stok zeleznej.

23. 1517. 26. če1'l'na. Ru7€op. é. 1134 f. 81. (Ambrož
Netter z Glauchova s Annou Storkovon.) Podle toho srocení, kteréž se na poručení pp. místodrZících stalo souce
strany vejpovědí poděleni, která by proti druhé žalo ou
vložiti měla, Amhrož Netlel' jakožto jeden porucník nad
sirotky po Janovi Netlerovi p~zustalými, proti Anně, někdy,
téhož Jana a nyní Lorence Storka manželce, takovou žalobu učinil, jakož šnltprief jistý nevyvazený Hannšoyi Hacallovi z Normbcrka na 5000 zl. rýn. od uroz. p. Jana
Vchynského ze Vchynic, jakozto plnomocníka dotceného
Hanuše na právě jest složen, kterýž jak na někdy
JanR Nettera, tak i na Annu - &e vztahuje, ale ze by se
nyní ona Anna z toho vytáhnouti chtěla, pravíc se nebýti
povinna jeho pomáhati platiti. - (Obžalované bylo dáno
za právo.) Act, fer. IV. post Joan. B.
Rl/kop. Č. 2112 f. 11.
Anna z Ryzntalu, Lorence Storka manželka, vzdává, však
teprva po smrti své a prvé nic, statek svuj všicck _ i
také to, což po nebožce bábě její, Dorotě Rukové, a
otci jejím dobré paměli Martinovi Smertošol'Í z Ryzntalu
na domě u černého jelena, na vinicech, ano i to, což
jest se vína po prvním manželu jejím, Janovi Netterovi
z Glauchova dostalo Lorencovi Starkovi, manželu
svém - . Act. pridie Petri e vinculis liberati.

24.

1577, 31. červel~ce.

IX V ulici Melal1trycltově.
25. 1579.
RtJkop. Č. 1052 f. G. 6. (Faltin
Kirchmajer proti Lanrencovi Storkovi.) J~n Sajfer, mistr
tesařský, svědčil: To sem slyšel od neb'. Jana Nettera,
když scm jemu krovy, podlahy, hranice a, co více potřebí
bylo, dělal, že jest mluvil, abych mu udělal volmo jedno
na mazhauz a druhý okno z komory kříže udělavše, aby
světlo do té komory jíti mohlo. V obávavše se toho,
kdyby drnhý soused stavěti chtěl, aby mu toho okna ne~astavi1. S strany pak zdi, že jest společná. Kašpar
Stark: O tom vědomost mám, že v tom domě 11 zlatého
nedvěda zlab byl pod oknem, klerýž on Faltin chce zdí
zahraditi. A když nebo Jan Neller duOlu sVl1új stavěl, tím
štítem, v kter)'m to vokno jest, nehnul a že prvé vždycky
nebeské světlo do téhož vokna svobodně svítilo. Tak)'
o tom vědomost mám, že v tom domě u ti'í konvll záchod
nebyl výše vyhnán, než do ty komory, kteráž jest na
mazhauze. - (Fol. G. 8.) Lidmila Mizlová: Kdež na mne
žádá svědomí Daniel Zeyda, abych mu svědčila, ze v domě
u ti'í konvu na zad v štítu nikda žádných oken nebylo,
kromě dvíře v štítu nahoi'e byly, prkna byly před těmi
dveřmi, že se na ně chodívalo, a druhé díra nějaká byla
as od jedny. cihly, jiného vokna žádného nebylo v štítu.
Pavel Mizl: že nazad v štítu žádných voken nikdy
nebylo, než toliko dvíře jedny nahoře pod krovem, z nich
se chodilo na pavlač prkennou a níže jedno vokýnko
bylo nad kuchyní nad šindelnou střechou.
,
26. 1580, 29. línora. Rukop. č. 1135 f. BZ. (Anna
Storková s Ambrožem Netterem.) Jakož jest Anna Storková
obeslavši kn právu Ambrože Netlera z Glauchova jako
poručníka statku a dětí pozustalých po někdy Janovi
Netterovi, bratru jeho Ambrože, vinila ho z toho, že on
podle jisté smlouvy při časú B. Těla nyní jminulého léta
nc 79 měl jí položiti 1000 kop míš., ale toho až posavad
neučinil. Protoz ona žádá, aby pro ne dosti činění té
smlouvě zvodu na dům řečený il zlatýho nedvěda jí dopuštěno bylo; poroučeje se v tom k spravedlivému opatření.

Proti tomu od Ambrože Nettera po vzatém hojemství
skrze přítele za odpověď dáno, že on sám jedinej Anně
tou žalobou a v ní sumou postavenou povinen není a to
v příčině té, poněvadž smlouva Itení učiněna mezi samým
Ambrožem a Annou, ale mezi Sebestiánem Prnnarem a
Linhartem Pergerem a jím ti'etím, a Anna na onen čas
soucí právem zvedena do domu u zlatého nedvěda, proti
všem třem >1enol'aným pOJ'llčníkum jest do téhož domu
zvedena. I pcněvadž pochybila poi'adu práva a ke všem
poručníkum pro nedosti činění smlouvy nehledí, není jí
Ambrož tou žalobon povinen.
Na to Anna příteli mluviti dala, že ty pl'íčiny nejsou
právní a ona jim v ničemž místa nedává, taky jemu proti
jistému zápisu a smlouvě nepostačí, volaje se k pruvodllm,
že to ukázati chce.
Zase Ambrož ,od sebe mlUVIti poručil,

že na ~nen

čas dva pornčníci Sebestián a Linhart se bránili do desk

zemskich vinice Voslovky Anně klásti, byvše již propušteni
z poručenství, avšak jim to nepostačilo, což on též ukázati se uvoluje. Tu stranám, když o ten spor na pruvody
se táhly a k nim připuštěny býti žádaly,. jest toho od
práva dovoleno a jistý den a termin k předkládání prllvodIl jmenován, na kterýž stojíce Anna Storková podala
ku přečtení vejpovědi, kterouž se dva poručníci Sebestiáll
a Linhart propouštějí z poručenství, pojištění, zvodu na
dllm u zlatýho nedvěda, k tomu mluvě, že smlouva 'se
vztahuje na 70CO, ale zvod dopuštěn pro tři· tisíce a
ctvrtej tisíc měl vyplněn býti tohoto léta při easu Těla B.
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I poněvadž vyplněn ne!)í, ~!t~~ně ž~d~ z~'od;~ n~ ~lům u zlalýho nedvěda. Dále Ješte JI pOzuslaya~í tn tJs;c~, ty sou
pl'i dckách zjištěny; v~jše ukázal~ tl:o}e. obsHam, dO,kl~
daje že ho pro snadšI v)'l'ozumellí Olsll podává, ab) .o~
vidělo, kterak se poJ'llCníci podle s!l1;om'y. v to uvohh!
ze Anně za její spravedlnost sedm. ~ISI? ~ )edno SI,? ~átJ
chtějí a tu sumu jí na d01llě a vimc! UjlStllL Protoz \'Zdy
žádá aby jí pro nevyplnění jednoho tisíce za rok tento
nc 7'9 zvodu na dům častojmenovaný dopi'íno bylo, poroučeje se k spravedlivému opatl'ení.
Proti tomu Ambroz Netter poruéil mluviti, kdyby
žádných odvodu neměl, vidí se n:u, 7.e str~na sama ~~
něho ukazuje, proč sám není povlllen Anne práv by tl
z toho tisíc k'{p podle zaloby vložené" n.~b, Anna ul:á~~la
z poručenství Sebestiána a Pcrgera, a ze Jim dva I1a J~)lch
místo nařízení býti mají. Anna p~k, věda o ,tol,l1. poruc~ní,
neZádala za to, aby jiní byli zríz~lll porucl1\cl na ;Ulsta
propuštěných a tak se \' tom arllkuh sama, o,bm:skal~,
ježto když se nachází nedostatek vopatroval;l. Sirotku,
tehdy se toho žádá pH páních, ahy to opalnlt, a tuto
Anna sama proti sobě· ukazuje, z~ ~a .to nc~á~ala. ~ál.~
ukazuje, že smlouva se stala mezI trnu poruclllk): a ze JI
všickni tři kladli vinici Voslovku ua desl~ zemskych, a ~ak
i 1'0 tento tisíc 1llěla k nim všem spolecně o to hled~tl.
Ukázala zvod na dům u zlalýho nedvěda,. al~. neukaZUJe,
ab)' sobě po zvodn právo k v míslu ,a konCI pn,vedl~, ano
tuto nechavši zvodu k o,ooe se ultl,á. A ponevadz sobě
taky některej sVllj odvod zholovil, žádá, aby cten byl:
předkem smlouvu, na klcrou~ s~ !,nna táh~le, p~tom zvod,
též i propuštění dvou po~uc~II~.,: z porucenstv"., k . to~u
mluvě že to proto sou ulcazalt JIZ podruhé, I:a JakeJ, zpusob s~ dva propouštějí, ze jiní dva majr naH~elll o)'t\ a
také se ukazuje, ze po propuMění ,dvo!1 Sebeslt~lla :1 LI~:
harla Anna pi-edce se k IlIm ultkala, ke dckam): pnpravila a tu jí do tejchz desko vinl;i Voslo~l{t1 reccI:o~
vlozili kterakz tehdy bude mocI k nemu samymu ltledetl,
an se' to všecko na tři vztahuje. ,Protož j~s~ ty naděl?'
ze Anna bude povinna ke ::.šem trem hle:letl, an~b~ zadati, aby místo nich dvou, Sebcst~ána a Ll\lha~'l,a, 11m ;IaHzeni byli a ona aby ke všem trem o ten ttSIC hledela.

nčkdy Jana Nettcra, ten tisíc kop za rok nc 79: ~adrž~~lý
dáti a vyplniti jest povinen, a to do 2 nedeh:, rOlád
zběhlých podle práva.
Actum fer. 2. post Renlllllsccre

Na to pHtel Anny Št?r;coové. m!t:vil, ze je,st Anna
nebyla povinna žádati poruclllku, neb Jich llepo~l~ebo:ala
a ncpoti-ebuje, ale Ambrož Netlel' mohl toho za~att na
místě sirotka davši "ísti zřízení zemské D 22., kdez koho
obeslání a v) cem zas li hne, z~ jest povinen státi\, ,a tuto
se propuštění jich dvou porucníků prvy stalo, nezl~ Anna
Ambroze ku právu obeslala. Protož mu to nepostacf, aby
jí z toho 1000 kop neměl práv býti.
Naposledy Ambrož Netter doložil, zc Anna o. tOlll
mlčí a dává tomu místo, kde jest svý. sp.ravedlno,stl pocala hledati jako na domu zvodem; ze, J~,st ~?,be, toh~
k místu a konci lIcdovedla. A ponevadz J.I IllCllnZ, ~Ie111
povinen, nechtíc zbytečně r:aneprázdnovatl, poroncl se
k opatření.
. Tím strany spor zavl:ely a právu k nvázení se př~
pustily; tu p. purgkmistr a rada - takto o t?m :'YPOVIdají: Poněvadz Ambrož Nelter z Glauch~va Jakozto porueník dětí a slalkn někdy Jana Netlela JSouc z nev?:plnem jednoho tisíce kop míšo :a, rok n,c 7~ po~le )1sté
smlouvy mezi ní Anno~ a poruc111k)' dolcen~cl~ ~etí Net;
lerovich u~iněné obvincn, toho podle odp~vedl své, plaC
by lou snlliou zadrZalou povlllen ne,~yl, Jest neukáza~ ~
lIeprovcul, z té příčiny ona An~a pn. takové, s~:ouve 1
. pokulách v ni polozených se znstavuJe, tak ze JI nadepsaný Ambrož, jakol,to pozůstávající porucník dětí a statku

1580.
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c.

1580, 11. srpna. Rulwp.
1134 f. }~8. (Kateřina Sejdová s poručníky Jana Nettera.) Jalwz Jes~ Ka,teřina, vdova po Stefanovi Sejdovi z. HOl·nseku,~. Jakozt~
pornčnice nad Martine';1 a Karlen~, slr05ky po Simono Vl
Tuchmanovi pozllstalýml, obeslavšl porucnCky nad Slrot~<y
Jana Netlera, že někdy DOlota z Hornosína nadepsanym
Martinovi a Karlovi, synům svým, kšaftcm odl~áz.ala. 550
k. m. Proti tomu od poručníků mluvcno, kdyz tl SirotcI
k letům svým přijuou, od toho nejsou, ab)' těC:l. 550 k.
vydati nemeli. (Martinovi zletilému byly peníze pnsouzeny
hued k výplatě, Kar10d až dojde leL) Act. fer. III. post
Dio';isii.
28. 1615.
RlIllOp. č. 1069 f. 41. (Svě:
domí kn potřepě p. VácLavovi Kochovi z Kolb,ut-ku proti
l' Lorencovi Starkovi z Starkenfelzu_) M"ndelt~)a Melc~
rov" svědčila: Když jsem se dostala za p. ,Martl~.la SmcItošc, Ině1 dceru Annu a Janu s)'n~ s prvil1 }~lanze!koul a
potomně P. B. z tohoto sv čta rácil ho VZll!, táz Anna,
dcera jeho, vdala se za p. Jana Netlera z G,lauchova do
domu slove u Nastojtlll' a n)'ní II zlatého ned;·eda, ;šecl~en
statek po p .. otci a po bábě, která měla dum u cernyho
jelena pro\i Týnu, do .několika lisíc, vzala do ,~oho d?,mu,
ku p. Janovi Netterovl vnesla. Pan Lorenc Sta1k, JSou~
tehdáz I' sluzbě při krámě u téhož p. Jan~ Nettera, kdyz
ho p. Jana P. B. rácil z tohoto světa ,:~ítl, ta ~nna 1'0stala ve všem tom statku fl potom pl'lJala sobe p.
rence Štarka za manžela, P. B. jim dítky Sp~.lll dát! 1:6cII.
Polom když několik let spolu byli, P. B;.. r~cIl na n~ ~,e:
moc vložiti, já jsem jí řekla: Anna, uClIllla byc~, l~aky
poHzení pro ty děti. A ona mi dal~ za ~dP?v~ď, ze )so~
dooře opati'eni, že jest p. LorencoVi ZápIS uCH)!la ~ uetml.
A když jsem jí i'ckla o Annu, dceru po p.Janovl Ne~te:
rovi, oznámila mi, že jív 1000 kop vynulll~a. .1 .~emre~l
všecky děti, které s p. Storkem zplodIla" ~rcd Je)! sm~tl,
kromě dvě dcery zustaly, 1l'Iandalína a Alzbeta. Mandl:llllu
vzal sobě p. Václav Koch za manželku, ta taky Ullll'cla,
AlZběta voslává ještě pH p. otci.

1:.0-

29.

1616, 20. června.

Rlllwp. č. 1069 j. 260.

(Svědomí. ve při O nenálcžitou vejt1'Žnost nad Vác.lavem tru-

bacem.) lZchoi- Špalek ponocný,: ~c dl~uhé }lOdl.ně na n~c
byli smc při ohni na podloubl pred ClovlckovlC, s~al se
ki'ik z Konešovic ulice: ponocuC, paďte sem. I líh sme
tam až k ndku domu p. primasa. I našli sme ty mládence s hospodářem od stHbrného nedvě~a a Oll nás
žádal, abychom je do vězení,:zali". ~že s~u {ednoho posekali. Jan Trojan pOBocn)': Pl'lšl~. ,na;<á u~vcc:<a, volala n~
nás, abychom šli, že sou tam nakyho cloveka pos.eka!t,
toho trubace. Přiběhnouc k škole sv. ~hchala trefi!t sme
na ty dvě osoby. P. Ondřej, !lOspodář od ~latýho nedvěd~,'
pravil zc sou mu 10 oni uclela!t, a poroucel, abychom Je
vzali :10 vezení, že ziv slě2kem bude. - Mates Gerstlauer:
V zimě nocním časem byl Hik blilko u domu fal'l?!ho
sv. Michala, já jsem " svýho domu z "~kna do. uhc~<J.'
v)'iolíd, a tu ,em viděl, že dva se tu v snehu tvat~ah, melt
jeden kord. - Ondl'ej B)'strski:, Dne 30. meslCe.leuua
by. ši týž trubae u mne na trunku pll'a ra~ovlllckého
sTanem Mi'enkem, phšel ten Zelenohorsk): a Davlcl
Menzl a posadili se za jiný stul. V tom Jsou ,lako ~l~y za
sl'ým stolem, tak trubač s iVHenkem pokoJně, plll. ~
v tom i\lŤeněk pryc odtud odešel. Vádav. t\'Ubac. někol.l
král se pochytil a chtěl za ním z domu JCli. Vidouc Já
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pak ho lak hrubě truňkem obtíženého, jej sem za to žádal, aby u mne přes noc zllsta!. On se tím vymlouval,
že pán jeho (Pře cll Hodějovský z Hodějova) skuro žádný
čeládky sebou zde nemá a k lomu také ze hosti má, že
musí troubiti. Nemohu věděti, kdo jest z nich nejprvé
komu připil, tak až Václav trubac dostal se mezi ně, tu
spulu na bratrství pili, nu instrument bráli a na ráno sobě
pHpověděli, aby se na sal)kách vozili. A Mencl a Zelenohorský s trubačem se pěkně rozešli. Václav trub"č asi po
čtvrt hodině taky z domu vyšel. Když z domu vyšel, stal
se Hlle od děveCky mé: Václav trubac se seká! A já souc
roz,trojený mezi ně až za fam sv. Michal bělel a trubnce
před domem paní Teyflový zrančnýho patka!.
30. 1618, 5. února. Ru/lOp. Č. 22;;3 I 390 Jakož
jsou 1"1 porucení pánuv radních p. Jan Suslr z Goldburku
a Jakub z Agru - nad Zuzanou a Annou, též Lorencem,
a ~Jarlin Smertoš nad AlZbětou, dccrou a synem po p.
Lorencovi "torkovi z utorkenfelsu zustalými, od pánu nahzení poručníci, na spisu své zdání, jak by statek - ubzvláště pak handl kupecký veden býti mohl, i také
jak věl'itelové k svým sumám přijíti mají, jsou podali,
v příčině jehož pánu ráčí - vyměření ciniti: Pukudi.by
paní Lidmila Nerhofová, jakožto jedna dceraneb. p. Lorence, se pannami Alžbětou, Zuzanou a Annou, sestrami
svými - ten statek - spravovati - chtěly - povinny
budou vše uručiti. (Což se 15. línora t. r. stalo.)
31. 1619, 3. hjna. Rp/wp. č. 2234 f. -352. Stala
se smlouva mezi p. Janem Susterem z Goldperku, I'rubířem zemským, i na místě Jakuba z Agru, pOl'ucníky Lorence .::.torka, sirotka let nemajícího, paní Lidmiluu Nel'hofovou, paní Annou Kirchmajerovou a p,Hlnou ZUlanou,
bratrem a sestrami vlastními z Storkenfelsu, z jedné a paní
AlZbětou, manzellwu P'v 1<'1'ydl ycha Šporenfle, měštěuíua
Nov. M. Pr., odtud z Storkenfelzu, z strany druhé a to
taková: Jakož jest paní Ali.beta Sporenflová obeslala pány
porucníky, aby jí domu Nastojtovského u zlatých nedvěduv
v Konešovic ulici ležícího i jiného všeho statku někdy
paní Anně z Ryzutalu, mateH její, náležitého k rozdělení
na dva díly postoupili, před tím pak jest se táž paní
AlZběta dvou vinic spupn);ch d,kami zemskými Ndicích,
ktel'ichž jest tale někdY,paní Anna z Ryzntalu a po smrti
její p. Lorenc Stol'k z Storkenfelsu, p. olec její, v držení
byl, jako dědictví svého sama ujala, o ce? mezi nadepsau);mi veliké nedorozum~ní vzniklo - i lakto se smluvily,
že jsou paní Alžběta Sporenflová, paní Lidmila Nerhúfová, paní Anna Kirchmajerovri a panua Zuzana od spruvecllnosti své, kterouž jsou sobě tak ua témž dO,mě jmíti
ppkládaly, dobrovolně upuslily, a na Lorence Storka ze
Storkenfelsu, bratr!) svého, phvedly. Za lakové právo se
pH pauí Alzbětě Sporeuflové ly vinice dvě, jcdna Kartouska a druhá Voslovka, zustavují. Co se hol' alounových
14' /2 kukusu na hOl'á~h v Jauslorfu a v Chomutově dotýce,
kterýchž p. Loreuz Slork až do své smrti v držení byl,
právo na ně se pl'ovozuje na pauí Lidmilu Nerhofovou u
paní Kirchmajerovou a panuu Zuzanu.

V ulieť Zelezné.
Číslo pop. 486.

1. 1447, 27. dubna. Rukop. é. 90 I 146. Niclas
vVozicky cerdo et Ursula emerunl dUll111m in plathoa Fen-ea
situatam inter Malheum fel'ratorem ex una ct domulIl Kaderzawkonis plathea mediante erga MUl'garetham, relictam
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Niclasii Fuxzogl, Nicolaum et VVenceslaum, nalos eiusdem,
pro XXXVI s. Act. fer. V. ante Phil. et Jacobi.
2. 1449,5. čcrvna. Rl/kop. Č. 2099 f 1058. Wenceslaus, natus Petri Pala, recognol'it, se percepisse ab
codcm gcnitol'e suo et Ursula, conthorali ipsius, nOl'crca
ipsius, domum in plate a Fen-ea situalam inter domos Mathie fabri el olim Kaderzawkonis plateolla mcdia"te, pro
sua porcione hereditaria. Act. fer. V. post Pe nt.
3. 1451.
RI//lOp. Č. 2119 f. D. 9. Ve
jméno buzie amen. Já Petr Pala, měštěnín Stal'. M. Pr.,
olllamuji tiemto listem, ze ačkoli dopuštěním bOžím nemocen jsem etc. najprve a přede \'šemi jinými věcmi
učinil jsem a ustanovil a činím a ustanovuji opatl'1lé lidi
Martina, Piknuoskol'a syna, a Jana u Stříbr,kých, přátely
mé milé, všech věcí dole psaných pravé II mocné porucníky, věl'e jim nad jiné, že sě k tomu s pilností pi'iciněti
budtí, aby podle mé vuole tuto vypsané fak všecko šlo i
k Illie.tu i k konci bylo pl'ivedeno skutečnému, Podle
toho pak jakož podle smluv svadebních mezi mmí a panf
Uršultí, manzelktí mú, smluvených tak jest vymielleno,
abych já za zdravého zivota nebo v nemocné jsa posteli
XlI k. gr., komuž bych chtěl, odkázal, z těcu Blll-janovi,
synu mému staršicnlu, odkazuji lIlI, VaI1kovi, synu mému
llllazšiemu VI k. gr. a na opravenie kostela Sl'. Martina
II k. Jakož jsem zahradu klípiv z Vaňkových peněz, syna
mého, dal za túi. zahradu V k., jcst \'uole má a tak teď
rozkazuji i poníciem, aby ty penězi témuz Vallkovi zase
byly vráceny a dány. Item IlII sudy zitavské vína synóm
mým za ten statek, klerýž jim paní Margreta, babka jich,
byla odkázala a já pobrav jej i utratil, otkazuji a oddávám.
Item odkazuji Burjanovi zvláště XX k. aby mu paní Uršuhí, manzellní mtí, bylo dáno a to i ona sama svolila
jest k témuž. ltem odkazuji témuž BlU'janovi plášť muoj
serý, panciel' lepší, meče III i všicku jinú bral) mú.
Ostatek pak všeho statku mého, to jest duom, v němz
hydlím, a všecky nábytky a vinici, zahrad'l i jiné všecky
věci kromě domku malého, kterýž Vaněk, syn mnoj,
dl'ieve knihami zapsán již má, odkazuji mocně paní Uršule,
m. mé - . (Bez dne.)
4. 14ó4, 17. července. Rullop. č. 2105 t: 2.
Petrus drologus et Margaretha emerunt domum inter domos TOb, ..nnis Kaderzawek et Matie fabri, erga Wenceslaum, baccalariulll arciull1 liberalium, natum olim Petri
Palonis pro XXXV s. Act. die AlIexii.
5. 1459.
Petri [Parziclek r) cirologi.
6. 1473. - Anna, relicle Petri Parziezek.
7. 1486. ~ Rl/kop. Č. 2106 f. 18. Anna, relicta
Petri Parziezek.
8. 1494, 27. listopadu. Rl/kop. Č. 2107 t: 72.
Thomas de ungelto et Anezka emerunt domum in Ferrea
plate a penes domulll Johanni. institoris et domum StarlÍslai Ssarka platcolla mediante erga Annam, relictam
Petri Parziezek, pro XXXVU'/2 s. Act. fer. V. ante Andree.
9. 1508.
Ruko}. Č. 2108 f. 23. Anezka, re1icta Thome de ungelto et J ohannes [Celny r], filius
ipsius.
10. 1517,18. května. Rukop. č. 2108 j: 204. Ofka
kramářka koupila sobě a Janovi Pickovi ~uom v Zelezné
ulici ldicí na rohu vO uličku Václal'a CUI'idly a podle
Zachaře Mehíua od Jana Celného za 80 k. pl'.
Act. fer.
II. ante octavam Ascens. d. (R. 1522 splácí jiz Jan Pecka.)
ll. 1520, 27. února. RullOp. é. 2109 t: 136. Jan
Trepka šmajdíl' a Anna koupili, duom mezi domy Zachaře
Čapka z Chl'ojenče a Pavla Cuřidly ob uličku od Jana

Pecky hrnčíře
Matei ev.

'l
i

1

za

LXXX k. pl'.
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Act.

fer. ll.

post

,
12. 1553, 2. května. Ru/lOp. Č. 2117 j: 287. Václav
Ceřen a Kateřina koupili duom mezi domy Jana Trepky
a Augustina apatykáře ob uličku od Jana Trepky za CC
k. č. Act. fer. III. post Philip. et Jac.
13. 1555, 27. tínora. Tamtéž t. 332. Tomáš Sedmiprstaj a Anna koupili duom v Železné ul. mczi domy
!Jugllstina apatykáře oh uličku a Jana Trepky od Václava
Ceřena za CC k. Č. Act. fer. lIlI. Cinerum.
14. 1561.
Rl/llOp. Č. 2118f.8. Zmocněn jest
Hanuš Hermštorf na místě Franc Tuchara a Linharta TolUana - domu Tomáše kramáře a Anny m. j. pro 875
k. m.
15. 1563, ll. tínora. Tamtéž f 41. Fabian llkan a
Dorota koupili duom mezi domy p. Augustina apatykáře
a Jana Trepky obostranně od Jiříka Hamerpergara, služebníka Linharta Tomana a Franc Tuchara, měštěnínuov
Normberských, za 150 k. č. Act. fer. V. postridie Scholastice.
16. 1569.
Rukop. é. 2121 f 258. Dorota
Ilkanol'á.
17. 1570.
Tamtéž J. 308. Dorola Ilkanová.
18. 1573, \)2. dubna. Rukop. é. 2118 f 338.
Václav Synek a Anna koupili duom vedle domu Valentina
Jirky mydlář-e a uličky od Kašpara Cejdlara a Doroty za
212 112 k. č. Act. pridie GeOl'gii.
19. 1597, 17. července. RU/lOp. Č. 2113 f 79.
Jarolím Angrrnan šmejdil' koupil duom mezi domem
KWe _Maura mydlál'e a uličkou od Václava Synka za
400 k. Č.
20.

1608. Jeronyma Angrmona.
1664, 20. května. RullOp. C. 2116 f 81. Stanislav
Svojanovský koupil dum od Jakuba a Man dal cny, dělí po
Jarolimovi Angrmanovi a 111. j. Sal'e za 600 zl. rýn.

'i'
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Andream ssma)'derz et Petrull1 Fuxa calca1'Íatorcll1, pro LX
s. pr. Act. sabbato post 00. SS.
5. 1483, 11. říjn". Tamtéž f 129.
faber ab aurca nquila emit uomum inter
konis et Lekssonis sutoris aput Hanussium
de 'Vaysmburk pro CL flor. ung. Act.
Dionisii.

Georgius auri.
domos Parzisdictum Ssular
sabbato post

6. 1484, Hl. srpna. Tilmtdž f 141. Swata, relicta
Hanussii ba. bitonsoris, emit domum aput Georgium
aurifabrum - pro LXXX s. pl'. Act. fer. Y. post Assumpt.
M. V.
7. 1488, 18. března. Tam/iž f 224. Ludmilin, Johannis pannificis conlhoralis, cmit domum intor domos
Anne, relicte olim Petri Parziezek, ct Lekssonis sutoris
erga SlYatam, relictam Hanussii barbirasoris, pro LXXXV
s. gr. Act. fer. III. post Letarc.
8. ló07, 25. srpna. Ru/lOp. Č. 2108 f 7. Males a
melone et Anna emerunt clomurn in platea Ferrea inter
domos J ohaonis instiloris et Martini sutoris a Johanne institoro et Ludmilla, conthorali eius, pro CXXX s. gr.
Act. fer. IIII. post Barlholomei.
9. 1513, 19. října. Tamtéž f 129. Mates od Mehína I'zdal duom sl'uoj v Železné nI. mezi d·orny Jana kramále a Prazáka ševce Václavovi, synu svému. Act. fer,
lIlI. post Luce ev.
10. 1517,7. červencc. Tamtéž j: 205. Václav od melouna vzdal dnom svuoj ležící I' Železné ul. podle Jana
Celného a Martina šel'ee Zachařc)vi, bratu svému. Act. fer.
III. po,t Joh. Hus.

ll. 15\)1, 17. ledna. RullOp. Č. 21(19 f. 150. ~Iartin

l'ečenaj Marek a. Zuzana koupili duom ldící me.i dumy

Matúše ševce aJ ana Trepl')' šmajdéře od Zachul'e Melúna
z Chvojence za CXXX k pl'. Act. die Anthonii.
12. 1522, 15. línora. Tam/tiž f. 221. Šimon Vuoz
porybný a Ludmila koupili duom mezi domy Matlíše ševce
Pražáka a Jana Trepky šmajdéře obostranně od Martina
Marka za CLXX k. pl'. Act. sabbato post Valentini.
13. 1ó23, 7. l'íjna. Tamtéž. Šimon Vuoz a Ludmila vzdali Slí duom svuoj - Václavovi, zeti svému _.
Act. fer lIlI. post Franciscí.

Číslo pop. 485 a.
(U desíti pannen.)

1. 1446, 8. bl·ezna. Rukop. č. 90 I 130. Mathias
faber et MHrgaretha emerunt domnm in Ferrea platta
inter domos ~Jargarethe, relicte Niclasii Fuxcogl, ex una
ct Hanussii sutoris erga Claram, relielam Henzlini ferratoris, pro XXVII s. Act. fcr. III. ante Gregorii.
2. 1459,24. dubna. Rtt/IOP. Č. 2105 f 101. Mathius
institor et Katherina .ernernnt domum illter domos Hanussii snloris ex una et Petri cil:ologi parte ex altera erga
i\Iargaretam, relictam Mathie fabri, pro LX s. Act. fer.
III. post Georgii.
3. 1473,27. července. Ru/lOp. C. 2105 f 335. Petrus
calcariator Fux et Dorothea emerunt domum inter domos
Anne, relicte Parziezek, et Hanussii sutoris aput 'Venceslau", Zcleny et Katherinam, uxorem eius, cum consensn
dOlllinol'llm, que domus fuit orphanorum Mathie institoris,
pro LX s. boru. Act. fer. HII. post Jacobi.
4. 1481, 3. listop. Rukop, Č. 2106
93. Hanuss
Ssnlar de vVa)'smburg mercator et Margaretha emerunt
domum inter domos FUK sutoris et Anne Parziekonis aput

r

14. 1528, 15. října. RI//iOp'. C. 2110 f. 280. Jan
Trepka a Anna koupili duom v Zelezné ul. mezi domy
Martina Prai.ácka a téhoz Jana Trepky domem od Václava
Jaroše 7a CL k. Č. PH tom toto vymiellěno jest z rozkázání p,ínuov, aby téhož domll on Jan Trepka k svémll,
I' němž bydlí, nepřipojoval ani spolu v hromadu stavěl,
neZ aby uva domy byly ta l(, jakž za starodávna vystaveny
jSLÍ. Acl. fer. V. ante Calli.
15. 1032, 8. bi'ezna. Rl/kop. Č. }153 f. 564. Jakož
jest obvinil Martin Prai.ák švec z Zelezné ulice Jana
Trepku, souseda svého, J.tcrak by on' stavěje v domu
svém podle něho zeď, kleráž domu Martinovu, na niž jest
štít, náleží, on tu zeď pro své stavení jest lámal a zlencil,
takže on lvlartin pro takové zdi lámání a ztenčení obává
se škody na domu svém, n~b v té zdi všecky trámy své
má; a také kdd mají s jinými sousedy dvorec společný,
ze jest na lémž dvorci dl'íví skládal a Jan Trepka že jen
sobě sám osobuje. Jan Trepka k tomu praví: Což dělal
anebo dělá, že to činí z znamenité potřeby domu svého a
vidí se jemu, že jest bez škody sousedu jeho. A také že
ve svém dělá i I' též zdi troje sklepy má a že jemu talc
dobře pH ní opatřiti náleží, jako sousedu jeho. A což se
dvorce toho dotýče, poněvadž tu dva domy drží, ze k těm
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domuom při témž dvorci větší díl a svobodu má. Tu páni
lÍředníci šesti panští .c..... vypovídají: Poněvadž on Jan Trepka
stavěje při svém, do domu do té zdi klenutí II prampouchy
lomil a něco při ní poztencil, pro tož pl'išlo-li by kdy
k tomu a ta zeď že by se v kterém mí,tě hnula na škodu

Mikuláše, bratra jich na rozumu nestatečného, jakožto nápadníci po Křížovi Maurovi a Kateřině m. j. dům I' Železné ul. ležící u desíti panen od starodávna řečený za
650 k. m. smlouvu trhovou nebožtíkovi Martinovi· Jlajerovi prodali - einí nalovnání o dřevnici.

domu Martinova, to on Trepka i jeho budoucí mají opravovati. A dvorce toho aby tak ulívali společně, jakož jSt\
předkové jich od starodávna užívali.
Act. fer. VI. ante
Gregorii.

61sl0 pOp. 485 b.

y
16 .. 1589, 26. června. Rl/kop. č. 2111 f. 261. Jan
Stros z Salcpurku a Kateřina koupili duom - od Jana
Trepky za CLXXV k. Č. Act. fer. V. post Joh. B. (Zrušen" r. 1540.)
16"'. 1541, 8. listop. RlIllOp. č. 534 JI.f. 65. Staly
se smllívy svadební me!.Í Janem Trepkou na místě Alžběty,
dcery své, a Adamem Tatkem - . Act. fer. III. post Leo·
nardum.

17.

1557, 25. února. Rl/llOp. é. 2117 f. 380. Jan

Trepka vzdal
a Václavovi,
Adam Tatek,
jeho, V moci
trovali i jim

duom svuoj, kterýž má v Železné u!., Janovi
vnukuom svým - na takový zpuosob, aby
zeť jeho, s Alzbětou, manželkou svou, dcerú
své tajž duom mčli do vuole své, jej opaho dochovali. Aet. fer. V. post lvIathiam.

18. 1563, 26. listop. Rl/llOp. Č. 2118 f. 62. Jii'í Benackej a Alžběta koupili duom Illezi domy Fabianovým a
Hanswirtovým od Adama Talka a Jana a Václava, synuov
jeho, za 225 k. č. Act. postridie Katherinae.
1566, 6. bl'ezna. Tamtéž f. 125. Valentin Jirka
a Alžběta koupili duom mezi Hanušem Wirtem u
Fabianem llkancm od JiHka Benátsl<ého za 225 k. č. Act.
fer. IlIl. post Trans!. s. "Venc.
19.

Illydlář

20.
Jirka a

1578.
Alžběta

Rl/llOp. č. 2122 f. 2n
zapisují dluh na domě.

Valentin

21. 1580,28. července. Rl/kop. č. 2112f. 80. Valentin
Jirka mydlář vzdává dva domy Katehně m. své. Act. fer.
V. post Jacobi.
22. 1582, 3. září. Rl/kop. č. 2205 f 5. Ve jméno
sv. a nerozdílné Trojice amen
Yalentin Jirka m)'dlář,
měštěnfn Star. liL Pr., jsa v tento cas boží rány morové
nemocí navštívený, ueinil jest kšaft I' pondělí po sv. Jiljí
I. LXXXII -- (Vdova jeho Katel-ina patrně vdala ,e za
Kříže Maura.)
1599.
Rl/kop. Č. 2179 I. f. 141. Někdy
Maur mydlář. Dcera jeho Kateřina provdala se za
Oldl'icha Ertla, otCfmem stal se Mates 'Veyssoeh.
23.

Kříž

24. 1601, 26. ledna. Rl/llOp. č. 2232 f. 4. V pátek
po Obrácení sv. Pavla stal se popis statku po KHžovi
Maurovi mydláři na žádost Katel'iIlY, po něm pozusta'é
vdovy, a již Matesa Wajssocha manželky, kterýžto inventář
ona sepsavši, ze· jest jej zcela spravila, na svědomí své
Pl·ijala. Pi-edně yduom, v kterémz bydlí, u SI'. Haštala,
druhej dům I' Zelczný ulici, dlllll tl'etí mezi domy] ana
Pachovského fl Kakáskem. (Děti jmenují se Daniel a 1'1'1 ikuláš Maurové.)
25. 1601, 10. října. Rl/kop. č. 2179 I J. f 60. Staly
se smlouvy svadehní mezi Matesem Wajssochem z jedné
a Katel'inou, po někdy Křížovi Mal\rovi n\ydláh vdovou.
';' 1U31, 3. února. Rl/kop. ~. 2234 f. 371. Stala se
smlouva, pl'álelská mezi Dorotou Slajerovou po nebo Martinovi Slajerovi, a Janem Dvorským z Gryf( Hory, tak
jakož jsou Jan a Daniel, hrqtří vlastní Maurové, i na místě

(DItin u bíl ého

koně.)

1.. 1454,30. července. RttllOp č. 210/i f. 22. "Venceslaus barvieř - resignat bona sua - suam post Mortem Dorothee, conthorali sue, Simo IIi et Sigismundo,
pueris suis. Acl. fer. IU. post Marthe.

2. 1476.
v
Rl/kop. č. 2119 j. S. 7. Hanuš
švec odhazuje d. v Zelezné ul. podle domu Michala barvieře Elšce a syn6m Mikulášovi, Lekšovi, Jankovi, Jírovi
a Lukášovi.
3. 1490, 6. října. Rl/kop. é. 2106 f. 285. Lekes,
sutor et Katherina emerunt domum in Ferreu plate a inter
domos Johannis institoris et "Venceslai barbirHsoris aput
Elizabeth, mutrem suam, Nicolaum Herfikess, Johunnem,
Georgium et Lucam, fratres suos, filios predicte Elisabeth,
pro L S. pl'. Act. fer. Ull. post Francisci.
4. 1500, 5. května. RI/lwp. č. 94 ll. f. 164. Stalo
se podělenie všeho statku po Lekšovi ševci zuostalého
mezi KateHnú, téhož Lekše a již Matúše ševce manželln\,
Pavlem, Reginú, Vác~avem a Johannú, dětmi jejími s nadepsaným Lekšem, Ze duom, I' kterémž Kateřina s Matúšem, manželem svým, ležící I' Zelezné ulici vedle domu
Lidmily kramáHcy, a vinice řečená Nedol'uošťovská - má
zilOstati při lvlatúšovi a Katel'ině, manželce jeho, z toho
pak tíz těm sirotkuol11 mají vydati CXIl kop pl'. Act. fer.
III. ante Stanislai.
.
5. 1501.
TaJJltéž f. 81. Kathel'ina relicla
Lekssonis sutOl'is fassa cst, se p'ercepisse XXV S. gr. m.,
quas eidem prediotus Lekess legavit, u Martino, fratre et
commis'urio dicti Lekes';.
6.> ':;07.
Martini sutoris.
7. 1526.
RlIllOp. č. 99 f. 215. Stala se
symlúva mezi Zygmundem Frajskotenl kupcem v Praze a
Simonem Vozem a to taková,\ kdež Simon Vuoz a Václav,
zet jeho, s manželkami svými dluzni jstí spravedlivého
dluhu Zygmundovi Frajskotol'i MLXXXl k. XVII gr. m.,
kterýžto dluh témuž Zygmundovi takto se svolilt plátce
býti: Najpl'l' mají f, registel' svých on Václav, zeť Simona,
okázati dluhuov svých na svých dlužniciech XII C k. m.
Zygmundovi Frejskotovi. A na ty dluhy m" zjednati Zygmund prokuratora, kterýž by toho pilen byl, a ly dluhy
na jistJ'ch o~obách podle cedulí l'ezaných vyupomína!. A
Václav, zeť Simona, pH témž prokuratorovi n)á bÝI'ati pro
širší zprávu a s ním stávati. Jestli by pak klel')' z týchž
dlužníkuov jmenovaných bud umřel ,nebo dluhu odpieral
anebo plátce býti nen10hl, tehdy Simon a Václav mají
Zygmundovi na jiném ukázati anebo ten dluh zaplHtiti - .
8. 1526.
TalJltéž J:' 228. ~tala se smllíva
o dluh II .M III C LVIII k. gr. m. mezi Simonem Vozem,
Václavem Sll'iebrským kramúřem a Apolomí m. j. z jedné
a Jeronymem a Bartholomějem brattími, Jakubem Retlin·
garem, Michalem Salspurgarem, Stěpáncm Fulnlekem,
A,damem, služebnfkem Nyclovým, Prokopem Tonl'ajzem,
Jil'íkem Točilem, KryzostollJem Hlavsú, Alexandrem Vlachem, Bernartel11 a Janem Svábem, Bernarlem Fejral'em,

Michalem od korun, Nešporem l'ezníkem, Jil'íkem Velikem
a Ja1mbem Židem, věřitely jich - .
9. 1529, 13. z,m. Rl/IlO}' č. 2153 f. 403. Martin,
šl'ec ze Zelezné uL, a Jan Trepka kdež měli mezi sebtl
nesnáz, že jest zavěšen byl krov Ila železích ~d d~mu
Trepkova Je jehlá~" I' Štít.u IvIarti"ova ;1~:"U II ~o ze ~e Jes~
stalo bez povoleme j\lartmova, - pám urednfcl šestlpa"šl1
vypOl,ěděll: Pončvadž v tom štítil on Trepka žádné společnosti nemá, rozkázali těch ze!e/. dob)'ti. Aet. sabboto
Philippi.
10. 1532.
i\Iartin Prazák švec.
11. 1533.
Rl/liOp. č. 534 JI. I 54. Staly se
smltÍl')' svadební mezi Maltíšem Hynkem a Dorotoll. Věno
dal Jan Hlavsa z Libosluvě.
12. 1536, 5. srpna. Rl/llOp. č. 2112 f. R. 6. (Kšaft
MatOuše Pražáka z Zelezné ulice.) lvfy purgmistr a rada
Stal'. M. Pl'. známo dníme naším tímto listem vuobee
přede všemi kdež čten nebo etúcí slyšán bude, kterak
Matlníš l'eče~ý Pražák švec z Železné ulice, někdy sOllsed
náš učinil kšafl a sv'é vuole poslední poručenství v sobot:t den Matky Božie SněZné léta BoMho tisícího pětistého
třidcátého šestého při pHtomnosti uroz. vladyky pana
Martina z Vlkanova od Zlatých křízuov a slovutného pana
Jakuba kožišníka z Caletné ulice, .spoluradních ~ašicl~, j,enz
k žádosti jeho z našeho povoleme a rozkázálll S plsarem
naším Je němu byli jstí vysláni a toho jeho porueenství
takové pl'ed námi učinili oznámení, tak že ~~' ~1athtíš js~
paměti dobré a svobody rOzt;IllU zdravél~o uZI,~'aJe, ,nec~lte
tomu rácl, by o statek p.o nem zuostaly kted svarove a
nesnáze mezi přátely a pHbllznými jeho po smrti jeho se
dáli, vuoli svú oznámil jest takov,jtQ: tak že domu svého,
v němž bydlí a k tomu vinice své, kteráž slove Nedoruškovská nad 'Radlicí ležící, hotových penčz a podle toho
i jinéh~ všeho statku svého movitého i nemovitého, kde~
by ten a na čemžkoli zálelal aneb kterým a kteral:l'mk?l1
iménem muož a mohl by j~enol'án, nalezen I optan bYIl,
'činí a ustanovuje pravé a mocné poručníky opatrné 1'.1clava Trubku Jil'lka Koi'ínka, Jana Matku a !vIatlníše Bílého z Nožíř~ké nlice, měšťany Stal'. M. Pr., pi'áte'y SI'é
zvláště milé, jichžto je,t se dožádal, věře jim nade všecky
jiné lidi smrterll11é, že se v to~n ve. v~em Y,~rn.ě a prnvě
i spravedlivě podlé této vuole Jeho Jako dobrl hdé 7-aellovují n jednomu !c'azdému, jalcZ ní,:e dotčeno u odkázáno
jest, vydají - jináče toho nečiníce. Pl'i tom ~známil, že duom
svuoj v němž bydlí, výš dolcCIlÝ, odkaZUje a mocně po
své s;nrti porou"í a dává Janovi pacholeti, llynka ševce,
měštěnína již psaného Stal'. M. Pr., synu. Jestli pak ze by
téhoz Jana od smrti pán Buoh neuchoval, tedy ten duom
aby pi'ipadl na téhož Hynka, otcc jeho, a na druhého
syna jeho plným právem. Což se pak vinice Nedorušlcovsl,é
vl'š dotčené dotýče, oznámil, ta ab)' byla s uzitkem od
svrchupsaných porueníkuov na slušnosti prodána a také
lomu člověku, kdož by jí nezahubil, ale dostatečně a pilně
spravoval i opatroval a ,z té yit~ice.l začkoli p~'odán~ bu~l;,
J
aby svrchu psaní porucnícl VáclaVOVI, pastorku Jeho, Jestllze
by se ve ctyl'cch létech navrátil, poněvadž od osmnácti
let v Praze není a nebyl, vydali sto kop grošuov a clva·
náete kop grošllov vše českých beze vší otporno'li a všelijakého zadrhování; pakli b)' se v těch ctyřech létech
nevrálil a nepostavil, tehdy těch sto kop grošuov a clvanácte kop grošuov vše českých aby dáno bylo od týchž
poručníkuov k SI'. Pav~u ~o šp!tál~ z~ br,anú P~l'-íč1ní, tal~
jakž tu sumu' nyní' dotcem! k temuz zadll;;í odkaza!. A C07by vejše pres tu sumu již dotčemí z též vinice peněz 'po:
zuostalo a k tomu také z hotových po odkúzclll1, tak]Ukz
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níže dotčeno jest, přebylo, to všecko aby obráceno bylo
na skutky milosl'<hjé a za to n .všecko aby sukna a jiných
poti'eb poručníci, nalwupí?e mezi c!"~dé ,a 1,11~Zllé ~idi pán.a
Boha bojícf, kdez by se JIm za nejUzltecneJI 7-dalo a VIdělo, ve jméno Bozie 1'<.zdali. Dále oznámil, C07, se pak
hotových všech peněz dotJ'ce, z lěch pl'edkem odkázal
k SI'. Michalu v Star. i\L Pl'. na kruchtu v kostele, aby
kamenná dčhína b)'la, 10 kop gr. č., tak jakž pan Dnchek z apatéky od Lilium byl toho tím)'sln a chtel ji začíti dělati; item do cechu ševcovského I' témz Stal'. M.
Pr. 10 kop gl'. e.; item Benešovi apatelu\l'i 1" Zelezné
ulici 5 kop gr.; ilem Katdině, ln1chařce své, pět kop
gr. ft k tomu dvě pehně, dvě podušce, polštál' a cíchy,
ab)' na to na všecko jí dali a ctyři prostěradla; item
Křížovi u JanH kollál'e v Dltíhé ti'ídě fl kop gr. a HynlWl'i ševci viŘ psanému tér. 5 lwp gl'., vše a všudy na
český groš poUtajíce, a k tomu, co2 jest koli ~atstva I' tru:
hlách i všech sl'J'škuol' I' domu, to všecko 1 s lruhlanu
témuž Hynkovi ševci odkázal a mocně poruoi!. - K jichžto .
pi'cd námi vuolc poslední nadepsaného Mathúše Pražáka
o statku jeho vyznání a vysvědeení tech všech artykuluov
I' tomto kšaftu na potvrzenie (kromě toho jednoho, kdd
Václavovi, pastorkll svému, sto a dvanácte leop grošuov
vše česk)'ch, tak jakl výš dotceno jest, ocllnízal, neb poněvadž jest podle prál'a státi nemohl, jakz nález l;áš
o tom ulmzuie, tale trtké z tohoto kšaftu jest vynall pece t
. menší DC v- pondelí po sv. A1Zbětě vdově léta svrchupsaného.
13. 1539.
Dum nekdy Pražákůl'.
14. 1555.
Viz výše str. 370.
8. Ipři čísle

c.

pop. 025 bl·
"
,
.
15. 1555, 5. srpna. Rl/liG}'. C. 2~17 j, 342. Mart11l
bradýř H l'vlandalena koupili duom v Zelezné ul. podl~
domu svého a l'repkOI'H od p. Petra Hlavsy z Llbosl"ve
a Doroty, sestry jeho, za CCL k. c. Act. pl'i(lie Transfig.
16. 1562, 18. června. Rl/llOp. Z'. 2118 f 27. Hanuš
'Virt a Hedvika koupili duom ležící mezi domy Trepk~
vým a Martina bradiře od téhož Martina za llóO k. c.
Act. fer. V. post Vitum.
17. 1503, 20 května. RI/lwp. Z'. 2205 f. 149. Vc
jméno P. B. - Já Jan Wirt - známo ciním touto 1110~
vlastní rukou - pl'edně co se dcery mé ;\ 1l.bety, kteráz
Matesa Gintera má doteiče, takto o tom nal'izuji, ponevadž jsem jí prve' rnnoilo dal, pr()čež by tn)fm dět~m,
kteréz s mou manželkou Reginou mám, tak mnoho Jednomu každému z nich z statku mého phjíti nell\ohlo.
Nejpl'l'é jak jest JiHka Wilholce sobě pojala, dal jsel~' jí
I' vč ne '21l0 k. m. a krámských vccí za 30 k. a poctIVOU
vejpravu i veselí strojil, také stHbrný pás jsem da!. ~ále
když sobě Matesa Gintera. za man~~la pojal;" .také, Jsem
jim veselí svadební vypravil, leterel mne I'leeJI ne1,1I 80
-kop stálo. To jim všecko odpuštěno býti !wÍ, - - Co, pak.
se dáleji toho domu, I' kterémz nlUoj zeť Matcs Gl1lter
a dcera má Alzběta bydlí a ten leZí za staroměstským
rathouzelll proti kostelu SI'. ~'likllláše, dotýce,. ten jscmjá
za 400 k. koupil a dedi mé Alžbětě zapsán Jest. - Dale
co se všeho mého statku, domu, (lluhuOl', zbozí - dotýče, i' to \'šcck~ ll1anzel~e mé Regině odkazuji - loli 1,o\
aby každému dítcti, kteréz já s ní mám. když by k let~om
přišlo, IDO kop dala. Datum etc. Jan \Virt. (PubltkovlÍno I. 1505.)
18. 1610.
RIIIIO}'. č. 2231 f. 413.
Regina,
někdy Jana \Virta, jiz Václava Stral,y manželka, zapsala
dluh na domu svém v Zelezné ulici u bílého koníeka ;'ečeném.
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.
19.] 6,00, 2,' květn.a. Rllkop. c. 2148 f. 24. Jakož
Jest spor pocal hyll mezI Janem Aušpergerel1l jehlal'em a
Václavem St;'ako;1 o udělání nějalcého voJma ze sklepu
Jana ~,a, (!v~~r Vacla'.'a Straky obráceného, pTi klerézto
zd, drlY! I Jlllé věcI k pohodlí svému týž Václav jest
míval, a pro zasHnění jeho a zastavení lín, dl'íl'Ím Jan
Aušperger trpěti toho nechtěje zbraňoval. I takto se smluvili, ze lo volmo ze sklepu prolomené zustati v tom ZpllS~~Jll ,má ,a Václav Slraka lakové pohodlí dl'íví tu skládání
pn te zd, okolo toho vokna pozívati má, však tak, aby

též volmo dřívím v světle nezastavoval. Stalo se v outerej
po Cantale,
20, ] 606, 3. listopadu, Rl/flOp. Č, 2113 f. 414.
Václav Straka a !ll. j, Regina vzdávají si obapolně své
jmční.

.~, ~G28, 26. bl:ezna. Ruko}. Č. 2114 f. 375. Jan
Dvo;'sky ~ Gryfí H,o')' o a Alžběta koupili dum ,u bílýho
kon~ mezI domy dedlCuv Maurových a Martina Slora od
Regllly, vdovy po Václavovi Strakovi.

IXa.
Na Velkém náměstt (strana jižní).
Číslo pop, 462.
(DIlm u vola, LegálovslC);, Smertošovský,)

,
1. 1454" 18. listopadu. Rl/kop. č. 2105 f. 30.
Slrcnuus doml~lus Johannes dc Cunwald et de Drazicz
~uo

ct Dohllsla~l

fratris

sui,

nOlullle resignavit domnm

Ipsorum, (jU? SIla e-t in acie ex opposito pretorii penes
domum Matle Oremus immediate fHlllOSO Przechoni de
Hlldkowicz - co omni iure, prout met cum fralre suo
po~t 1:)O;'tem J oh~nnis, ~ubcalllerarii regni Bohemie, genilons IpS'US, habUlt. Acl. fer. II. ante Elisabeth.
, 2. 1455, ,ll. tínora, Talll/eI" f. 33. Gregorius gla'
dJatol' ct Belllgna emerunt domum ad b<lVelll dictam
sitam in acie ex opposito prdorii pelles clomum l\'Iathie
Oremus ex una et Przechonis platea mediantc [erga eunclen: Przechonem] pro centum s. Acl. fer, III, post Scolastlce.
Ta III též f. 316. Domus Gregorii
120 o dO',~e c. p. 937 c, R. 1505
cleJe se posledlll zmínka o synu Rehole mecíl'c Vítovi.
Odúmrlí dostal se dum ve vlastnictví obce.)
3.

]472.

g:~diatoris. (Viz ,v);še sll'.

,4., 1518, O. května, Rl/kop, č. 1128 IIl. f G. 13.
Kdez Jest Jan Legát s Janem, synem svým, s žádostí a
prosblí pl-edsltípil pl'erl pana purgmistra a pány záclaje
toho, klerak od dávního easu I' domu Stodole zameeno
stojí někleré svrchky a potl'eby nebožky paní Doroty
Oremusov~;, 1:1anzelky dohré pamčli otce jeho Jana Legála, kteraz, Jest bez kš aftu a pol'ízení uml'cla, aby ten
Sl:l~k ~demcel~ ?yl,v neb jestli ze by déle tak zamčeni
slall ,me!, ty ':~CI n,ekteré z svrchkllOl' zkaziti by se mohly
pr.';~I,c, ze, sc ~'I,ll v',dí, že jiu~. k ~omu s,latkll jejímu záclný
?llzsl ne:l,' nezlt,,~lll, nebo pn III práCI mllolní vedli stí,
JI ~p~~ruJlc a pecI o ní majfc i statku svého náklacluov
;1;,ht~J1ce, ncbo ona vzdy té vule jest byla, že jinému
zadnemu ,z toho ~tatlm dob,'e učiniti nemínila lleZli jim,
a toho naJposléze Jest dokázala, že podle své zádosti k nim
~e obrátil~, ~ jil~1 s~ sv~l'ila a se vším dala, a poněvadž
J~~t ta1, u~;l1Ila, ze zádaJf, aby ten statek pH nich zuoslal,
pnpomÍIH1J'c otce svého, kterak jest sluzby obci této činil
a svého slatku nelitoval a potom i to duší svú zapečetil,

~e, v potl'ebách obecních jeda, na cestě jest zhynul
Jezlo l"koní pl'íhodou vzali sou tíjmu znamenitlí na stalkd
svém, prosíc aby ty všecky věci páni rozvázili a k nim
se milostivě nach/lili a toho slatku jim dopříli že i oni
toho panu purgmistru i pánuom a obci této 'zasluhovati
cll~í! a ,ze žádným soudným během v to ani podle jejího
p nZCll1 nevkracují, než zádosti, a bertící se le nhu jílU
to poddala a dala, aby ji i ten statek opatrovali jako své
:'lastn~, a.. ~,doz sve .komu takovú mění poddává a poroučí
~, dáva, ,JIZ ty ve CI sou toho, k komu se poddává a ne
Jlllého, a na to pokálali svědomí.

,
Proli, té !ád~-:>a prosb.ě J,ana Legáta a Jana, syna
Jeho, pám ourednícl Otll'adu I'estlpanského jakožto póvodové na místě vší obce odpírali stí a pravili, že k tomu
st~tlcu po nebožce Dorotě Oremusce žádný podle jich zdání
bltzší není neZ obec tato, poněvadz ona jStÍcí měštka svobodná tohoto města, kšaftu a poHzení jest neučinila a
z ;ohoto, sV,ěta, sešla, a laké toto město milosti a vajsady
ma od, c,sarskych velebnoslí i od lcráluov J. i\Hí, že kdož
by kolt tak z světa sešel nemaje pl'fbuznich pl'álel S mě
stem lrpících, a statku sl'ého že hy nezřídil, takový l<aždi
~tatek. I~a ,obec pl-ipad.á; i z těch a takových pl'í"in že se
Jllll

v,l{h\ zev:práva on], tu pan Jan s syneIll sv)1m, žádného

nen~,~J(? kdyz Jest
neucl11~la, podle.

ona o tom statku svém pořízení zádného
práva města tohoto, žádajíce, aby pan
p;\rg,llllstr a pál1l podle pnlva města tohoto obec opatřiti
;-UCllt, ~vědomí dotýkajíc, ze ti svědkové k užitku žadnému
Jim nej~:í, auiž to se z nich vyhledati muože, aby jim ten
statek pnpac1nouti měl a pl'ed nimi a aby jim jej odkazovala.
Za~e lc t?mu od Jana Legáta a syna jeho jest mltlveno, ze pál1l ouřednfci dobře praví že toto město obdarování a vajsady lná, ale že to}:o snad nerozvážili,
.lomu a kterak se ty milosti ztahují, a kdyby to rozvá'Zlit, sl~ad by nemluvili proti spravedlivosti jich, nebo takové
111110sl1 vzlahují se na měšťany a na měštky, ale že ona
nebo~k.a již jest měštlní nebyla, žádajíc toho, aby k llhn
se pal1l, ne z práva ale z milosli, nachýlili a jich při tom
stalku aby nechali.
..
Zasc lc tomu mluveno jest od pánuov ouředníkuov,
ze ona nebožka tím jest měšťanství neztratila, že je duom
prodala, nebo jeden každý to učiniti muož, že duom

!',

prodá, proto měštěnínem bude, nebo maje sobě jednou
městské právo dané, má je vždycJ,y a víc mu potřeba
není o ně se starati, a poněvadž ona jest byla měštka
tohoto města, za to žádali, aby podle práva a vajsad toholo
města obec tato opatřena byla .
Tu pan purgmistr a páni váZlce Jana Legáta i jeho
syna zádost a jejich svědomf, a proti lomu odpor pánuov
oul'edníkuov na místě vší obce, v právo města toholo nahlédše i v rozsudky některé, Heréž v takových pl-íhochkh
se stávaly, takto o tom nalézají a svým ortelem vypovídají: Poněvadž každ/ měštěnfn a nebo mMtka tohoto
města jest té svobody, že svuoj statek muož dáti komu
chce, movitý i nemovitý, movit/ před kým chce, ale nemovitý toliko zápisem nebo kšaftem, a ona Dorota Oremuska obracející se k Janovi Legátovi a jeho synu dala
jim statek vrchní přcd lidmi a to sú podle práva provedli, jdto to dobl'e ona učiniti mohla, ale o statku gruntovním, jsúc měštka svobodná, kšaftu ani jiného zHzení
zápisem jest neučinila žádného a mimo to jinak toho
statku dáti jest nemohla; i z těch pl-íéin ten slateJ, na
svrchcích bylý jemu Janovi Legátovi a Janovi, synu jeho,
se připoddá podle jeho próvodu a pudle práva, a z druhé
strany též také obec pN gruntovním statku a těch penězích
za grunty podle práva se zuostavuje, poněvadž jiný
bliZší nápadník s městem trpícf zádn/ není. Actum fer.
V. Johanuis ante portam Lal. anno lÓJ8.
Ó.
1518, 9. prosince. Rl/flOp. Č. 1129 f. 415. Kdež
jest Vondřej soukeník vstoupil do rady a k lomu Jana
Legáta obeslal a pl'ed ním toho na panu purkmistru a na
radě zádal, klerýž jest statek po Vílovi, jakoZlo po pl'fteli
jeho a strajci, pozllslal, v ten aby uveden byl a nebo jemu
aby sstoupen byl, poněvadž clsal'ská i králuov J. Mtí obdarování na to sou a toto město je má, kterak statek poostaJý po pHteli má na najbližšího pl'ílele připadali, a
poněvadž zádného tal, blízkého přítele není než on Vondl'ej, žádaje podle takového obdarování a práva mesta
tohoto zachován býti, a na to zádal, ahy cten byl Illajestát
krále Vácslava slavné paměli, a jakož mu předtím bylo
toho poddáno, aby Jana Legáta k tomu obeslal, že jest
se ,tak zachovali a pravf, že k tomu lepší prál'o a spravedlnost má nežli on,
Kdež Jan Legát takovtí l'eč slyše od sebe jest mluviti dal, že slyší tuto řeč, ale poněvadž jeho z ničehuož
néviní, že nevf, co k lomu hekati, neZ k tomu statku
tale praví, že se naň táhne, a praví se Je němu také spravedlivost míti takovú nebo lepší, neZli Ondl'ej a to z lé
příciny, že nebožka Benigna, jsúc toho slatku mocná hospodyně, ten statek jest zHdila a kšaft jest ucinila, kterýž
k stvrzení podle práva pl-išel, a tím kšaftem dala jest sirotka i jeho statek nebožtíkovi panu Bohuslavovi Legátovi
a jeho manželce, jdlo ten sirotek v létech jest byl, a
on ten statek i s sirotkem maje sobě daný, jej spravoval,
naň nakládal, a když' sú oba umřela, Vít i pan Bohuslav,
že se zdá Janovi Legátovi, že jest on tím dáním k tomu
bliZší i příbuznější neZli kdo jiný, a jakž jemu to jest
nebozlíkovi poručeno, svého stalku jest uprodával, a na
ly sirotčí vinice dokládal, a vdrobiv tu statek SVllOj,
i chtěl by k lomu Ondl-ej právo míti, o to zádné starosti
neměv, ježto tudy nebožtík Bohuslav Legát v dluhy se
vrazil na domy naldádaje a je opravuje, aby ten statek
zachován byl,' a též Jan Legát ten statele opatruje, do
něho jest drahně vložil, a zvlášť tato léta netírodn6., a
při domu též náklad znamenilý jest ucinil, a kterak jeho
neboZtfle otec i on toho sirotka sou chovali, a jak doložitú strávu jeho opatrovali musili, to jesti mnoho lidem
vědomo, žádaje za to, poněvadž pro ten statek svého
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mnoho ujíti musil a v len statek vdrobili, aby opatl'en
byl, pi-ipomínajíc otce svého, kterak pro obec tuto pracuje a pro dobré obecnf zhynul na cestě, ježto kdyby
taková věc naľi ho nebyla vložena, on by byl mohl ješlě
při zdrnví býti zachován, a kdyby to tak bylo, k této
uesnázi bylo by ncphšlo, a jestli,-e by mu C') tuto scházelo na jeho věci, ze prosí, aby mll to nahraditi páni rácili, ohlédnouce se na ty jeho otce sluzby i na jeho Janovy, kteréz sou rádi činili, v tom se kšaftu Benigny dokládaje, orleluov a zápisuov a je pokazoval.
K tomu zase Ondřej mluviti poručil, ze Jan Legát
tuto jest daremní zaneprázdnění učinil, lcdež praví, že jest
nebožka Benigna ieho otci statek i sirotka dala, to se tak
nenajde,' nebo Ondl-ej o to jest s ním Bohuslavem SOlld
měl a ortel na to sou páni učinili, že on ten slatek ujislili musil, aby sirotk'l piibivalo a neubývalo, a kdyby
jemu sirotek a statek dán byl, však by jemu toho nenalézali, neZ on se musil tak zachovati, pokudž jemu
ukázáno bylo, a na to ukázal orlele a určení, výpisy, Coz
se pak nákladuov lla viuice dotýče, to jest uciniti musil,
nebo jest jemn bylo orlelem nalezeno, a toho je z jiného
nečinil, než z těch toho statku dlichoduol', a cím lu zaneprázdnění ciní, lo jest všecko prve na placu bylo, a
o to sou rozsudky, nebo pl'i konci toho ortele toto jest
doloženo a vymíněno, kdo pak bude chtíti Ic tomu lepší
právo míti a spravedlnost bud pl'íbuzenstvím, že mu právo
zavHno není, i on Ondřej nití jakoito strýc, a podle toho
zádá za spravedlivé opati:ení; na to pokázal svědolní,
ortele, a kterak Bohuslav Legát ten statek uručil, ukázal
také zápisy.
Tu pau purgluislr a rada

~lyšíce i:eCi

a vznešení

všech, ktáíž stÍ se na statek po nebo2.tíkovi Vílovi poostalý táhli, majestát krále Václava slavné paměti, kšafty,
ortele, svědomí, kvilanci, zápisy a jiné jich všecky l'eci II
Ic jich při polřeby a >pravedlivosti slyšíce a všeho toho
podle práva povázivše, talelo o tom nalézají a svým ortelem vypovídajf: Poně"adž Hafl nebozky Benigny k moci
své jest pl'išel a podle práva měsla stvrzen jest, a poně
vadž podle téhož Haftu stvrzeného nebožtík Bohilslav
Legát s nebožktl Anmí, manželkú svú, pN poručenství
Víta a Tomáška i stalkllOv jich zuostaveni sou, a také poněvadž nebožtík Vít pl'ebyv Tomáška, podle téhož kšaflu
statek léhož Tomáška nápadem jest obdržal a k tomu laké
i též podle téhož kšaftu poněvadž neboztíkové Jan Zajíček
z Strašnic a J all Pytlík ze Zvoliněvsi od Bohuslava Legáta
a manzelky jeho jakozto poručníkuov vyzdvihli sou peníze
sobě porucellé a odkázané i z těch příCin týž Hart vešken,
ve všem i v kazdém svém kuslI má jednostajně zachován
býti bez všeho přerušení, a poněvadž v témž kš aftu
táz Belligna i o tom jest zHdila, kam by se měl ten
statek, o kterýž jest nesnáz, dostati a obráliti, jestli že
by Tomášek, vnuk a syn její, one,l dříve let spravedliv/ch
a druhý let rozumných, zemI'eli, jaleož se jest pak tak
slalo, a to lěmito slovy, ráčil-li by pán Buoh sl'l'chupsallé
sirotky k své milosti pojiti z tohoto svěla, tehdy porucníkuom m);m nadepsaný statek muoj veškeren poroučfm a
dávám věříce jim, že nakládati budou na skutky milosrdné
a na duši mou i milých mých pHtel všech pamatovali,
i z té pl'ičiny proto a takové její o témž o všem statku
zl'fzení nápad toho statku na žádné příbuzné přátely jest
přijíti nemohl a nepl'išel jest neZli na chudé a na záduší,
a kdyby ti poručníci živi byli, kterýmžto ne k clědicství,
ale toliko k šafování a spravování týž stalek poručen byl,
pan purgmistr a páni ph tom by je zuostavili, a tolikéž
kdyby byla jich dědicuom též š.lfol'ání poručila, též by
pan purgl11istr a páni ty dědice při tom zuostavili, ale
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poněvadž sou tíž poručníci cldve loho nápadu zeml'eli,
a jich dědicHOIll o tom llic poruceno není, pan purg-

misII' a páni jako1.to najv)'Sší ochrance a z pl avé chudin)'
a zl:1duší podle práva a z 1l10Cl líl:adu svého lu věc k sobě
přijflllají a lak to opatl'iti chtějí, aby vuli poslední nebozky Belligny dosli se slalo, a aiJy tCll slatek llyl
obrácen Ua milosrdné skutky a na věcnou patnět za
dušc téz BenigllY, těch sirotllOov a i jiných vecech jejich
a jich phítel. Actulll fer. V. post Conccpt. i\l V.

c.

r

(j.
lól[J, 24. listopadu. Rl/kop.
2109
80.
Jan Legál koupil unom na rohu proti ralhouzu podle
dOlllu Duchka kramál'e oJ vši obce za 100 k. gr. pr.
Act. fer. V. antc Kalherine.

7. 15:d7, 16. linora. Rl/kop. i'. 2110 f 192. Jan
Legát, loho easu pergmislr hor I'inieních, vzdal Dorolě
Ill. své, [dcdi Jana Věchly z Králové Hradce a Markéty]
dnom,· v nělUz bydlí, na rohu KUIlešovic ulice a vinici
Husovku. Aut. sabbalo posl Valentini.
8. 1540, 30. eervcnce. Rllllop. é. 2111 f 290.
Jan Legát - pl"iznal se, ze prodal duom svuoj, v nělllz
bydlí, na rohu jdlic do Kuncšovic ulice a k tomu vinici
j"ecenoll Husovkll mezi vinicí Stikovllú a j\Ionl"elJillkti za
zdmi Petl-ínslq'mi za 1000 k. C. Václavovi Duhoví z Ča
sIrova a Anně liL j. Acl. fer. VI. post Allnam.

D. 1548.
Rl/flop. i'. 100 f 211. Slal" se
smhlva lnezi Janem Legálclll z jp.dné a i\lartincpl Duhou,
Dorolou a Johannou, sestrami jeho z Caslrova i na místě
Pelra, Jalntba a Markéty" léz z Časlrova, Ict nemajících,
po Václavovi Duhovi z C. pozuoslalých, z slrauy druhé,
jakož jest on Jan Legát dllom svuoj i vinici Husovku nepo jebo smrti
bozUkovi Václavovi Duhol'i prodal, ale
lllnozí jsou se věřitelé našli [ruší se lrh].

ze

,
lO. t54R, 20. listop. Rl/kop. i'. 21l? f lS4. Kryšpín
Sultys z Cimic koupil dUOlll lla rohu vcdle domu VilímkOl'ského a Duhov)'m ob ulicku od p. Jana Legáta za
CCCC k. gr. c. Ph tOI11 však toto jest 0,1 p. Jana Legála
vymíněno, ze v lOJU domě byt svuoj az do smrti Blíti má
- a p. Jan Lcgát - výšpsanéml1 Kryšpínovi svrchního
polwje s kOlllorou - postoupil. Jestlize by pak se ozcnil
prvé, nelli by jemu tcn dUOln posloupen byl, lehdy ta
komora. která jest nad světnicí, má jemu po~toupena biti
a dole jeden sklep vinný a marštal na dvol'e. Act. fer.
Uf. post Elizabeth.

11. 1519, 4. dubna. RlIllOp. C. 2142 f Y. 20.
(Kšaft Jana Legáta.) Jan Legát, nekcly soused náš, ucinil
jest Haft ve ctvrlek den sv. Ambro!.e léta 154D: Zc na
~Oltl domn, ':' kterýmz bydlí a kterýž prodal p. Kryšpfnol'i
Sull)'sovi z Cill1ic, má ješlě čtyh sta kop mÍš. aneb což
~e v knihách Sta,.. M. Pr. najde, item na vinici p. Janovi
Smerhovskému st. z Rosic, prodané, což se kol i v knihách
pl'i lihldu p. pergmislra podlé zápisu vyhledá, klerézto
sumy za týž dnolU pozuostá"ajícÍ k vyzdvihovripí tímto
kšaflem IllOCllě poroučí svrchupsanétllu Janovi Smerhovskému. Dále oznámil, že viuieku sní pod Husovkli Idící,
k tomu nádobí cínové, té, i měděné, šaty lozní se všemi
povlakami a prostěradly i jil1)'nli věcmi vinutJ'llli, item
sud vína jeden odkazuje Anně, sluzebnici své věrné, tak
aby jí v tom žádný zárlné překázky necillil a ze jí to za
její \,ěrmí sluzbu, klerliz mu za mllohá léta cinila, poroucí
II dává a k, lomu padesáte kop míšo a/'y jí od svrchupsaného Jana Smerhovského vydáno bylo. (Publikováno
téhoz roku den sv. Bonifacia.)
12. 155D, 8. května. Rl/kop. č. 2117 f.432. MarIin
Smerloš a l',-Iarta koupili duom lei.ící IIU rohu vedle domu
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řečeného n Vilímkuov od Kryšpína Sultysa~ z Čimic za
550 k. C. Acl. die Stanislai.

13. 1671, 28: cervence. Rl/kop, č. 1172 j: 102.
V sobolu po sv. Jakubu slal se popis věcí pozuostalých po
.Marlinovi Smertošovi z Ryzntalu: Nejprve Mandalena,
ll1unzelka nebozlíka, Jan a Anna, děli. Dnom nározní
ploti rathouzu vedle domu p. Martina Vilímka, vinice
I' položení Volšanském.
Item ve sklepě v síni našly se l)'to věci: pytel mandlu
44,1/, libr)', dva pytle kamence 2'/, centn)'l'e, dva pytlíky
prustl'orce 48 lib., pylel rejže 1
cent. II 17 lib., zázvonl drobného 1() lib., fialového koření 32 lib., krabice
daklylu, soudek gummy 63 lib., cicl'aru 12 lib., p)'tel
kmínu krámského, koliandlu 2 cent. a 4D lib., pepl'e 2
cenL, kadidla cerného pytel, hl'ebíčku 16 lib., šafránu
33l., soudeeek květu, bílého kadidla 25 lib" anyzu 1/2 c., sud
vitrolill1u a sud pr)'zyly, cínu šest kusuov, cerného kadidla 64 1., zázvoru dělaného 41 malých soudkuov, flaSí
plechov)'ch apat)'kářských 13, šnura hub vytieracícll', krabic
apatykál-ských, v nichž apat)'kál'ské ve ci jsou, 3D, dva
souelky rtuti, lell<l'al'i litejch 20 kralliček, vrchcáby kaIueuué dvoje, 4 páry Doznav V cervených nožnicích,
v jedné plechové flašce voleje petroleum něco, dvě pušky
dryuku plechové, krabieka Ilic fládrových, pálel' korál"v)',
zrcadlo vohnivé nevelké, lruhlicka cukrkandu, koZí kordovanských chlupatých 25, truhla železná velká, v niž se
jest našlo toto: lZic tláclrov)'ch devět s sll'íbrnými nákonCíllli, peeeť stHbrná a sekryt zlatý neboztíka, prslenuov
zlalých s kamínky i bez 12, krabička a v ní groše _.
Item devět uzlíekuov v červeném tafetě zav,hané,
v nichz zlaté a mince rozlicné, oznámeno, že jsou dětinské,
kleré o khinách kmolrové uadali, majestát na erb nebozlfku - . Item I' .I~;ol'ídku dl'evěném na groších, slove
Telplskich, Zll 50 ;~.. ' m., 6 uncuov tazeného zlata v krabicce. V štoku zelezném v pěti pyllfcích peníze - 590
k, m. Dva sudy sfry, váhy velké a dvoje menší a zúvaZf
00 liber, vázky nevelké lroje, visáky dva, soudek bílého
vitrolimu. Item soudek v síni a truhla, oznámeno, zc jest
to teprva pHvezeno z Normberka, Sud vitrolimu a vc
dvou soudkách kamenec, dva soudky cínu, to vše v síni
dole jest. Sud sír)', vovsa ve dvou sudech.

J/,

V druhém sklepě v slni: sukna černého českého 21
postavuov, vilrolimusoudek, dva p)'tle l'eckýho vína, místicka
slHbrná k rualv,ví, almara velká a V ní: cínového nádobí
s znumenfm p. Sebesliana Prunara, otce manzelky neboztíka ~ 79 kusuov.
V světnici nahol'e: loze s nebesy vykládené s firbankem zeleným harusovým, stoly dva s koberci. a tl'etí
štocek a almárka v koutě, umývadlo oblozené cíneru
s almárkou, virginaly dva, stolice suknem zeleným pošitá,
lTi homole cukru, svícen mosazný visut);, l1:iclobí cínového
27 kusu, pouzdro naší cínových, figury malované Iři.
V druhé svčlnici léž nahol'e: li'tZko vykládané bez
nebes, dva stolici, na jednom koberec, židle dvě suknem
zeleným pošité, polštá,' zelený velký jeden a druhý čer
vený z planého abamitu, umývadlo s almárkou vykládané,
figur malovaných malich velkých 7, koltra plátěnná prostá,
svicnuov mosazných 7, měděnic mosazných 5, umývadlo
neboližto nálevka, víra, baněk 16, loutna s pouzdrem,
kněh

12.

V kOlllol'e podle té svělnice: v truhle šaty chodiecí
neboztíka: kabát damaškový eerný bavllllí vycpávaný,
druhý kabát samilový černý, ti'etí kabát ccm); tykyty
bavlnú vycpávaný, čtvrt)' kabát bílé tykyty, pátý kabáť
damašku hřebíckol'ého též bavlnli vycpávaný neboližto
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prošívaný. Knížky modlitební troje v černém aksamítě
s puldami stl'íbrnými voltOvané. Patery poctivice, kaftánek
šamlatový cerný, suknicka otáhlá damašková černá, sukllÍčka neboližto horckap z černé tykyty, suknička votáhlá
hřebícltOvého damašku, kabát s kollarem kordovanským,
sukně voděvací aksamítem černým premovaná z dobrého
čcrného sukna, druhá sukně z dobrého eerného sukna
aksamitem napl'ed pošitá, třctí sukně z černého sulma
předky karmazínem podšité, plášť cerný soukenn)' s příčky
karmazínovými, sukně vetchá čcrná, plášť soukenný černý
vetchý, kožich vlčí suknem černým pošitý, kuní kozich
vodievací suknem dobr)'m pošitý, kozich cerný spratkový
suknem černým podšitý, kozich votáhlý z černých spratlcuov suknem cerným pošitý, kollar kordovanský černý
kunami podšitý, kaftan soukenný černý liškami podšitý,
rystunk koňský černého planého aksamítu. V druhé trilhle
velké: šorcuov žen,kých 7, jeden damaškov)' hl'ebíčlwvý
premovaný černým aksamitem, druhý šamlatový čern)'
premovaný černým aksamítem, třelf dupltykyly hřebíckový
premovaný černým aksap.lítem, čtvrtý bílého šamlatu aksamítem černým prem., pátý ferštatový prem. čel'1lým aksamftem, šestý muchejrový černý prem. černým ak~amitem,
sedmý černého harasu prem. eerným aksamílem. Zivuotek
karmHzinový cerný, druhý karmo bílý, tl'etí aks. černý,
čtvrtý aks. černý, pátý aks. hl'e bíčkový, šestý šamlatov)'
černý. Kožich votáhlý damaškol'Ý černý s žil'ůlkem aksamílovým černým bělinami pod~itý, druhi kozich z černé
tykyty s karmazínov)'m zivutkem bělinami podšitý, třetí
harasový černý králíky podšilý (kožich vodievací z dupltykyty s prcdky kuními popelicemi podšitý), čtvrtý kozich
vodievacf hřebíčkového damašku s předky kuními popelicemi podšitý, pátý mantlík černi šamlatový s pl'edky kráIfkol'ými podbHšky podšitý, nH\Iltlík cemi harasový králíky podšilý vejlozky z spratkuov černých, kolárek aksamílový černý s rukávy běliznami podšitý, Iři koh\rky, dva
s rukllvy, ll'etí bez, jeden damaškový hřebíčkový s kuními
vejlozky, druhý z černého karmazínu s I'ejlozky kuními,
tl'elí šamlatový čem); nepodšitý. Dva pláště, jeden harasový černý, druh)' soukenný černý, dva pásy stHbrné pozlacené, pateře korálový spolu s perlami, l'etfzky zlatý dva,
orpant zlatý, prstínlnlOv zlatých 6. Loze velké s nebesy a
s firhaňkem zclen)'m pěkně ozdoben)'m, almara k šatuom chodícím. V jedné lruhlici velké kopa rukál'ec a fěrtuchuov
50. Dvě pei'iny, dva potštál'e, dvě podušky.
V kOlHoře pod krovem: semen hlavaticných s několik
stryehuov, kotel prací, kotlíku ov k rybám vaření 8, pekáč,
moždíř s palicí, hrnec měděný velký na volmiŠtě.
V tl'etf světnici: stoly th, židle jedna.
V komoře podle té světnice: pel'in 10, podušky tři
s povlakami, loze s nebesy dvě, dvě truhly s pol'lakallli
a almary dvě.
Dole ve sklepě 'pod zemí cll'a sudy velký pl~é n~al
vazí a tl'ctí sud, z kterého se dává, jest ho tmn neco
nežli pnol sudu. Voleje di'evěného laka a puol velkého
sejra slove Parmazon. Suduov ViIlllich neluálo a "UDz
krytý zánovnf s Šperlochem.

14. 1671.
Rlllwp i'. 1050 f. 186. (Svědomí
mezi Mandalcnou, P') Martinovi Smerlošovi vdovou, a porucnfky nad sirotky léhož Martina.) Jan Kucera, vina!Smerlošovic, syědcil: Kdyz pán neboZlík stonal, l'ekl sem
mu: Medle p'ane, co se dftck do týče, pol'idte je. A on
l'ckl: Milý Jcne, daliž jich mám mnoho, ncmám než
,ldeko a nHllIzelku. Komuz má býti, což jest, mnoho
nebo málo, než jim? Gregor Fibík: Pondělí před sv.
Václavem t. r. dozádala se paní Mandalena, abychom
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práci vážili s p, N atanaelem ku r oručníkuom sirotkuov
nebo Martina Smertoše, aby jí z toho slatlen třetí díl od
nich vydán byl. Promluvili nám, že jim to poručeno není:
odložili nám do třctího dne. I tl'etího dne sme se
nuvrátili 1 to jsú nám oznámili, že jinačejší vule nejsú, než
to, což pE svadebních smllivách nebožtík jest j( věnoval,
600 k. gr. č. a k tornu věno jejf, co jest přiložila, 300
k. c. a potom ještě vejš - že by jí ,do 600 k. - dáti
chtěli. Paní Dorola z Vratll, p. Sebestiana Prunara
manželka: když pl'išel k nám nebo Martin Smerloš II
mluvil o dceh naší s pánem i se mnou, pověděl mne
tak, abychme mu po sl'ý 'dceh žádných peněz nedávali,
ze chce jí 1000 obvěniti. Já sem mu řekla: Divím se
lomu, . že se mnou smíle o to mluviti, neb dccra naše se
dobl'e chovala a nás poslonchala, našeho dobrýho vždycky
hleděla. Byla-by to divná věc, ab)'chom po ní nic nedali,
poněvadz sme po druhý dali, po Kropáčkový Salomcně.
Potom přišel k nám podruhé s p. Ondřejem Sulerem,
plali sc pána i mne, co sme po Kropáčkový dali a co
po tyto dáme. My sme pověděli, ze sme dali 300 k. a
za 300 vejpravu s Idínoty. Tehdy oni pověděli, aby se
poradili na 10, co by jí pl'išlo věna na to. I pověděli,
že by pl'išlo jejího věna více neZlí 3000 Je. Pověděli, že
nechají toho do zejtH, že to p. Suter sprše, co by mělo
jejího věna pl'ijíti. I pl'išli zase, že jsou se vomcjlili, že
klínotllov a šatův do věna ncchtějí počf~ti, než 1800 k.
že jí chce věna udělati. Já pověděla p. Sebestianovi, aby
jí na to včno nedával, protože má ty tl'i děti, i jim sem
to oboum mluvila, že ona musí o ně práci a starost míti
a handl jeho spravovati, tak jako i II mne spral'ol'ala. On
pověděl, nechtěla-li by těch ,lětí u sebc chovati, že jc
dá starý chovati. Já pověděla: Zachovej 1'. B., však by
to b)'la lehkost, aby neměla vaší krve u sebe chovati,
poněvadž se s mejmi dělmi snášela, takéť se s těmi snese.
I pověděl: lak poněvadž tak chcete, do dne a do roka
ať jest to věno, po dni a po rocc žc ji chce z svýho
sťatku tak opathti, žc musí každý dobrý l'íci [nedokončená věta]. Potom opět pi'išcl ke mnč sám, pověděl: tak
Iml milá paní, coz se domníváte, ze jsem já lak nekonečoi v sV)Tch i:ečech, že mi tak lnálo věHte, ncu povínl
VálU věnní. prurdn a pozn;ll11 se, jak seHl já svou ženu
první opatHI, když na mnc P. B. nemoc dopustil; udělal
sem ji rovnli spolecnici s dětmi a tehdáž se jim dostalo
více \leZ po dvou tisfcích, když sem kšaft dělal. Protož
taky vaší dcc1'i nemíním kl il'dy udelali, kd)'z nám P. B.
spolu dítky ráčí dMi. - Katúina Jakubova: To vím, ze
sem ti'i dílek panf Mandaleny s .Marlinem S. zplozených
povij cla II k Hlu nesla, dví pacholátek a jcdno devcálko,
poslední. A uml'elo všcch IN těch dítek. Anna Holeeková: BÝI'ala sem pH paní Mandaleně, kd)'z dítky
m(vala, prvnímu hkali Pavel, druhému i'l'laliáš a ll'etfmu
děvčátku MarIa.
15. ]572, D. července. Rl/kop č. ll33f 185. Vedle
toho odporu, kterýz jest j\Iandalena, vdova po Marlinovi
Smertošol'i z Ryzntalu, vložila smlouvám svadcbním mezi
Sebestianem Pnrnarem a Dorotou" Vratu, rodicÍ jejími,
na místě svém a dotčeným Martinem a obeslavši k němu
Fallfna Kyrchmara a Hanuše Groffa, poručníky od práva
nal-ízené sirolklllll po lvlartinovi S., oznámila, ze tomu zápisu té smlollvy místa dáli nemůže, ze nebožtík Martin
bez villc a vědomí jejího do knčh městských jej ylozili
dal - . (Nálezem jí nebylo dáno za právo.) Act. fer. lIlI.
post Joan. Husii.
16. 1572, 27. listopadu. Rl/llOp. Č, 1028 f 98. My
Maximilian oc oznamuj cm tímto listem, že rady naše
k appellacfm zNzené nll ty od pníva Stal'. M. Pl'. ode-

83

658

lXa. Na 'Velilélll lIalllJstí (strana jitnÍ).

lXa. Na Vell/ém 1Jalllěsli (strana jižní).
lXa. Na 'Velll/!m

slaná akta v té pH mezi l\Iandalenou, po někdy Martinovi
Smertošovi z Rysntalu pozuostalou vdovou, z jedné, Fallynem
Kyrchmajerem a T~lll1ášcm Groffcm, poručníky sirotkuov
stalku po Martinovi Smertošovi pozuostalého, z strany drllhé,
co se odporu smlouvám svadebnílll učiněného dotýčc, povái.i,'Še toh.>, takto lcn ortel napravují: Ponhadž toho
od nadepsallých poručníkuov proti odporu dpisll od Malldalcny, nlovy ueiněnému, aby takové smlou,'y svatcbní
mezi Sebestianem Prunarem a Dorotoll, m. j., na místě
1\1"ndalcny, dcery jejich, a Martinem Smcrtošem se státi
a strany obě na nich prestati měly, ani toho, aby kdy
pro vlození takových smluv svatebních do kněh zádáno
bylo, podle práva poblzáno úcní, nad to pak vejše ani
se toho žádlHl hodnověl'llá pamět, jakým by prostředkem
právním tako\'ý zápis do Imeh vcpsán byl, z akt vyhledati nemohlo, z těch pl'fcin takový zápis smluv svatebních
u práva svého místa míti nemllže, nýbrž jí Mandaleně,
jakozto p"ovo<1U, dává sc proti dotccn);m porllčníkuoUl
za právo, tak ze Ona ve všem po l\lartinovi Smel'tošovi
nel'0Uzeném stat!.u thUho dílu uziti a coz by svého
dastního do téhož slutku vucsla, to jí pl'edně vydáno
býti má.
17. 1572.
Tam/J!:. Vzáctné poctivosti páni
}'ražané Stal'. 111. Pr., pi'átelé naši milí. PI'ání vašemu,
které jste nám k žádosti porucníkuol' sirotkuol' i statku
po někdy l\lartinovi Smertolovi pozuostalého ucinili a
I' nčm spisu I'álll od nich podaného, jaké by ph orteli
J. j\Hi C. mezi nimi z jedné a Mandalenon, po témz Martinovi S. pozuostahí manželkou, z strany druhé, uděleném
nedorozumění měli, odcslanému, podle čehož od nás dotceného ortele ve 4 arty kule ch za vysvětlení žádáte, sme
porozuměli. I ačkoli ortel J. Mti C. sám v sobe dosti
světlý a putrný jest, však nic méně takto ten orlel a
předkem první artylml vysl'ětlujem:,. Ačkuliv jest dotccuý
Martiu S. koupivše od Kryšpína Sultysa duom a vinici
od Kateřiny Tatousky na scbe, Martu m. svou zápis vztáhl,
však poněvadz jest Martin S. doteemí Martu m. svú živobytím pl'eekal, tak ti zápisové zase na něho ,amého i
s dílem jejím, jakozto jeho vlaslní věci, zdědčni a pIevedeni jsou. Kterejzto dum i vinicc na rovné ddy mezi
sirotky II maccchu jejich jíti mají. - Druhý lakto z strany
věna: Poně"udz jest též \'ěno,' BC ona I"'lundalena SUlua,
ale otec její sám od seoe na místě jejím témuz Martinovi
S. vyplnil, to jí zase z léhož statku po něm Mattinovi S.
pozuostalém vydáno býti llellluoze, llýod tolikéZ mezi ně
na rovné díly položeno býti má. - TI·etí takto: Pokudž
se toho dání statku od llěluly Duroty Kostřábky, jinak Rukové, dítkám něl,dy jellU lvlartina ::.. z 1\larty, dcery její,
zplozeu)'ch dot_ýee, poněvadž se to dání na samé dítky
jeho vztahuje, v němž jest tejž Martin S. s dítkami svejmi
žádného dílu neměl nel. toliko llápadu po nich cel,a.,cem
byl, tolil,éž oua Mandalena, lllaccclm jejich, v talwvém
jím odevzdání žádného nápadu ze uziti nemuoze. - Dán
na hradě Pražském ve čtvrtel, po Sl'. Katehnč (27. listop.).
18. 1572, 15. prosiucc. Rl/flOp. Č. 2122 j. 43,
Jakoz jest rozepl'e oyla mczi Mandalenou, někdy Martina
S. z R. manželkou, a porucníky, také Janem Netterem
na místě Anuy, m. j. a dcery již psaného Martina, .0
OdPOI zápisu smitH' svadebních - i ucinili poručníci s ní
Mandalenou, jiz Jakuba Melcara manželkou, smír, že jí _
vydati maji - 6000 k. m. Act. fer. ll. po,t Luciam.
Hl. 1591, 27, srpna. RullOp. Č. 1173 f 222.
V lHerej po sv. Bartoloměji 'lal se popis statku po Janovi Smertošovi z Ryzentalu. PI'edue paní Lidmila vdova,
sirotci .Martiu, Jan, A1Zběta, Dorota, Auna a Marta. Dom)'
dva, jeden nu rohu proti rathouzu u Smertosuv l'eccui,

druhý slove u Rukuov, jinak černýho jelena naproti Tejnu.
Vinice dvě. V domě Smertošol'ským toto se uašlo: Stoluov 10, tr; z nich mramorový a na díle s koberci, lnoU
všech 14, stolice dvě, z nichz jedna koZí a druhá suknem
obtažena.
V světnici nahol'e k rynku: almárky dvě, při jedné
\\mývadlo cínem obložené 1'0 jedné cívce, meluzinu
v proslřcd světnice s rohal1li na zpuosob svícnu visutého,
hrnec v kamnách, 4 stoličky čtyl'nohý, polštál'ík zeleuý,
8 figur v rámích, 3 svícny mosazni, jedcn z nich starcj
nevelkej, 4 kontrfekty, dvě luozka s zelenými firhaňky.
Pehn 10, polštáHív 7, podušek ll, šatIlI' dčtinskejch též
ložních 24 kus)'. V sklepě z též světnice jdouc v almárce
3 zámky mistrovský, jeden ke dveHm a :J k trublrim, vi.
sutých zámku v 5, stolček jedcn černej, almárka druh'lnu
nožičkách, v tl'etí almárce, šl'eibtiš slovc, a I' něm ně
I(teří listy starý, almara velká k šatum a v ní šaty dě
tinské, truhla železná a v ní koflíčck černej akštejnovej
a v něm knoflíky kryŠtálový. Koflíček vysokej [llJzlaccnej
na zpuosob hl'Ušky, koflíčky dva pozlaeelli, Číšky maličk)'
dvě stříbrný, koflícky 3 stříbrný, koflícek pozlacený se
,Iánkon přišrejbovanou, lžic fládrovejch 5 s držadly 'sthbrnými, lžiček dčtinskejch stříbl'llcjch 5, 4 kroužky zlatý
v hromadě, peče! stl'íbrná nebožtíka Martina Smertoše a
druhá Jana, sckryt zlatý téhož Jana, kámen hz"nej do
sekretu modrej, kompas stříbrnej pozlacenej a druhej
mosaznej pozlaccncj, hodinky vokrouhli mosami pozla.
ccný. Truhla velká vykládaná II v ní šatuov vinutých:
prostčradel 16, cích na pehny Hl, na polštál'e 9, na podušky 12, ručníkuov 19, ubrusuov 14, servetuov 24.
Truhlička zelená a v ní se našlo: dva pásy stl'íorni nevclki, nožnice stl'íbrný pozlacený s nožmi, prsteny dva
zlatý s diamanty, 1 s turku' ".1, 2 s rubíny, 2 s ruzickami,
4 kroužky' v hromadu. V· druhé truhle cechlíky, rukávce
a jiné šaty. V třetí truhle paní Lidmily šaty chodící tyto:
sukně damašková, 2 sukně mochejrový, jedna ferštatová,
muutlík damaškový a druhý taminový, tl'etí tupltykytový.
Ve dvou truhličkách obecní dětinské povlecení a jiné
šaty drobné dítkám náležité. V zadním sklepě Ve dl'ou
tmhlách cínového nádobí mís velkých 11, menších 35,
mísek 21, 2 mhžc, um'ývadlo, umývadlo zavěšující, pouz.
der talířlív velkejch 5, malejch 24, hrachovec, konví
velkejch 8, pinetní 4, menších 50, pií1ky 4, hipkuov a
čtvrtck 8, slánek 5, tl'ychtýl'i dva, šáluov 8, svíenuuI' 5,
alambik 1, necičky na máslo, vujecných misek 20, Jlouldra
2 na flaše a v nich 11 flaší, hl'llce cínoví k luoži 3,.
moždíl'uv 5, měděnic 5, čepuov mosazných 8, svícny th,
rožnuol' 20, roštuov 6, podhrábky 2, 'hrncuol' mědčuých
k vodě 5, kotlíkuov k rybám 9, pekáce 4, rcndlík, kozlíkuov 7, jak se na nich vobrací II dříví klade, kotly
prací dva s drejfus)' a zadělauý dva pl'i láznicee, pily 2,
truhla se starým železím.
Nahoře v komol'e velký truhla dlouh'l bílá na mouku,
kotlík s hrncem měděným k vodám pálení. V truhle velký
starý 2 burd);ře, 6 tesákllOl', zln'oj rejtharská, šorc a zárukáVÍ, kladivo, 2 čekullY, mosazern ,"okovaný, pár ručnic
rejtharských v pouzdře, .4 ručnice dlouhý, pl'i jedné z nich
stroj, sekerka havířská s kostí vykládaná. Loutny tH, instrument, kuše 2, truhlička zdená dl-evěuá k ručnicím, 2
tnlichy; železný dvel'e k almul'e, voštipy dva, cepy železný
zlámani, 2 stl'íkačky mosazn)i, mandl dřevěný se vším instrumentem, 3 rohy jelení. V jiné truhle phíStě dva,
smlltkový a krátkej. Kolár kordobanskej s knotlíky, poctivice dvoje, kabát barchanovej a gallioty, suknička jedua
soukenná a druhá s rukávy, kožich soukeullej vlcí aksamítem premol'anej a druhý doliman s cernými spratky. Birit
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aksamítovi, klobouky dl'a brunšvecký. Truhla k vážení,
strych jedcn, postel stará pod nebesy.
V pokoji hořejším misník, mapy dvě. V svčtnici velki
zadní almárky 2 a v jedné z nich mejdlo, 2 hrnce v kamnách. V kancelářce almárka a vytahujících almárek 8,
prcs k vytahování oleje.
Na mazhauze pl'ed světnicí almara a v ní všelijakého
nádobí truhlál'ského a železí nemálo, almary menší dvě
vykládaný, pro potl'eby kuchynské.
Kuihy tyto se našly l Biblí česká, Cosmograhia česká,
postilla německá postilla Simonis Pauli německá, postilla
Spangenbergii č~ská, žal tál' český, vejklad Jezus Sirach
český, kniha nčmecká o rozličném stavení, spis in quarto
o spravedlivosti k věčnému životu, kuiha psaná na pergameně o vočistci, kronika německá, herbál' malej starej,
práva a zřízení zemská, knihy lékařský psani, kniha
Pravda a lež, život Adamuov, kniha německá o horních
věcech, Erasmns Roterodamus, kniha stará psaná, vejldad
na čtení kniha Spis otázek, sUlllmaria na starej zákon,
kniha st:u'á psaná, kniha o dystyllování vod, kniha biskupuov, že pod dvojí posvěcov~ti m~jí. P.aradoxa duce.nta
německá, psaný epištoly, kmha ClCeroms de re rusllca,
hortorum seereta Alexi Pedemontani, lIrithmetica německá,
paraphrasis Erasmi, ~iclionadum nčme.cky, knížky,psaný
alchymistský, confeSSIQ fratrum Bohcmlcorum, knízka lékařská psaná, titulář starej, Excitationes animi in deum
Lodovici Ruis (?), Enchiridion Martini Lutheri, Proverbia
Jacobi Srnecii a Warwazowa, Co?cilium Tride~ti~um n~
mecky, Libellus Alexi Pedemonlam, Processus lUl:IS mulU:
cipalis, Libri duo herbarum hyspamcarum, LexlCon rel
herbadae, kniha Bratrská o rozličném pokušení, Katechismus česki, Synopsis Thome Mitis, Praedium rusticanum, Život duše, Gerson, modlitby česki, Ro~mlouvá~~
ctyl' bratří čtení roční, Gerson druhý, kanCIOnály tn
roční knížl~a s vejklady na evangelia vokovaná stHbrelll
a s ~uklami a jiné některé knižky drobné všité do pergamenu.

Krámských

věcí

a všelijakých materií ošacovány za

144 zl. 40 kr., sud vína červeného litoměl'ického.
20, 1601.
Alžběta Raušová z Ryzntalu,

někdy

Jana Smertoše z Ryzntalll dcera, manželka Tomáše Raušera z Raušupaehu. Matka její Lidmila Cyryllol'á z MorclmdOl·fu.
21. 1609, 3. dubna. Rulwp. č. 2232 f 403. (Podílové statku někdy Jana Smertoše.) Pl'I'ní díl Martina
Smerto~e :
Předně poněvadž dlun nárožní v Konešovie uličce
proti rathouzu St. M. Pl~. ležící, u Smertošů . rec~ný, "pr~
velikost sumy, skrovnoslt statku a rozdf!nosb df!uv lUJakz
na jeden df! položen bejti nemllže, nýbrž do několik
díluv rozdělen bejti musí, ačlwlivěk t)'ž dum v dobrém a
k živnosti pohodlným místě leží, avšak považujíce toho,
kterak strany pl'edního velikého štítu k rynku nachileného v nemalém nýbrž I' velikém nebezpečenství zustává,
což však brzkéh~ opatření a velkého nákladu a mimo to
i jinich pilných opravek na krovích a jinde potl'ebuje, a
nadto i toho šetříce, že se času nynějšího veliké berně
a daně sněmy svolené z takových gruntll\' tolikéž i z toho
domu již od několik let dávati musejí, pro tož ten dum
podle nynější hodnosti jeho pokládám v 3500 k. míšo a
na téniž domě kladu k tomuto prvnímu dílu sumu 1400
k. míš. Ite'~, kladu na jistotě 1000 k. míšo pH Komoře
Český pojištěn)'ch, kterýž při sv. Jiřf nejpl'l'e přfštím složeny bejti mají 303 kop 26 g. 5 d, Suma všeho toho,
což na tento první díl kladu, učiní 1703 kop 26 g. 5 d,
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Vejminlcy: A poněvadž na vcjš oznámenéul domě
netoliko pH tomto prvním dílu, ale i při jin)'ch dvoucl~
dílích jistý sumy sem položila, protož pokud by kterej
z nás sumu svou z toho domu jmíti chtěl a jiní též sumy
svý na témž domě jmající jeho splatiti nechtěli aneb nemohli tehdy má týž dU'll společně, jakž nejdr:'Ížeji bejti
mlde 'prodán a jednomu kazdému z téhož prodaje podle
velik~sti sum, coz by s~ kterým pro mla dostati mělo,
jeho spravedlnost bez llákejch nesnázi propuštěna a vydána bejti.
O všelijaké svršky a nábytky po p. Janovi Smertošovi manželu mým, pozuslal);, o ty Ee po tomto podělení
a c~dul dílcích do knieh městských vlozeni tolikéž na
rovni díly poděliti máme, však na tcn zpusob, co jest
tak koli Alžběta, dcera má vdaná, jakejeh koliI' svršktl.l'
a nábytklll' ode mne, maje I' stav manželský vstupovati,
napřed pl'ijala, to zase mezi jiný svršky a náb):tky do
spoleenosti položiti povinna bcjti má, tak aby 1 I' tom
rovnost zaehována byla a jiní děti I'ovného dílu v týchž
věcech po otci svým dosáhnouti, a když by toho kdy
potřebovali, tolikéž užívati mohli.
Druhej díl Marty Smerlošový: Pl'edně poněvadž dum
u SmertoM do několik (!fl"v rozdělen bejti musípokládám v třech tisících a pěti slech kopách míšo A na
témz domě kladlI k tomuto druhému dílu sumy 1400 kop
míšo Item na jistotě na 100·') kop mÍšo 303 kop 26 g 5 d.
Suma všeho toho 1703 kop 26 g. 5 d.
Vejminky: A poněvadž na vejš oznámeném domě
netoliko pH tomto druh)fm dílu, ale i při jinieh dvouch
pokudž by
dítích jist)' sumy sem položila, proto
kterej z nás sumu svou z toho domu jmíti chtěl a jiní
též sumy svý na témž domě jmajfcí jeho splatiti nechtěli
aneb nemohli, tehdy má týž dum prodán a jcdnomu k~ž.
dému z téhož prodaje podle velikosti sum vydána bejl!.
O všelijaké svršky a nábytky po panu Janovi Smcrtošovi,
manzelu mým, pozustalý, o ty se na rovný díly poděliti
máme však na ten zpllsob, co jest tak koli Alzběta, dcem
má vdaná, jakých koliI' svrškuv a nábytkuv ode mne,
zase
maje v stav manželsk); vstupovati, napl'~d pl:ijala,
mezi jiný svršky na nábytky do spolecnost! pOlozltl povinna bejti má tak aby i v tom rovnost zachována byla
a jiní děti rov~ého dílu v t);chž ~.ěcech po ot~i svVýl~', do:
sáhnouti a když by tolto kdy potrebovaly, tohkéz UZl vat!
mohly.
Tl'etí díl Lidmile CyryUové: Předně dum u Smertošll - pokládám I' třech lisících a pěti stech kopách
míš a na témž domě kladu k tomuto třetímu dílu 700
kop' míš, Item kladu k tomuto dílu vinici Rukol'skou ře
čenou u Volšan Idící, jak!. ta od někdy Martina a po
něm Jana Smertoše, syna jeho, po smrti pak jeho .ode
lune k ruce sÍrotkůnl fl mně držána fl u7.ívána Jest,
kteráž se pod 8 strychu míry viničné pocítá v sumě 500
kop míšo Item dluh za panem Lorencem Storkcm pozllstávající a od něho P9jištěný pět set kop míšo Item na
jistotě za Komorou Ceskou 3 kopy 26 g. 5 d.
Suma
~'šeho 1703 kop 26 g. 5 d.
Naposledy jakož jsem na Alžbětu, dceru mou. starši
vdanou, když jest stav sVllj proměti jměla, na vejpravu
její, čehož jest tak koli k takové vejpravě buď od šat~:va
neb jiných věcí potřebovala, nemalou sumu I'~.nalozlla,
nadto manželu jejímu věna po ní jmenovaného ctyry sta
kop míšo I'ydala tak že toho všeho vydání, tak jakž jí to
ode mne odkázáno bejti mllže, v jedné sumě učiní sedm
set tři kopy čtyrydceti sedm gr. míšo I aby "takové vy:
dání z statku společního jíti jmělo, to se lUJald trefitl
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ncmuže, aniž by spravedlivé bylo proto že Marta dcera
Cristoph?r~m, . sitam penes domllm Gregorii gladiatoris ex
má mladší, kdy~. br k vdání pl'ijfti j~něla, vejprU\:u svou
una et C1l1llterlUm ecclesic s. Michaelis parte ex altera,
z po~ílu svého clmot~ a z téhož věno po sobě vydál-ati a
Andree, nato suo. Act. fer. IlII. ante Marie Magd.
Martll1 pak, syn ~~~;IJ', tolikéž odnikud jinud, nezli z podílu sl-ého !Jez pncll1ení a pomoci jiných dílůl' na sebe
~. 472 , 27. dubna. Rl/kop. č. 2105 f. 316. Thonáklad véstI musí. Pro tož pokudz by se AlZbětě dceři
~nas . ~nstJtor et Am1a. emerunt domum ad Cristophorum
mý, kterej z díluv techto na podíl její dostal, p~něvadi
111 cllculo penes cImltel'lUm ecclesie s. Michaelis ct doSC~l takových sedm set tl'i kopy čtyrydccti sedm gr. míšo
mum Gregorii gladiatoris circa Mathiam Oremus pro
k ctv~·tému,.dí~~ místo. hoto.vejch penčz z pl-Ícin jich oznáCLXXX .s. b. Is~o .adiuncto, quod memoratus Mathias pro
meneJch pI'110ZII", pOvll1na Jest dotcená Aliběta dcera má
s~a ~anslOne rehqUlt habitaculum superius versus circulum
ihned po pi'ijetí dílu svého sedm set tři kopy' čtyrydcet1
Yldehcet estuarium cum quinque carneris circumsituatis _~
Act. fer. II. post Marci.
sedm gr. tO,mu, }comuz se čtvrtý díl dostane _ zaplatiti.
A ponevadz z poznamenání mého pl'i těchto dílCích
4. 1484, 24 .. lis~opadu. RI/TlOp. é. 2106 j. 144.
cedulích ode mne pl'ilozeného, v ktcrýmž kde a na čem
Postqu~n? Thomas InstJtor pr0l'ter SUa scclestissima facivšecken sta~ek d? podíluv těchto vykazuje, rozepsáno jest,
?ora.'" 111Iquas machinaci?ne~ et prodiciones pena capitali
to se patl'lle a zre)mě nachází, že pro ušetl'ení a v ce~ntelllt, CUlUs substanCIa 111 totam conununitatem urbis
los~i za?h~:ání gl'Untuv a sum všeho statku do těchto poJUro . e~t de,:oluta, .f,~mose discrecionis et alte providencie
díluv Vlce)1 kladu, neZli spravedlivě povinna jsem, o pět
d?n;lI11 magIster CIVJUlll et consules pensantes Thome preset vosll;desáte sedm kop dvadceti dva gr. šest peněz
dlctl substaneiam et dotalicium, quod d. Kathcrine conmfš., coz odtud pochází, ze sem se začasté o čemž i děti
thoruli sue.. in concordia nupciarum assignal'erat, a~imadmý na díle vě~omo~.t jmíti a toho se snadno doptati movertentes 111super substanciam Katherine prefate eidem
hOI~, .'pro op~tren~ )l~h,,, dělání, vinice, placení dluhu v po post d. Johal?nem saponistam, patrem ipsills, eoncel'llentem
otCI JICh. pozust.~lych } JlIlé potreby mezi dobrejmi lidmi
volentes satIsfacere ntrique dotaIicio, cum consensu tociu~
po ,~~1rtI o.tce Jlcl; az do prodaje domu u čel'llého jelena
c.olllll1unitatis - Katherinc, post Tholllam institorem redlu~ltl I.nuslla a nekterým dobrodincům mým až posavad
hcte, domum "penes . cimi.terium s. Michaelis et penes dodlu7.na Jsem. Protož lcomui se koli tento díl z dětí mejch
~nUl~1 Gregol'll gla~latol'ls in ducentis decem s. gr. pr.,
dostane, povinen bejti má mně z téhož dílu svého ve
lIlsht.am .snb spe!a 111 XL S., testudinem in maiori parte
dvou n.edě1ích pol'ád zběhl)ich, zase vydati 146 k. m., tuk
panllllol}1orum,. 111 qua sunt leones depicti, in XXV s.,
abych. Já ty ~,I?hy~ v ktel:éz sem !,hčinou dětí sv)ich vešla,
Item domum, lil qlla mater habitat ipsius, et villeam in
zaplatItI a verlteltpn sve)l!J práva bejti mohla. K těmto
Obora octo stl'. - dederunt. Act. fcr. V. post Simo et
podílům Lorenc Stark z Storknfelzu jako7.to na onen čas Jude. (Srov. Tomelc D. M. P. X. _,tl'. 43.)
nal'ízený poručník v radě i pl'i knihách se pl'iznal. Actum
. 5. 1487, 1. línora. RI/Titf,u. é. 2106 f. 193. Kathef. 6. post Laetare 3. Aprilis anno MDCIX.
1'In.a, na ta J ohannis saponiste, nunc vel'O vVilhelmi conthoLidmila Cyryllová z lHorchcndorfn stoje osobně
r:,!J~ --:- resignavit domum sumn, quam inhabitat, penes
v radě ~~!znala se, ze jest od Martina Smertoše, syna
cllllltenum s. Michaelis ct domum gladiatoris _ mUl'ito
svého, pl'l)ala sedm set kop míšo Actum 18. Junii anno
sUO. Act. fer. V. ante Purif.
MDCX. - Marta z R)'zntalu, Rogiera z Ackeru manželka.
,6.. 1510, 21. března. Rl/kop. č. 1128 III [. A. 29.
p~iznala se, . ze jest vedle vrchního podělení statlm p~
nel~dy JanovI. Smertošovi, otci jich, pozustalého přijala díl Jako.z )~st byla ~nilda nechu.E a ~levole a naposl~dy i pl'e
mezI pany stanl radou z. ledne a Vilémem z Grosku
SVU) od Martl11a Smertoše z Ryzntaln, bratra sl'ého. Actum
12. Augusti unno MDCXVo.
~ s~ran~ dl'llhé, vo~.?jír:li měšEany Star. M. Pr., o nějaké
,ěCI, príhody a recI predešlé, tu my purgmistr a konšelé
628, 12. července. Rl/flOp. č. 2114 f. 389. Já
nová rada téhol. Stal'. M. Pr., s poctivým panem admini~
Martl11 Sn;ertoš. z Ryzntalu známo ,činím _ jakož jsem
stratorem a poctivým panem l'ectorem učení Pražského
vl. 1627 pred odjezdem z J,rálovství Ceského nad stateckem
a jinými mistry a faráři některými měst Pražskich na
svým, totiž domy dvonma v Starém a třetím tolikéž zahradou
stranách předpověděnich moci dosáhše z takové moci
v N~vém Městech Pl'. ležící za pán)' 'plnomocník)' p.
mezi ,nimi během pl'átelským a ubrmanskÝm takto jakožto
FrantIška Koster~" p. Václava Vlaveryna a p. Frydr)'cha
mOClll ubrlllané vypovídáme: Najpl'\'e, aby oni obojí
"poľIlheftle nařídll, aby to vše. prodali - dobrovolně a
z s}'~d a ;lly~lí svých všicku nn-oli, nechuE a kyselost
z lásky synovské vejšpsallému p. Václavovi Vlaverynovi,
pr~v; a k.rest~nsky vypustili, žádn)ich věcí ani l'ecí pl'esenatorn N~~. ll'!' ~l';, a paní Esteře m. j. jakožto p. otci
deslych, Jedl1l druh)im, nikterakZ nezpomínajíce, a aby
a pa~1í.matell tne 111l1e ,- taJ~ové dl-a domy _ postupuji _.
!c sobě ~ob,rou lásku, ochotnost a Illilost všichni spolu i
Jehoz Jest datum v mestě 10rgově datum 12. Julii 1628.
~eden kazdy k druhému zachol'ali a okazovali n)'ní i na
casy potomní, jako slušie na lidi moudré a kl'esťany dob~.·é a pravé. Které pak věci a "eci mezi nimi sou byly
predešle, o něz sou mezi nimi ty nevole a nesnáze pošly
byly, tu my v)'povídáme, že nenalézáme a nenašli sme,'
Čfslo pop. 461.
aby" k~eré straně lc líjmě a ke škodě cti jich a dobré
pOVes!1 .byly a. býti mohly nynie i na časy potom nic, a
(Dům u Kryšto fora, Vilímkovský.)
protoz ).e obOje strany pl'i jich dobré cti a poctivosti
zuostavu)em a pravíme, že je oboje máme za dobré lidi
1. !454, ~3. bl'ezna. Rl/flOp. č. 2105 f. 13. Anna,
a Ulíti ChOell1e nynie i na casy budoucí a věčné, jim vyconthol'aiJs MaUne. Oremns - resignavit _ primo suam
povídajíce, aby i oni se též vespoleJc za dobré lidi ddali
post mortem omma bona SUa - madto sno. Act. sabbato
ante dominicam Oculi.
.
a jměli nynie i v casech blldollciech toho sobě nikterakt
(tak jakž prve dotčeno) nezpomíllají~e ani kterim oby2. 1462, 21. cel'l'ence. Rl/kop. é. 2105 f. 171.
čejem zdvihajíce, ale raději obecníh~ dobrého i jeden
Mathias Oremns resignRvit dOIl1um suam ad
druhého cti a dobré pověsti sobě pomáhajíce a se ve-

.1

.';' !

IXa. Na vefkém

náměstí (strana jiZní).

spolek, jako na měšťany sluší, v tom i v jiném opatrujíce.
Stalo se v radě léta MVC desátého ve čtvrtek den sv.
Benedikta. (Viz Tomek D. liL PI'. X, stl'. 371 a 379.)
7. 1514, 11. listopadu. Rl/flOp. č. 2108 f. 151.
Duchek kra mM' a Dorota konpila duom proti ratlnízu
vedle dotnu Jana Legáta a krchovu od Markéty z Roudnice, někdy Viléma z Grosku osil'alé, za 400 k. pr. Act.
v sobotu dén sv. Martina.

8. 1526, 12. listopadu. Rl/kop. č. 2110 f. ln.
Zve den na duOlu Vilímkovský Jan Vlčehrdlo ze Všehrd a
Mikuláš Isrle z Choduov pro dluh DllChka kramál'e a Doroty m. j. Act. fer. II. post Martini.
Rl/flOp. č. 99 f. 272. Jeronym a
Kyllingarové zapisují Bi zde dluh.
10. 1528, 7. ledna. Rl/kop. é. 2110 f 287. Bartoloměj Kytlingar i na místě J eronyma, bratra svého, jakož
mají spravedlnost pro dluhy své na domu Vilimkovském
- že tu všecku vzdávají p. Mikulášovi Hysrlovi z Choduov. Act. in crastino Epiph.

D.

1527.

Bartoloměj bratří

11. 1537, 5. lÍnora. RlIllOp. č. 1130 f. 203. Jakož
se jest pl'ípověď atala od Jana Vlčehrdlo ze Všehrd na
gruntovní peníze, které, se kladou na právě od Tobiáše
za duom Vilémovský Mikulášovi a Bernartovi strýcllom
Istrluom z Choduol-, i nemoha k též přípovědi pro nedostatek zdraví svého on Jan Vlcehrdlo při právě státi,
Václav Erazim z Čcrmnik, jsa poručník na místě téhož
Jana, dal čísti na týž peníze obstavené pl'ípoyěcr učiněnlÍ
leta oc 31 z příčiny té, že on Jan s nebožtíkem Mikulášem Istrií dnom svuoj u Mouřenínuov jest zavadil a ta
závada že svedená není. A poněvadž oni Istrlové až posayad jemu Janovi takovich sum nesvedli a nezaplatili, ze
žádá na těch gl'untoyních penězích, aby taková spravedlnost jeho poražena a dána byla. Act. die Lunae post
Purif.
12. 1538, 13. prosince. Rl/llOp. č. 2111 f. 240.
Václav Tobiáš a Regina koupili duom Vilímkovský - od
Václava Sovy z Liboslavě a PUI-Ia Severina z Kapí Hory,
jako dditelu domu ortelem panským ustanovených. Act.
die Luciae.
13. 1542, 4. srpna. Rllfwp.č. 2134 f 422. Jakož
jest duom, vinice a jini statek pozuostal po nebo Václayovi Tobiášovi z domu Vilímkova a dědičky dcery jeho
dvě, Estera a Eva, k,dež pak o týl statek mezi Illanžely
týchž dcer, Jil'íkem. Stickou na místě Estery a Martinem
ze Slaného na místě Evy, též někdy manželky jeho, kte.
rá? jest již utul'ela, smlúva se jest stala,
o ten všicek
statek rovnim dílem rozděliti se mají a podíly ty má
Maltin ze Slaného klá,ti. - Act. fer. VI. post Mm·tham.
14. 1543, lb. zál'í. Rl/kop. č. 2117 f 6. Martin
z domu Vilímkova vzdal duom - Kateřině m. j. PI'i tom
oznámeno, jakož má· nadepsaná. Kateřina dcerky dvě
s prvním manželem zplozené, Annu a Lidmilu, že Martin
podyolil se jim vejpravl1 dáti. Act. sabbato post Exalt. s.
crucis.
.
15. 1593, 9. srpna. RlIllOp. č. 2205 f. 128. (Kšaft
Martina od Vilímkůy.) Ve jméno - . Dále dva domy
y Benátkách leZfcf poroučím - Anně Foglovi, lvlurtina
Fogle manželce, a Janovi Vorlovi, bratru jejímu vlastnímu,
Item dumu s dvěma
i s těmi vinicemi pl'i domích.
zahradami u No\\é brány, item duom blíž kláštera M. B.
na Botiči pod Sloyany s zahradou, vinicí s lisem n stodolou, item zahradu velkou za Slupy, jedno pole při Braníkn, z kteréhož mi se plat roční po X k. m. od náměstka K"čínského platí, druhé pole nud Dyorci, které

ze

IXa. Na Velkém nálllěstí (strana jižní).

661

drží Holej, jinak Kubát, plavec, item duom i'ečený II Vilímkuoy, v kterémž bydlím, proti rathouzu Star. M. Pl'.
dávám slovutné paní Marky tě, dcel'i mé milé, a
An)'zce, vnučce mé a dcel'i její vlastní. Jehož aetum
v Praze v pondělí pro Proměnění K. P. 1598. (Pllblikol'áno
ve čtvrtek po Všech SI-. t. 1'.)

16. 1604, 28, čen·ence. Rl/koj. č. 2113 f. 320.
Markéta Kl'Omerová, vdova po někdy Jil'íkol'i Kromerovi
a vlastní dcera dobré paměti Martina od Vilímku - stojécí osobně v radě oznámila: Jakož má duom, v němž
bydlí, od stal'odávna řečený II Vilímků vedle krchova Sl'.
Michala sobě od téhož otce svého kšaftem daný - tentýž
dum - dává - však tepr\'a po smrli své, Anně Foglové,
měštce. Stal'. M. Pr., tetě své -. na ten způsob, aby dotčená Anna byla povinna z téhož domu na milosrdné
skutky vydati: osadním sv. Michala, Icdež tělo její odpoČívati bude, 100 k. m. - a pole u vsi Branlka - s ně
hož platu ročního od sedlálca Borandy 10 k. m. vychází.
Na opravu kostela Betlémského na kl'Ol'Ích i jiném stavení velmi opuštěného - 200 k. m. - K zádUŠÍ, kteréž
jest podle kostela Betlémského na opravu II jiné pott'eby,
Na
v němž se nemocní žákové opatl'lljí, 50 k. m. opravu velikého záduší, kteréž od sta,odávna dum bekyně
sluje, blíž pivováru sirotků Natanielovic v osadě Betlímské
50 k. m., do záduší podle Pal'ezll u uličky 50 k. m., do
záduší na opravu, kteréž jest na krchově sv. Lazara 50
k. m ..

17. 1605, 28. lÍnora. Tamtéž t: 355. Zmocněna
jest Anna Foglová domu u Vilímkuv po někdy Markétě
Kromerové zustalého.
18. 1605, 10. bl'ezna. Tamtéž f. 320. Uroz. p.
Daniel Hroch z Mezilešic vložil odpor darování Markéty
Kromerové dle nápadní spravedlnosti, kteráž někdy Janovi
Jil'ímu, jeho p. Daniele synu z někdy Anežky, první
manželky jeho a dcery Markéty Kromerové, splozenému
- nálezÍ.
19. 1607, 20. srpna. Rl/koj. č. 1066 f. 223. (Svě
domí ku potřebě paní Anně Foglový proti p. Danielovi
Hrochovi z Mezilešic). Dorota, Jana Havránka manželka,
svědčila: Paní Anna Foglová za živo bytu paní :Markéty
po Jil'í1wvi Krommerovi do domu u Vilímku se stěhovala
a potom, když táž paní Marky ta v nemoci ležela, táž paní
Anna Foglová ji v též nemoci opatrovala a kd)'ž po ně
kterým letě (po smrti paní Anyžky, dcery své a p. Daniele
Hrocha z Mezilešic manželky) zeml'ela, tu jesti tělo její
z téhož domll u Vilímků leu pohl'bu nešeno a pH kostele
sv. Michala pochováno.
20. ]608.
Rl/llOp. č. 324 f 433. Pokojníci:
Michal mečíř, Augustin bradýl', Jan Spaček švec, Jil'{
l'ražák vačkář, Anna Kortmanova sklenál'ka vdova, Andres
Krejčí, císal'ský zpěvák, Ditio Cantacan Vlach kupec, má
krám u p. Karla Kyrchmeyra, bratří Biangové kupci, mají
v témž domě 4 sklepy.
21. 1618, 5. listopadu. Rl/flOp. č. 2114 f. 242.
Martin Smertoš z Ryzentalu a Veronika koupili dům
y rynku proti rathouzu podle krchova kostela sv. l'vlichala
a vedle domu téhož M. Smertoše ležící, od starodávna
u Vilímkuv řečený, od Anny, po l'vIartinovi Foglovi vdovy,
za 5000 k. č. S tou výminkou, že ona Anna v témž domě
v témz pokoji hořejším, jakž celé to samo zavřeno jest,
a yejšeji tři komory a jeden sl,lep pod zemí - požívat
má bezplatně do života svého.
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V 1I1daJztrychově ulici.

Alžběta
duom, kler); s\ove morVstal
le"
, t' ., koupili
y
".
,
ZIC í na 1'0 Ill!
plO I uomu nekdy Vilémkovu z zadu a podle d
\
Cukrmanky obostranně od Zi~m~nda Barše z o~~u f n~ly
za LV I
A t [
.
a'neUlee
L pl'.
c. er. III. ante Magdalenae.
7. 1526, 22. ledna. RullOp. Č. 2110 j 134 J
d
svině a Kateřina k
'['
'š
" ,
.
. an o
Michala
OUpl I ma!. tal lezlcl za krcllo\'em sv
na rohu podle domu u vosla od Václava sukna'
kráječe, syna p. Zygmundova, ~a 67 1 gr. p. Act. dl'e
Vincenti.
8. 1548, 13. června. Rl/llOp. č 21i? j 141 J
Chochol ze Semechova koupil marštal Íežící z ~adu . od~~
marštale V
své a .
dOlnu nVI
' v
P
D
e <d y 'Tá,vry mecíre
od Martina
D Y ~ C,~.trova
na místě jiných sirotkuov po Václavovi
II IOVI z C. za 641/,}L gr. č. Act. fer. ,lIlI. pos; Vitum.
?I' 1548, 23. cervna. Ta III též. Simon z Tišnova
ItOUpl marštal - od
64'/
I
p. J ana CI IOC I10 Ia ze Semechova za
, L gr. pl'. Act~, sabbalo in vig. Joh. B.
. 10. 15~~, 18. cen'na. Rllkop. Č. 2118 f. 196. Stefan
Ze~da a Kvatel'lua kouRili mm'lítal zad u vedl~ marštale své
~o .omu nekdy J~"a Cernýho formana od Šimona z Tiš'a za ] 25 k. c. Act. postridie Corp. Chr.
,} I. o ] 5?5, 2. zál'!. Viz výše str. 635 č. 27
a lllze dum c. p. 463.
. a 30.

Číslo pop. 461 a.
1. 1452.
~!~ko!). Č. 2141.f. 1. Marla, nčkdy
Antoniše od oslnov a JIZ Sigmunda z Byte!íky 1111nlclka,
a Václal', její syn.

/!

~. 1474.. Rukop. č. 2105 f. 845. Johannes
saponIsta et Ehzabeth emerunt domun; a I
.
stabulo aciali eidem annexo circa },{al,tllam'
(Vl'daslllos
(
nam. cum

3. 1483.
RI/k~p: č. 2106 j li?
Martinus a
scrop~la et ~e~rgi.us lib nSlllls, commissarii per Johannem
llIstltult
resignaverunt ITatl "
fil'
fsaponlstam
ť JI'
'
lellne,
le prea I o lanllls, nunc vero coniugi Thome institoris _ d
domos _.
uas
,4.

1483.

Pikart
ernit Thomam.

5.

6.

č. 2108

":1

. Rl/kop. č. 2106 ,f. 122. Procopius
cqullIum TI lOme institoris erga eundcm

1496.

Martini a scropha.

Rt/lwp. č. 2107

.f.

105.

Equina

1518, 20. čel'l'ence. RI/lw}. č. 2103 j. 246 a
,I: 229. V'ac I av, syn Zigmul1da Vaníčkovic, a

1
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Číslo pop. 460.
(D llln u a n děl a,)

"'I. 1415. Rt/kop. č. 2099 f. 54. Purhardus
de Aldemburg
fa.sus est se teneri CCC' s. gr., pl.'N'
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eyer, prlVlgno suo, filio olim Johannis apothecarii.
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. aute reversioncm
.
• Ehsabeth
. . ' NicolaUl11 e ll'b
1 eros eJUs
mon c~nl1gent, ex tunc dieta, domus una cum omnibus
lebus clrc~ prefatulll Johannem permanere debet Fer V
ante Onll1lUm sanctorum.
.
..

,2: ]448, ]2. června. Rl/llOp. Č. 2099 f 1040
Kdzz Jest byla }l~snáz mezi slovutným BenedlÍ z 'Nectin'
sedením na Brezanech z J' edné a op·\tl'ny'nl p, "I
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, Jez o se Jest
,e I e vz me" Jana aI?".tekáře v ten yeškeren statek uvázal
a duhy za neho platItI podstúpil, jest sahal a jeho naV
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pomínal. I - tímluvce - vypověděli jstí - ab, Proko
~a .l.en veškell dluh dal sto kop a devadesáte k~p Ben:
0\1. - Act. fer. nu. ante Viti a. XLVIII.
3. "1448. - . Rl/kop. .
č 2103 j " 17 J o Ilannes
apothecallus
reslgnavit onlnl'a b ona sua, (Om08
I
t l .ap~ lecalll, vllleas, ortum humulela - Procopio dict~
~L\lak .de Nova domo sub t"1i excepcione, quod prefatus
I I OCO~lUs ,Johannem p:'e~iclul.n debet in expensis propriis
'luamdm \ lta comes slbl extJterit, honorifice foyere
'
4 .. 1452. RI/lwp. é. 2103 f. 38. l'rocb )ius
apotecanus pUblica,:it pro se vineam sibi per Johan~em
T~ssck~ prothonotanum civitatis, resignatam - in m t
VltkolllS.
on e

.
5. 1,~52.
Rl/kop. Č. 2119 .f. E. 10. Ve
{~;<eno b~Zle amen. Já Hanušck z Kunovic, apotekář apo. y pál~e Prokopovy v Star. M. Pr. u anjeluov vyznávám
l Icmto lstem '\,' že' a'CIcO I'1 nClnoccn Jsem
.
- ustanovuji p. Prokopa dnev pověděného a mistra Sigmunda lékaře
z ;~rálové Hradce pravé a 1110cné poručníky všeho statku
111, l~ - . Potom pak Majdale'ně, seslře mé z Kunovic
~ JeJlm sy;:en~ otkazuji XII k. gr., - mistru' Klementovi
k" i'v[ateJovl, tovaryši mému v apotece 1 k. Pavlovi
drlll.léu:u tovar):ši, sukni mu šerú s kuním kožicllem Vaň:
kOVI .nnst,rovu ~lgl1lundóvu, klerýž mne v mé nemoci 'hlédá,
SUklll, mu nov; barvy, Kačce, ježto kořcnie před svrchupsanu apoteku prodává, kožich nový berančí (nedokonceno).
6. ,.1455. .-. Rl/kop. č. 2103 J. 56. Procopius
apotecauus. pubhcav:t pro se duas vineas olim J ohannís
Bende a tnbus fratnbus.

I

,~

7. 1457, 14. listopadu. Rulwp Č. 992 f. 245.
Paní Barbora, vdova po Prokopovi apotekái'i zuostalá, vstúpivši do plné rady s maliní sVIÍ, s Matějem Dubcem,
s bralrem svým vlastním, i s jinými přátely svými ob 0jieho pohlavie, pojavši s sebtí také olce a bralra vlastnieho Prokopova, muže svého, i všjclm téměi' celeď a pacholl'Y své i jeho, mluvila suma od sebe J'klÍcí, že na to.
pHšla jest i s nimi, aby jich i každého z nich odbyla
podle kšaftuov a rozkázánie muže svého, i prosécí pán6v,
aby při kšaftiech jeho ráčili ji i s dietětem jejím zachovati. A tak odbyvši každého, což jich s sebtí měla, podle
kšaftllov, žádala jest, aby od nich byla kvitována. A to
sě stalo jest, jakož to kvitancie v knihách městských zapsané lépe vykazují. Tudid pak ihned potom a téhož
dne i hodiny jstíc p. purgmistrem tázána, chce-Ii znostati
a držeti sč pH kšaftiech muže svého, odpověděla, že chce
ráda pH nich znostali, pľidavši tolo a tak řkúc: Věřím
V. Mti, že mě ph těch kšaftiech zachovati ráeíle, žet
s nich strhmíti sě ncchci a nic měním. Ktei-ížto kšaftové
jstí nížepsaní a od slova k slovu znie taklo:
Ve jmeno božie amen. Já Prokop apotekái', měštěnín
Star. lVI. Pr., vyznávám tielplo lislem obecnč všudy a
přede všemi, kdož a před nimiž čten neboli čtlÍce slyšán
J;>ude, že aekoli P. B. děkuje zdráv sem na tele a ph
dobrém rozumu, však maje n)'nie po svých poti'ebách
pilných odjeti a před oci své loto pl'edkládaje, že všeckeren tento svět v nenstavičnosti a nejislotě jest položen,
a tak péci na to maje a nechlě rád, col. na 11lllě jest,
neuchoval-Ii by mne v té mieře od smrti Huoh anebo
soad jimí kterúkoli pl-íhodu nenadálú na mě dopustil, by
o stalek a zbožie po mně 'zuostalý a zuostalé skrze přícinu
mého obmeškánie mezi pi'íbuznými a pl'átely mými kled
svárové sě dáli, toto mé poslednie poručenstvie a konečný IÍmysl vuole mé o všem statku a zboží mém, kteréhož lili P. B. všemohúcí z štědroty milosti své popřicti
jest ráčil, zhedi! sem i zp6sobil i mocí tohoto listu a
poslcclnieho pornčenslvie mého i'iedím a zp6sobuji obyčejem takovýmlo: Najprvé jakož podle I,šaftu a poručenstvie
Pavlova pláteníkova, dobré paměti přietele mého milého,
chovám u sebe Václava, sirotka a syna jeho, o tom tak
vuole má jest i tak porúčiem, neuchováli-li mně Buoh,
aby ten list, kterýž lllně a télllllŽ Václavovi thclceti kop
gr. platu a IÍroka roenieho na zboží a všech pánu ov
z Rozemberka Inípeného svědčí, jakož týž list s pečetmi
již pověděných pánuov a jich rukojmí v něm zejména polozených to ukazuje, pl'i něm Václavovi znostal konečně.
A dnom, jeHo někdy slul Drobnicové, i laké s tiem zadním domem, kterýž sem k lomu přiklípil, a dvě vinice,
z nichžto jedna na Věnečku leží a druhá na Radlickém,
II k tomu pi-idávám jemu z svého vlastnieho statku a zbožie
osm kop a dvaceti gr. plalu ročnieho, kterýž ': obtl Přie
vorách i v Velké Dobré na dvoru, na němž Stir někdy
scdal, dskami zemskými mám sobě l'áclně zapsaný. A k lomu
také rúcha ložnieho s postel chci, aby jcmu po mé smrli
mal1žellní mtí bylo vydáno. Dále pak panně Kalel'ině,
sesti'e téhož Václava, olkazuji II tomu chci, aby domček
len na Malé Straně, v němž vinař sedí, prodala wbě ku
polepšení svému. Jidto také z svého I'!.stnieho zbožic
odkazují a po mé smrti otdávám ct)'l'i kopy gr. plalu
ročnicho, kteréž také clsl,ami zemsk)'mi v Pl'-istupiměblíž
Brodu zapsaný mám i'ádně. A také tomu chci i rozkazuji,
aby Václav, bratr její, ll'i k. gr. jiej každý lOk platil až
do jejie smt'ti. Než když by koli jej P. B. od smrti neuchoval, aby Vá~lal' tiem po smrti jejie povinen nebyl
izádnénlll. - Item jakož sedmnácte lZic sthebrem okol'an)'ch
mám týchž sirotk61' a koflícek, kterýž olec jich byl u mistra
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Křištana dobré paměti kúpil, to že jich jest, mezi ně buď
rozdělieno rovně. A toho mého pcíručenstvie již vypsaného
i těch sirotk6v činím a ustanovuji pravé a mocné poruč
níky llllídré a opalrné lidi Janu Tuška, najvyššieho písaře,
a Jana od tří studnic, měšfany prvepsaného Stal'. 1\1. Pr.,
kteříZto i prvé také otcem týchž sirotk6v byli a jSIÍ Uči
nčni se mnú jich poručníci, jimZlo jako svým přátelóm
dobrým věřím, že toto mé pOl'l1čenslvie, což II jakž jim
porúciem a l'ozkazuji, tak vedle vuolc mé jednati budlí i
k miestu skutečnému přivedtí, jakož sě tuto píše. A neuchoval-Ii by svrchupsaného Václava od smrti B. dl'ieve
let jeho rozomll došlých, tehdy aby diel jeho lla Kaleřinu,
sestru jeho, připadl plným právem. A také jestli že by
táž Kateřina umřela prvé, lleZli Václav, bratr její, tehdy
aby také diel jejie naň připadl beze všeho zmatku, kromě
však těch čtyř kop platu v Přistupimě mnú jiej. jakož
prvé dotčeno jcst, odkázaného, neb o tom platu, když by
Katd'iny B. neuchoval, tak vuole má jcst i chci, aby pH
pannách a konventu kláštera sv. Ducha v Stal'. M. 1:'1'.
zuoslal a jim příslušal věcně. S lakovým však dl'iev jmenovaných poručník6v mých opatřením, aby v témž kláštel'e
za mlÍ a mých před~ích duše památka věčná modlitbami
a jinými obyčeji vcdle řádu kl-esťanského ku P. B. J'ádně
se dála. Pakli by jich obu, lo jest Václava i Katei-iny,
Buoh od smrti neuchoval, tehdy toho všeho statku jim
příslušného prav~'Í polovice poručníky svrchllp,allými mezi
chudé a nuzné lidi ve jmeno božie buď rozdána a drulllí
polovici tíž poručníci sobě vezlluíce, kamž sě jim najlépe
zdáti bllde, obraťle vedle své vuole.
Dále pak což sě mého statku a zbožie vlastllieho
dotýce, o tbm lakto poníčiem a rozkazuji, takže všecky
jiné domy mé, vinice, platy, o nichž prve zmienka nellie,
i všecko, k cemuž Lych koli a čím koli právo měl, Luďlo
clskami, listy, knihami městskými neboli jiným kterýmkoli
obycejem a konečně všecko jiné zbožie mé -- olkazuji a po mé smrti mocně k dědictví i k věčnosli otdávám paní Barboře, manzelce mé milé, a lomu dicteti, jímz
táž manželka má, jakož za to mám, těhotná jest, buď pacholík nebo děvcčka, ač živo na svět pi-ijde, k rovnému
a na rovný mezi ně rozdiel, tak lomu chtě, aby paní Barbora, manzelka má, v domu mém, v němž bydlím, i
v jiném ve všem statku a zbozí po mne wostalém praVlí
a mocmí hospodyní byla, jakož i nyní jest, a toho s dietětem, ač živo zuostane, pocti\'ě poZívala, k dobrému a
poctivému je vedlíc, jako věrná jeho matka. A to lak
dltlho a dotud, dokudz by svého stavu neproměnila vdovského. A v tom neuchoval-li by ocl smrti dietěte B., aby
dielu jeho polovice pra"á mezi chudé a nuzné lidi ve
jmeno božic manželktí mtí a dolepsanými poručníky'k niej
pHdanými byla rozdána a druhá polovice téhož diclu
dietěteieho při manželce mé zuostaii beze všeho zmalku.
A též také jestli že by manželka má v stavu vdovském
po mně uml'ela, diel její la.,é na dietě pbpadni plnilll
právem. KJyžby pak koli táž manželka má vdovský svój
stav změnila, tehdy porueníci dolepsaní všeho statku II
zbožie výšdotčeného pravlÍ polovici jiej vydadúc, dietě
dále s jeho dielem opati,te, jakož umějí a uměti budtí
najlíp. Toto také dále léž manželce mé poníčiem a rozkazuji, aby plat tcn osmdesát kop gr. na jmenovitých
vscel, a zbozí pánuov z Rozmberka ktípený, ježto také
list opet s jich a rukojmí jich pecelmi visutými to ukazuje, kterýžto jiej laké vedle jiného slatku mého dúvám,
casy svými vybierajíc, z toho na každý rok šest postavuov
sukna, každý po p61druhé kopě gr.,
postavy pN ~v.
JiH a tl'i pH sv. Havle, ktípila a na oděv chudých ve
jmeno bozie za mú a za mých předších duše rozlmijela
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a rozdala
vědomím dolepsaných poručníkól'.
jestliže by Jan Tušek a Jan Studnicka snad zemřeli, tehdy
Item opět též manželce mé poníciem a rozkazuji, aby
Ondřej a Jaroš miesto nich také poručenstvie mlllí jim
ze všeho statku po mně zuoslalého otci mému a matei:i
rozkázané mají i moci budú vcele a úplně, jakzto oni,
třidcet kop gr. vydala po mé smrti. A domek ten na
řédili a vésti. A kterážby koli pak z nich dva toliko živa
Nov. M. 1'1'., v němž bydlí, také pl:i nich zuostali. Item
zllostala, ta aby moc a právo měla plné třetieho, kohož
Karpieškovi, robenci mému, otkazuji pět k. a Pctrovi Sleby sě jim zdálo, dol3rého clověka. k sobě I' léž právo a
pému také pět k., bratřím mým odkazuji těch sto kop,
v túz moc poručenslvie pl:ijieli a přistavili. A to tolikrát
které? mi Michal z Zalcpurka dlužen jest, tak aby z těch
kolikož kolikrát bylo by toho potřebie, tak mocně i s tým
sta kop bralru mému mlaz~iemu sedesát k. a k tomu doprávem bez umenšenie, jako bych já sám živ jsa porucmek ten, kterýž v Hradci JinJI:ichově mám, a staršiemu
níl,em jej ucinil i jménem jeho vlastním I' tenlo kšaft
ostatních čtyl:idceti k. chci aby bylo dáno.
vepsal.
Item Petrovi, toval:iši v apatece mé, za práci jeho
Na potvrzenie i budúcí pamět toho já Prokop nadei pilnost otkazuji a Dorotě,' manzelce jeho, pravlí polovici
psaný pečeť mlÍ vlastní přilisld sem k lomu to listu dovšech věcí a nádob i pl'íprav k též apatece pl:íslusných,
brovolně a k mé žádosli a i snažné prosbě mlícll'í a oputak však, aby týž Petr Jana apotekal:e do jeho smrti
trní páni Samuel Velvar z Hrádku a Sigmund z Bylešky,
choval, jakož i já jeho chovám, z lé komory, v niez nynie
konšelé přísežní Stal'. M. Pr., z rozkázánie plné racly
jest, nikam jim jinam nehýbaje, ani jemu v oděvu neboli
téhoz měsla pečeti své laké pudle mne pl'itiskli jSlí na
v čem z koli jiném trpěti nuze nedada ižádné. J emužlo
svěclomie k témuzto listu, jenž jest dán leta od n. s. b.
Janovi chci také aby manzclka má osm kop gr. na potisícieho člyřslého padesátého sedmého, ten pátek v ochláb
lepšenic vydala. A neuchoval-Ii by Petra od smrti Buoh,
hodn P. M. Zvěslovánie. [31. bi:ezna.]
ahy lo vše, což jemll sě odkazuje, na Dorotu, manželku
Ve jmeno bozie amen. Já Prokop apotekái: a měště
jeho, pl'ipadlo bez zmatku. Item cožkoli a kterýchzkoli
nín Stal'. M. Pl'. vyznávám tiemto listem obecně pl:ede
věcí jest v apatcce mnu skúpeno a zjednáno az do télo
všemi, kloz jej uzl'ie - že ačkoli pře; časy některými
chvíle, tak lomu chci a rozkazuji, aby toho, dokud z lrvati
zdrá\r jsa a Ilernoci na sobě nečiv iZtC~~~lé, pro jisté pNbude Petr a manzelka má, spolu a jednostajně požívali i puociny a potl:cb)' tehdáž potl'ebné s dobrým rozmyslem i
žilky z toho Illezi sě rovně dělili, jeden bez druhého
potazem - učinil sem porucenstvie své l:ádné - však
truhlice neotmýkaje obyčejem žádným. A coz by pak potom
boje sč, by v tom ješlě lIěco nebylo obmeškáno, ac bych
do též apoteky potřebie bylo, toho aby rovnými 'a jednov čem sě tehdáz pozapomenul a snad něco toho _ sě
stajnými náklady dobývajíc, léž opět užitkÓI' z toho ponedomyslil, tccI již tiemto druhým l<šaftem a posledním
šlich jednostajně požívali mezi sě děléc rovným dielem.
poručenstvím mým, ač nemocen jsa - doplnuji: Najprvé
Item jakož drŽÍm plat Pl'edky mými z dávna k kaduom muoj, v němž bycllím, i jiný všecken slatek _
planství oltái:e sv. Trojice v kostele sv. Michala v St. liL
otkazuji panie Barboře, manželce mé milé, s dietětem, po
Pl'. nadaný, o tom lak poníčiem a rozkazuji, aby paní
kterémž nynie leM, lIa rovný mezi ně diel. Než apateku
Barbora, manzelka má, a porueníci nížepsaní ten plat casy
s tiem se vším, což I' nic jest - též manželce mé s Pe.
svými vybierajíc kaplanu oltáře toho, n)'nějšiemu i kterýž
trem, švagrem i služdmíkem mým I' též apolece, společně
potom bude, na každé Suché dni po póltl:etie kopě gr. a
otkar.uji a dávám, tak aby téz apateky spolu políl'ali 1'01',ákóm (udiež v škole SI'. Michala kazdlí sobotu vzdy po
ným diclcm i rovně naldádali na IIi _. Item rozkazuji
šeslnácli penězích vydál'ali bez zadrženie a umenšenie
dále, aby Karlovi, Mikulášovi, pacholkóm m);m v apatece,
všelikého. S lakovým opalřením, aby kalich ten a tHe
a Petrovi Bolel'skému i Karpieškovi _ po pěti k. _
ornátové, ktel:íz lu nynie jsú, odtud nikam hýbáni ani
bylo dáno. Item otci a lí,atel-i mé duom v Nov. M. Pl'.
utráceni nebyli i s jin);mi věcmi. A také aby ty a takol,é
odkazuji a k tomll aby jim manželku mú najménč
sluzby P. B. ocl kaplana toho i žálnÍ!' za mú i mých před
padesáte zl. uh. bylo phdáno. Item plaly mé v~ecky,
ších duše, tak jakož to z dávna vysazcno, věcně dály se
kteréž nn zemi mám, juldto v Pl'ievorách obojích, to jest
II nikdy nesešly.
A manželka má a poručníci jiz dotčení
l'I'Ialých i Větších, I' Veliké Dobré, v Dl'ienově a Pl'isluaby léhož kaplanstvie praví a mocní byli podací až do
pimi, Vankovi, syllu nebožce Pavlol'U pláteníkovu, olel,ílet mého dietěte, kteréz mi lwli s llíž manžellní mlí
vám. Tak však, aby lýž Vaněk ten plat v Pl:istupimi šest
1'. B. dá. Pakli by dietě to dl:ieve let rozumných SIlad
kop gr. vydával - Katel:ině, sestre své, jeptišce u sv.
uml'elo, tehdy manzelka má a poručníci i jich dědicové
Ducha v Slar. M. Pl'. - až do jejieho zivota _. Item
toho bucfte pra I'Í a mocní podací.
domek na Mulé Str., ktcriž byl někdy Pavluov pláteníkóv,
Kteréhožto poručenstvie mého, což sč v nem, . jakol.
ten uby porucníci týchž sirotkuov prodadlíc dali penieze
již dotčeno jest, toliko statku mého a ne sl'rcllllpsanich
též jeptišcc. Item lisl, kleriž mně i lémuz Vankovi svědčí,
sirotkóv dotýcc, činím a ustanol'uji pravé a mocné potl'i stu k. dluhu a z nich tridceti k. platu ročniel,o na
I učníky opatrné lidi Ondl:eje Maustitle a Jaroše od múl:ezboU pánuov z Rozmbelka, ten laké léhož Vanka jest-.
nínuov, pl'átely také a kmotry mé milé, jimzlo úplně také
Item těch sto k. gr., kteréz mi Michal kupec dlužen jest,
věřím, že i oni toho, což jim tulo jsem porllcil a porúotkazuji bratróm mým I' Jindl:ichově Hradci, aby chudciem, pilni pro spasenie mé i svých <,lU8í budú a k miestu
šiemu šedesát a bohatliemlL čtyi:idcet k. bylo dáno. Item
>kutecnému vedle vuole a límysla mého tuto vypsané a,
jakož dskami zemskými mám deset k. plalu komornieho
vypsaného pl-ivedlí, jakoz jim loho a svědomí jich uvěl'il
na Drahobuzi, v Břehoryjích a v Verniehcích od Jana
sem a mimo jiné věÍ'í1ll zvláště. Toto však při tom znameapatekáře zapsáno a o to již i sazeno jest na Rocov pro
nilě přimienuji: Jestli že by lichž Ondřeje M. a Jaroše,
llezprávu, kter);z p. Beneš z Kolovrat má mým i mistroporucníkól' mých, B. nechol'al, tehdy Jan Tušek a Jan
vým Sigmundol'ým jménem jednostajně, že on. také na
Studnicka, porucníci pne jmenovaní, aby poručenstvie
tom druhých deset Ir. platu
a já jemu lu ph mocně
Ondl:ejovi a Jarošovi poručené a rozkázané na miestě a
jsem poručil dskami k zisku i k zlrátě, k tOIllU platu
miesto nich mohli, právo i moc měli řédili, jednati a póvšecko právo mé - témuz mistru Sigmundovi mocne odsobiti i k miestu a konci v~sti, lak právě a mocně, jakazuji a dádrn. Jenž jest dán v pondělí po sv. Linkožto oni sami Ondřej a Jaroš prvepsllní. A téz také
hartu [14. listopadu] l. 1457.
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Rl/kop. Č. 2141 j. 293. Johannes
pater et Katherina, mater olim Pr?copii apot.~carii. - J eremius et Urbanus, fratres Procopll apotecam.
9. ]460.
Ta III též j. 310. Když po smrli nebozce Prokopa z apaleky paní Barbora, manzelka jeho,
slav svuoj vdovski, vdavši sě, zluěnila, poru~~íci - p~o~
kopem uslanovení a paní Barbora - prosIlI, aby pal1J
ten stalek ráčili opathti a rozděliti, aby paní Bu:-bora
věděla, co jest jejieho a sirolek také - . 1'; p,~~'gnlJStr a
páni - rozkázali jim z oblí stran, aby sobe pra\~ly opatrné a nestranné volili a li aby ten statek opatnece na
dvé rozdělili a druhý, jakollo domy! vinice etc. š:~~~vuli
podle opatrnosti své a spravedl~ostl, p~tOIl1 to u.clluece
zasě na pány vznesli a to zc 'pá~y mez~ stra~alll,1 bude
rozděleno co sě komu bude Imetl dostal!. K j1chzto rozkázánie strany pl:átely sobě z Oblí ~tra.n~ voltli, t~tiž
z slrany poručníkuov a sirotka op~trne hdl J U1;a SlatlJ1u
II Martina Piknuoska, a z strany pUl1Je Barbory VIta, sukna
krájece, a Jana Sosnovce. Kleřízto k Zádosti týchž stran
s PQvolení'll panskim to na sě :,zavše, ten slat,e;, veškeren
opall'ivše, jeho podle opatrnos~1 sv~ a rad? pr~t~lské p?:
vázil'še rozdělili jSlí takto: NUJprve pnlovlce vecl, kterez
v apat~ce jsú podle kšaflu na sirotka a paní Barboru
pl-í,lušejície, ~i-ipojivše, phpro~il:"e upotekye, ~teříž lomu
rozumějí, I,ázali šacovatI.
Kte1'Íz k Jlcl~,.zados.l! to po~le
opalrnosti své šacovali jSlí, všecko ?dvuzlvše, I s nád~blm
- ve dVlÍ stu kopách a v oSlHnáctI kopách bez osnu gr.
Potom samý duom ten, v němz apateka jest, s některimi
věcmi domovit)~lni, kteréž při télnž domu vostáv:ly: ~ac~
vali ve ll'ech slech k. Duom pak Suchanovsky receny,
vinici Bendovsktí a drnlltí vinici, kteráz pod lÍrok dána
jest a na Babě lelie, to vš.e spolu . š~covali v~ dní stu
kopách. Takže všecky věc.I nel~lOvlte .1' sedmI stec!~ ~
v osmnácti kopách bez OSll11 gr. sac~l'ah. P,OtOI~l pak JlI1e
všecky věci movité - na ?vě stra~e, na. vuhu I, b,ez váhy
podle opatrnosti své, rozdě,hvše, kazdy ~Iel z~láste na ceeluli popsavše v rade polo;,ll. !o, pak S~co,vUllle domuov
i jiných věcí púnóm lístne poveděvše" pan~m dále POntčili, aby ty věci jimi jil. tak rozdělene. llIeZI .stranaml ~
rozdělILi.
P. purgll1islr ·a páni naJprve Jedllll ceduh
věcí rozdčlenich dali paní Barbol'c a druhlí porucníkóm,
rozkazujíce týmz, aby ty věci ~ paní B.arb~ře . byly vy:
dány. Polom duom s apatekú I s lěml veclm, Jderéz
v apalecc jsú, i tuké s věcmi p.H dOlnu ost\~vevn)r~ni, dUOll1
Suchanovský, vinici i d,,:~h~ .~ Kater~,~le sl;'otku,--:
jakozto dědičce pravé - pnrkh jsu - . PnkazuJ,íce t)'my;
porucníkólII aby podle šacovánie paní Barbore vydait
póICtvlta sta kop a dcvět k. bez čtyl' A to sě jest
dálo za purgmistrstvic Jana Pytlíka.
Tái. pak paní Barbora prosila jest pánuol', ahy ráčili
sepsali kázali ly věci, kleréž jSlí se na KateHnku, sirotka
a dcerku jejie, dostaly:
Najpl'I'é jakož nebo p. Prokop ~něl jest lis~ na osm
set k. na pana z Rozn~ber~ca, l?ho ~ISt~. polOVICI na diel
sirotlca jSlí pl-ijali porucníCJ, lo Jcst ctyn sta k.
Klenoly: pár koflíkuov, poL1acen~ch, dvě ?ie~i pr~st~
a ll:elie hranatá, lne šálove, dva bICla atletI
malý, m,l1o pozlacený, li}c ,šest ~třiebl~~);ch ~iel);c~l, dcka
okovaná stl'icbrem nuoz zensky s stnebrnym strenkem
pozlalitýlll. To vš~ má váhy póldvan,ácli h~'ivny ?~Z dVlí
lolr!. Itein pájec žcnsky po/,lallli na cervene IkamcI chlupaté s zlateni, váží ~'l'i;'nu ~ pět, ~OlUOv. Tabu~ka .zlat.á
z ry:r.ieho zlala, na nemz zvestovanlC rvlatky 13. cl mls~ll
cordia jenz \'lÍzí pólctvrta lolu. Prsteny dva s saplmy,
t/'etí s' diamanlem a čtvrtý s rubínem. Pecloralnol' s sváslřiebmé
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toslí pět z nichž čtyhe pozlacení a pátý nepozlacený.
Dva ptáč'ky pozlacená, hrustička pozl~eell~.' v níž ~:. ,Kryštofor a SI'. JiH pozlacení. To vše vází llJ'Jvnu a lnnadcl~
lotuov.
'"
"
I'enězi hotoví:
Za koflík peněz cmych devet kop
XIII, gr., míšensl'ých gr. a peněz horských pól~edmý
kopy XIX peněz, dva noble, ~latých ,uh. parlesát, a Jed~ll,
zlatých rýnských devadesát a pet, slarych gr, a nllšenskych
osm k. a šest gr. Item z obecních peněz a grošuov
XXVllll'/, k.
I'enězi z dluhuov - .
Cínové věci: mis t!-idceti a čtyi:i a vážie dvě kopě
liber a pět liber, konvic ctyl:idceli bez jedn~ a v~zie dvě
kopě liber a sedm liber i s talé!-i u těch Jest ct)'rmezcietma a k tomu flaška CÍnová.
.
Domovilé veci: Na sien i stuo!.s štukwerkem, stolIce
zamčitá a almárka koutnie za tiem stolem. Na hoslinici
lN lože, dvě truhle většie a lnenšie n vo~eIlské _luozko.
V komoře před kaplú sl'l'chní luože a stohce. Dole I~a
sieni almárka s šlukwerkem a truhlice, jeho klenoly v llJe
společní v páně komol'e, a truhla ve!ká po~:e té tru!,!ice.
A jedna lruhlice malá a jedno luoze. v te,: I;omore. ,A
v zadní komol'e jedna truhla za dvel-tUl. V dlevcí, komore
dvě luozi kožená stolice s želez)' mi,trná. V páne JanQvě
komoře a\mara. V sklcpě dole truhla, jako v Ilie cíllo:'é
věci a sluol dubový kotel velki obal'ecí (r), sudové Vlllí
duboví dva dreilin],)' žitavští člyřie, z Ilichz jeden má
"
. , d,~'a su d::
dcky zlámané,
svidničtí dva, s05noyÍ l~ké 1'1111
málo většie než žitavští, iteul jeden zltavshý, ln mcnSl
neZ žilavšlí jeden svidnicl,ý, clyry putny do lisu, dva
škopky viné, ctvery Ilečic.e mal,é, kratc!, cdich i zlámanýcil tl:idceti a jedna, knlehy ctvery, zIta u Holuba pekare XXXIII strychuov.
Item peřin čtrnádcte, z nichž jSlí dvě spodnie s
cltami barchanovými pl'llhatými a clv.ě spod,llIe s. cích:lIIl1
cvilinkovými pruhatými a lři spodlue s clcha~nt pl~tna
hrubého reZuého. A jedu" spodnie bez cíchy celedme a
dvě pel-ině svrchnie s cíchami a tl-i peřiny bez cích.
Koltra hedvábná hfatová zelená, cícha barchanová
pruhatá pnízdná a dvě číše pnízclné celc?nie. Pro~těracl~
sedmnácle z nichz clvě kmentové fl lretle male take
kmentové 'a čtyh clomácicho plátna cel~ fl, čtyr~ d~rav~
fl šest čeledních. PolštáhlOV scdacích kozenych pet, Jec111J
kozí merhovanú druzí c"lunl,y, tl'elí koží crvemí povlečení. Hlavních ~olšlál:uov lehacích šest s cíchami. Pocl~šel~
větších tl-i a menSích šest, hanlucltuov dvanácte, ~ ~lIch~
pět cvilinkovich a sedm plátěnnýc~1. ;::alunl~~ov pet I 8 tll
koltl:ičkú čmu ubrusuol' stolních ctyne, VS!Clllll ztrhaní.
Dvě Iněděnic~ sviecen německý pocistcovuný, rošt z~
lezU}' roznÍ čl;rHe železní, f01'nu\ dl:evěllá k sVieCell1 delánÍ. 'Pallcie!: dobr)', tneč fl plechovice, dvě paveze, lebk.l
a Idobučec, klok crný s kunami neb, p. Prokop,u.
Tyto věci pl:i domll zuostaly: V páně ko.more aln~ara
veIJká, I' kaple hořejšic truhla pulpitovým dlelelll, cdlly
krycie všecky, ti:i almary y kuchyni a dl'u štOk)':, Na 81<;111
almárka zclená na stěnI, pl:idělaná, okovy mědené s ,r~~
lělem a s sHipcem a koryto měděné u' studnIce s n~rez~
zelezlllí. Orloj na sieni nákladný a mislrný, sviccen Vlsut)'
mosazný na sicni. SUda všecka v svčtnicech a y 1,(~'1~10!'ách. Kanlnéi'i všickni, všecky věci hl:ebíkem pnblté,
almary, rohy jelenic, korleny i jiné věci. Ahnárka v dolejší světnici, kolel veliký zamazaný v kuchynI, dva šloufy
k vína 'pollštení, stHkacka veliká mosazná.
.
10. 1461. - Rl/kop. č. 2105/. 140. Barbara, 011l1~
Procopii apothecarii de Nova domo, nune vel'O [amosl
Odolen de Slawkow conlhoralis.
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Rl/liOp. Č. 2119 j. N. /, Ve
jméno bozie amen, Já Petr apatekál' blíž kostela sv, Michala
najprvé a Pl:cde všemi věcmi cinírn a uslanovuji opatrné liJi mistra Sigmunda lékaře, Ondřeje l\Ianstytle a Jaroše' od llllířenílluov pravé a mocné portlcníky panie Doroty, manzelky mé milé, Ondráčka, syna mého a jejieho,
polovice také apateky podle sv, Michala, kteráž mi Pro.
kopem apatekářem dobré paměti jest odkázána, a tak i
všeho jiného statku luého, Potom pak tu polovici apateky
i všeckeren jiný statek muoj dal sem - panie Dorotě,
manzelee mé, a Ondráčkovi, synu, obyčejem však takovýmto, Tak totiž, aby táz manželka má tu, kdež i nyní,
obývající syna pH sobě poetil'č chovala, ztraní a oděvem
jej slušně jako věrná máti jeho obll1ýšlející, i jinak jej
I, dobrému jeho a poctivému vedla tak dltího a dotud,
doniž by stavu svého neproměnila, vdovského, Než kdyby
koli stal' svuoj vdovský lměnila, tehdy porucniei mají
nap,'ed sto zl. uh, sY"u mémil z 'toho statku vezllllíce,
ostalek na dva diely rovna rozdělte a manzelky mé didem
jedniem prav)~m o,lbudlÍce, syna mého dále s dielem jeho,
jakž najlépe rozuměli budlí, opatřte, jakozto věrní otcové
jeho porucnf. Jestli pak že by, man),elky mé I' slavu
vdovském auebo syna pl'eJ lely jeho rozumnými Buoh
od smrli neuchoval, diel umrlého na zivého zuostalého
pl'ipadni bez zmalku pln)~m právem. Pakli by obojí, lo
jesl nl!\I1želka I' slavu vdovském i s)'n, pl'ed lely zeml-eli,
lehdy porucníci slalek ten \'šecken po smrli jich zuostalý
ve jméno božie za mlÍ a mých pl'edsích duše rozdajtc-,
·Aclum fer. II, ante Anthonii,

ll.

1463, 10. ledna.

12. 1464, 23, línora, Rllkop. Č, 2141f. 65, Dorota,
někdy Petra apatekál'e u nynie Mikuláše Maidlara manzelka,
seznala se jest, že z statku nadepsaného Pelra mezi ní a
Ondrácka, syna jich, k rovnému mezi ně podělení o,taveného pl'ijala diel svój kromě polovice apaleky, jenž
k potomniemu rovnému rozdielení oslala jest. Fer V, in
vigilia Mathei ap.
13, 1473,13, května, RI/čoj>. é. 2141 f 113, Nicolaus Mydlar ClllU Dorothea, uxore Slla, fassi sunt, quia
tenenlur debiti C s. gr. et LXX flor, sen, Andream,
orphanum Petri apotecarii, concernentes - quas - obligant super quartarn partern suam apotecclIl ad s, Mieltaelcm - , Act. fer, V. unte Sopltie,

14, 1473, 21. červ~nce, Rllkop. Č, 2119 I Q. 14,
\'e jllleno božic amen. Jn 'i\Iikuláš Medlar apatekát'
uslanovuji Dorotu, manželku 11111 mihí, pravú a 1Il0cnIÍ
porllcnieí Janka, Václava, Kateřin)' a Lidlllily, dčlí mých
a jejích a podle toho vš"ho stalku - . Oznamuji napoI' apalece v sklepě pytel pepl'e a
sledy, ze mám v truhle zázvor, cicvár a skol'ici - , Act. fer. lILI. ante
Marie Magd,
15. 1476, ll. bl'ezna. Rl/lID}, é. 2141 f 171. Kdyz
slol'lllný Aleš z Udic obeslal' paní Dorolu, najprv po
nebožci Pelrovi apotekál-i a potom po Mikulášovi
Mydlarovi vdovu, oznámil jesl lrh, l<terým paní Dorota
prodala jest ctvrt apoleky k nie pl'islušející v domll téhož
Alše podlé krchovu SI'. Michala Ondráckovi, syllu svému,
ke kterézto apoteky polovici po panie Katel'ině, manželce
své a dcery l1ěkdy Prokopa apolekál'e, prál'o a spravevedlnost má, chtěje I' len lrh vslllpiti, Pravě, ze po paní
Kalel'ině, mauželce své, jakzlo dědičce pUbuzněji a spra.
vedlivěji jest k lomu trhu, lIež Ondrácek. PHpomínaje
také ortel pl'ed lely pány vyllesellÝ proti Faní Barboře,
téz pallÍ Kateřiny matce, ktcr)'fl1z ortelem panÍc Kateřině

pfirceno jesl puol apoteky výš dotcené. Proti nčmužto
paní Uorola odpírajíc pravila, klerak pan Prokop jsa

Ji.. Na Vel1lélll lId1llěsti

(strana ji~n()

hospodál'em apoleky, leže na smrtedlné posteli, oddal jest
,jie puol Petrovi, švagru a shlŽebnílm svému, muži jejiemu,
spolu s nie. A potom týž Pelr, mllž její, léž na smrtedlllé
posteli dal tlíž polovici apoteky paní Dorotě, manželce
své, s Ondráčkem, synem svým a jejiem, na rovný diel,
dovodiec toho Hafly obojieh, lotiž Prokopa i Pelra, praviec, že podlé těch kšaftuov ona jest mohla z clielu svého
učiniti, co jest chtěla, Páni takto jSlí rácili Hci: Že Prokop apotek,lř jsa dědic apoteky mohl jest dáli neb odkázati komuž jest chlěl, a že léž apoteky polovici kšaftem
dal Petrovi a lýz Pell' polom tríž svú polovici laké kšaftem
oddal Dorolě, manželce své, s Ondráčktm, synem svým,
a ze ona Dorotá měla jest prál'o diel k nic prislušející
prodati. - Aclum fer, II, post R~ll\iniseere.
16. 1478, 17, října, RuliOp, C, 2106 f. 23, Wen.
ceslaus de Tyssnaw ab unicorno emit domum ad angelum
in acie penes domum J arossii ad Ethiopes ';)1'0 trecenlis
flor, ung, aput famosulll Alssonem de Odicz,,< Katherinam,
nxorem cius, Act. sabbato post s, Galii,

I
L

17, 1482, 28. lislop, RullOp, Č, 94 I, f. 42. Facta
est concordia inter parochianos s, Michaelis - et fatilOsum Alssonem de Odiez - pro litteris super eapellania
altaris s. Trinilatis ~il\sdem eeclesie spectantibus, cuills ill3
patrollatus ad eundem Alssonem spectare dinoscitur, sic
quod littere prelacte debent servari circa vVenceslaulll
Cziesarz dictum in apoteca ad angelum, El dum idem
Alsso illis lilleris indigeret, tunc I'itrlci eiusdem ecelesie
debent secum transire illis litteris acceptis pro emonendis
eensibus et postea easdem lilteras debent viceversa reponere in apoleca, Act. fer, V, antc Andree,
18, 1484, 1. prosince, Rukop. Č, 2106 f. 146 II
Č, 2103 f. 111, Famosus Johannes de Leskow emil dopro CL s. gr, pr. ldem
mum ad angelum in acie emit omnia suppelleclilia apolece pro CCCCL flor,
ung, aput vVcnceslanm de Tissnow et Katherinam, uxorem
cius. Act. postridie Andree, (Peníze kvitují 1', U,97 Aless
de Kralowicz et cum Barbara, SOl'ore sua,)
19, 1499, 12, pro~ince, RuliOP, Č, 94 II, f. 162,
Když po smrli neb, Jana Jošta z Leskova paní Uršila,
manželka jeho, zastavila jest kšaft téhož Jana Jošla, žádajíc, aby tvrzen nebyl z té příčiny, ze jest neb, Jan Jošl
vzal po nie stalek znamenitý, a že by ji kšaftem svým
velmi mdle a zle opatřil a ze b)' se ona vZdyc;,y dobl'e
a poclivě zachovala, jako dobré a poclivé manželce pří
leU, 'Žádajíc v tom pánuóv za opali'enie, Mikuláš pak
z Leskova a Jakub, syn jeho neb, p. J oŠla, mocní poruč
níci, proti tomu slÍ pověděli, ze neb, Jan J ošt měl stale"
svuoj svobodllÝ a že jest mohl statek svuoj dáti i odkázali, komuž bl' se jemu líbilo, žádajíce, aby len kšafl
podlc práva města mohl tvrzen býti. Pan purgmistr se
pány - podali slÍ jich na pFátely - i stala se smilíva
- že kšaft Jana Jošta - má v své moci ostali a poruč
níci těch sto k, gr., kteréž paní Voršile kšaftelll jSlí odkázány, mají vydati - a k tomu šaluov dobrých - diel
cínového nádobie - i klenolk)' jejie, A táž paní Uršila
má v lom domu býli a jeho i apateky polívati - až za
osm let. Act, fer, V, antc Lucie. (R, 1502 kviluje
vVenceslaus de apoteca nomine Ursule, Co);~~oralis sue,
a r, 1509 vVenceslaus de Ssmerhow)
20, 1502, 6, cervna, Rukop, Č, 1128 I. f. 46,
V té při, kdci Mikuláš ze Chba a Lauryn, apatekáH, vinili sú Mikuláše a Jakuba z Leskova, mocné poručníky
sirotkuov a statku nebožce Jana Jošta z Leskova, praviece,
že by oni proti kš aftu téhoz Jana Jošta jim apaleky držeti
a uzívali nedali a bránili, žádajíce p,ínuov za opalřenie a
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aby mohli vedle, Idiaflu léhoř. zachováni býti, poněvadž
tvrr.cn jest. Proti tomu on Mikuláš a Jakub odpověděli,
že což se Miknhge Němce clotýče, že jest jimi to nikdy
neschár.elo, než že 'IÍ tomu všemu' podle kšaftu chtěli
dosti učiniti pl-ed smllÍvlí i po 'té smllÍvě, ktel'líž slÍ s paní
Voršiltí nčinili a kteráž knihami městskými zapsána jest,
ale on že jest se sám zmeškal a že jest tomu neučinil
nikterakž dosti, co jest mu bylo pány rozkázáno, totiž
aby k čemu přistúpí, toho aby zase postlípil a to aby
uručil. Dále proti Laurynovi mluviece, že jest on ta doby
o to tuze lie,tál, něčeho se jiného nadievaje, V tom ve
všem doldádajíce se staré radl" Pro li tomu dále Mikuláš
Nčmec pověděl jest, že ačkoliv jest lomn ta dob)' dosli
neličinil, ale že již učiniti chce a učiní, ač toho však koli
Hafl neukazuje, A Maliáš z Třebska od Lanryna také jest
poyěděl, že jest to tak, že jest ta doby Lauryn, sestřenec
muoj, o to luze nestál, maje naději, že mu se paní Voršila dostane, ale pl-es to že sem já za něho chtěl uručiti,
p, purgmistr a páni - vypoviedají: Najprve, což se
Mikuláše Němce dolýče, poněvadž jako s.tará rada seznala
jest, oni poručníci chlěli Slí Haflu nebožce Jana Jošta
dosti učiniti - a on jest toho Ul'učiti zanedbal - i dal
I' tom projíti roku a dni, i z talcové příčiny on tu sVlí
spravedlnost - jest promlčel. A což se Lauryna dotýče,
poněvadž Maliáš z Třebska, mistr převorsl\,ie Idížovníkuov
s hvězdlÍ po Čechách, jeho pře byl jest přílel a jsa pH
lé smhívě - odporu jest - neudělal, i z té příčiny on
Lauryn - sprayedlnosti - dal projíti, Act. fer, II, post
Bonifacii,

jmenován být;, pravlí, mocml II llajvyšší poručnicí Agncžkll,
manželku mlí niiltí, jidto k radě a ku pomoci pl'idávaje
slovutné 1" Marlina od Zlatých !d'ížuov, sukna krojiče, a
p, Jindřicha Prefáta, měšťany města Prahy, přátel)' mé
zvláště milé, jichžto j'em se dožádal, jimžto nad jiné'lidi
smrtedlné lidi věřím, že oni nadepsané Agnežce, manř.elce
mé, i tudiež dětem mým, je napřed k dobrému a poctivému vechíce, radni a pomocni bl1(1Ií, jich nikterak a
I' ničem neoplÍštějíee, kteréžto Agncžce, manželce mé milé,
Janovi, Mattíšovi, Václavovi a Jindl'iehovi, dětem mým i
tudici jejím, dU01n svuoj, v' němř. bydlím, u Vlčieho hrdla
[č, p, 416], dluhy a svrchky všecky a podle toho i jin)~ vcšken
statek muoj movilý i nemo,'itý, tak jakož nahoře dotceno jest,

21. 1516, 3, června, RlIliOp, Č, 2108 j, 186, Vavl'inec apatekál' a Anežka koupili duOlu i s apateklÍ, s kolaturlÍ i s tiem se vším, kterak jest ji Zygmund z Lestkova měl a držel, u sv, Michala vedle domu u mouře
nínuoy od nadepsaného Zygmunda za pólpáta sta a za
thdceli k. gr, Pl', Act. fer, lIl. anle Bonifacii.
22, 1521, 15, ledna, Rl/hop. Č, 2109 f. 149. Šimon
zlatník a Johanna koupili duom ležící na roh" u kostela
samého SI', Michala s apotelní, s Implanslvím - od Laurina apotekáře a Anežky m, j, za 575 k, gr, Pl', Při
tom jest v)'mieněno, že on Laurin té. apolek)' až do let
šesti užívati má a od toho nic žádnému platiti nemá, _
Act. fer. lIII, ante Anthonii.
23, 1522, 25, října, Rllkop, Č, 2142 j, E, 10,
(Kšaft Laurina apatekáře,) My purgmistr a rada města
Prahy známo ciníme naším liemto listem vuobec pl'ede
všemi, kdež čten nebo čtlÍce slyšán bude, že stojíce pl'ed
námi osobně slovutní Beneš - Roh z Vlkanova, spolu mě
štěnín náš, a Jan Kozel z Pokšteina, maršálek náš, i 'vyznali jSIÍ a vysvědčili jednostajně takto: Léta MOVCXXUo
tell pátek po sv. Jalmbu Vel. byli jsme požádáni od nebožtíka Laurina apatekáře, měštěnína města Prahy, abychom k němu pl'išli, kler)~žto, kd)'ž jsme pl'išli, leže
v těžké nemoci, paměli všalc dobré a svobody rozumu
zdravého užívaje, yuoH SVlí poslední před námi oznámil,
klerlÍž i na ceduli sepsanlÍ nám podal, ktenížto my pl'ečelše pečetmi našimi k zádosti jeho jsme zapečetili a la
stojí napsána slovo od slova lakto: Ve jmeno Boží amen, Já
Laurjn, apatekář z domu, jtnž slove u Vlčieho hrdla [č, p,
416.], měštěpín města Prahy, známo činím tiemto lislem
vuobec přede všemi, že znamenaje nedostatek na svém lěle
a den ote dne na zdraví svém znamenitě scháziem, najprve
pak a pl'ede všemi věcmi činím a ustanovuji domu mého,
v němž bydlím, a podle toho i jiného všeho statku mého
movitého i nemovitého, kdež by ten a na čemř.koli záležal
aneb kterým a kterakým kali jménem muož a mohl by
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všecky rozdiel. Jestli pak že by klerého dítěte p, II
do let rozumných a spravedlivě došlých od smrti neuchoval, tehdy dicl jeho aby na jiné zivé zuostalé i také
na mateř jich, clukudž hy na vdovské stolici seděla, pl'ipadl plným právem a kclyzby se koli vdala, tehdy aby se
na svuoj diel toliko vdala. I'nklib)' také P. B. všech dětí
do let rozumných od smrli nellchoval, tehdy jich dielové
aby na předpsalllí Agndku, manželku mlí, vdaj sc nebo
nevdaj, p,'ipadli pln);m právem, Item oznamuji dále: J,akož
sem prodal duom, jen, slove u anděla s apatekú, Simomanovi zlalník'! za jistlí sumu pcněz, lak jakož kni,chy
městské to v~e šíře I' sobě ukazují, ale že jsem sobě pi'i
trhu vymienil, abych lu apatelm za šest let k své živnosti
držal a ji zpravoval, i jestli že by mne p, B, z 101lOto
světa pojíti ráčil, tehdy to všecko právo své k léž apalece dávám a mocně po své smrti porlÍčím nadepsané
Agnežce, manželce své, i tudiež dětem svrchupsaným, tak
aby oni mohli a plnú moc měli podle té hOl prodaje a
výmienky mezi námi z oblÍ slran učinčné až do lěeh šesti
let pořád zběhlých té apateky užívati va k své živnosli
jie potl'ebovati a lo bcz nadepsaného Simona zlatníka a
manželky jeho i jiných všech lidí otpOl'l\ ,a všelijaké pře
kážky. PH lom i tj oznamuji, že mi lýž Simon zlalník za
llÍŽ apatéku zuostává puol šesta sla kop' míš, l)' aby nadepsaná Agnežka, manželka mri, vybierala a tento duom
u Vlčieho hrdla aby z loho plalila, Item což se Ondřeje
Haška, bralra mého v Vol)'ni, dolýče, kdcž jest mi měl
dáti diel, klerýž mi nálcžel po Janovi Holečkovi, otci
našem, i poněvadz jest skrze svú neopatrl\ost a netbanlivost k ehudobč přišel, tomu chci a tak l'IIole jest má,
aby jeho žádný z toho dielu, kterýž mi měl v)'dati, nenapomínal a také aby se on na muoj statek právem izádným
netáhl, neb jemu tll nic nenáleží. Item oznamuji, ze jsem
povinnovat dluhy spravedlivými těmto osobám: najprve
Michalovi knpci od pěli korun za cukr okolo desieti kop
gr, čes" ite,m panu Martinovi ocl zlatich křížuov, poruc11íkll svrchu psanému, okolo pěti neb šesli kop gr. ČP;,
za sukno, Jakubovi apalekáři do OlomlÍce dvě kopě gr.
čes, Item dluhové, jimiž jS11 mi lidé za recepty do apaléky podnnovati, o těch všech Mallíš, služebník mlloj,
kleriž apaleku zpravuje, dubl'e vie a ty jSlÍ všecky v registrách napsány, i ly dluhy aby manželka má vyupomínala a co), sem komu co dlužen, tak jakž svrchu psáno
stojí, aby zaplalila. K jichžto před námi vuole nadepsa.
ného Lauryna apalekáře poslednie o statlm jeho tak sc,
psaného vyznánie a vysvědčení a loho všeho na svědomí
a potvrzenie pečet menší měsla našeho svrchu jmenovaného dali jsme a ká,.zali pl'ivěsiti k tomuto listu kšeftniemu
I' sobotu před sv, Simonišem a Judlí léta svrchupsaného,
24, 1528,
Rl/kop, Č, 2155 f 82, J~kož jest
nále7.em děleno mezi p, Janem Vlčihrdhí a p, Simonepl
od nnde/a z apoteky o složení ledu v sklepu téhož p, Si·
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mona, pro kterýž p. Vlčihrdlo pl'i gruntícl\. svých škody
se obával, tak že podle loho nálczu on p. Simon měl ten
lcd zase OdlUd vyprázdniti - nal'ovnali se - že na budtící časy - nemá více le j v též místo Idaden býti _.

25.

1546, 10. června. Rl/kop. č" 100 I 115. Jakož

jest paní Johanna, manzelka pana Simona z Tišnova,
slížně v radě oznámila, kterak by od manžela svého ob.
myslně uvedena I' zápis nepořádný byla a klerak by potom v léml. místě l'řed pány jí pi'ihelqtl, že nemá od
něho opušlěna býti, ale že ji chce jako maúželku SVlí
dostatečně opatřiti, žádajíce, poněvadž neloliko ji pan
Šimon vedlc slov svých v ničemž, mMo ani mnoho, neopatruje, ale nadto také statek společný sám sobě osobuje a na jiné, právo ukl')'vajíc, donáší, aby v lom opall'ena bl'ti mohla. P"ni znamenajíce, že se manželuol',
klei'Íž mnohá leta od mladosli své v lásce a I' pokoji
dobrém jstí se snrišeli a lakových se nevolí vzdalovali,
dolýče, neráčili sú k soudu sb an dopustiti, nébrž rácili
jstí je jako manžely smluviti: Poněvadž z manžel jeden
i druhý na to se potallUje, aby díl svuaj z toho statku
jJstý a pi'ed dl'ulllí strumí svobodný míti mohli, že pan
Simon má pauí Johanně domu u Anjeluov s apotekol!
v něm postúpiti, však těmito znamenitě výminkami, aby
pan Simon v tom domu moc měl užívati sklepu pod zemí
k vínu, lří sklepuov v síni spolu spojených a síně a svěl
nic'e dolejší a čtvrtého na schodě sklepa, též laké i kuchyně podle manželky své, ku poli'ebě toliko šenku svého,
ač by toho manželce své, aby ona na svuoj sama
náklad a k svému uzitku lidem stravou posluhovala, dopi'íti nechtěl, a toho všeho aby užíval do sv. j'dartina a
nic dále. Druhé, ze kollatorství k ollM-i sv. Trojice a sv.
TU králuov v kostele sv. Michala má pl'i panu Simonovi
zuostali. - Stalo se ve čtvrtek pi'ed Sesláním ducha sv.
26. 1549, 8. listopadu. Rulwp. č. 2117 f. 194.
Jakož jest J. M. Kr. duom řečený u Anjele s apatekoll
ldící na rohu jdtíc k sv. Mich~lu, tudíž i jiný všicek
slatek - Johanny, manžclky p. Simona z Ti,~nova jistým
porueením dáti ráčil jmenovanému p. Simonovi _
(i byl domu toho zmocněn). Aet. fer. VI. post Leonardum.
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Kirchmajerovi starším v přítomnosti p. Jana Kirchmajera,
jakožto jednoho poručníka od p. purkmistra a pánuov
Karlovi Kirchmajerovi, sirotku po témž Valentinovi K.
pozllstalémll, nařízen.ého.

almara s umývadlem

27. 1550.
Rllkop. č. 2129 J. 210. Takož jest
Simon z Tišnova .obeslav j'vIaliáše apalykáře vinil jeho,
že jest pl'ijal. k sobě 60 k. od šenkiře za vína, kterýž
šenkoval v apatyce, pak poněvadž jsou jemu ty peníze
pO,~le smlouvy náldité, žádá aby je na právu po10Zll - .
,.
28. 1554, 18. zái'í. R/tlwp. Č. 2117 J: 312. Simon
Na mazhauzku malém z dolejší světnice, naň jdouc:
z Tišnova vzdal jest, však leprva po smrti své, duom
Luože pod nebesy s firhaňkem hřebíčkové bany s peři
svuoj, v němž -bydlí, leŽÍcí proti rathouzu [č. p. 479.] _
nami, stolček a korbeluv kozených 7.
též také duom svuoj ležící pH kostele sv. Michala i s apatekou i kaplanství, které" má a dckami zemskými jemu
Na mazhauzku před kuchyní: Truhla velká černá a
v ní nádobí cínové.
svědCi, i maštal Ježící vedle mašlale p. Jana Chochola
z Semechova, někdy od téhož p. Jana koupenou, nadto
V kuchyni: 3 mísy velký, 12 prostl'edních, 13 mazahradu jednlt i druhou ležící v příkopě pod kostelem sv.
lých, plátky dva, talíi'uov 14, cedidla 2 a mísek vaječných
Štěpána ve zdi a pod městskou hulí, kteréžto zahrady 10, vše cínové. Kotlíkuov k rybám vaření 12, pekáč velký
sobě od pánuov Stal'. M. Pl'. na jistý zpuosob dané má,
. a 3 menší, konve 2, vanieky 3, hrnce malý 2, lžicka, vše
také koně, vína a dluhy všecky - dává mocně Zigmunměděné. l'vIoždířky 2, víra, vohi'lvadlo mosazné, rožnuv 7,
do vi z Tišnova, strajci svému.
Act. fer. III. post
rošty 2, lžic 12, vše železné, štoudev dřcvěná.
Lamperti.
V spižírně, Kolly prací velký 2, hrnce k vyhřívání
29. 1559, 21. července. Ta/lltéž f. 437. Fa1tín
vody 4, kotlíkuv pocejnovaných 6.
Kyrchaymar a Matjana koupili duom u anděla recený
V lázničce: Vana velká, skopček, trouba ~elká, z níž
vedle kostela SI'. Michala a domu u Vlčihrdluov od' p.
voda z lázničky na dvorček běží. A před lázniekou almara
Šimona z Tišnova za 675 k. gr. Č. Act. die Braxedis.
velká černá.
30. 1594, 21. června. Rl/kop. Č. 11?3 f. 263.
Na mazhauze hol'ejším velkém: stoly .2, židle .2,
V títerý po sv. Vítu stal se popis statku po p. Valentinovi
svícen visulý mosazný s hlavou jelení, rohy Jelení dVOJe,

cejnol'ým,

koberci 2 prostJ'

X. Na Velktflll IltÍlllěstí (slrana jižní).
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slěnách.

V sklepě z mazhauzu I'elkého do něho jdouc, lruhla
velká zlutá a v ní [šaty], v ní též truhlička zlul", na níž
na pargameně pi'ibitém tato slova napsána. fral.durou ~tojí '.
Tato tl'uhlicka náleŽÍ synu mému KarlOVI Ku'chmaJel'oVI
se vším, co v ní jest. V kteréžto truhlicce toto se jest
našlo, jiná truhlička maličká železná a v ní ,[peníze a
klenoty].

Pl'edně hammry dva,' jeden v Jincích, druhý v Rejchol'icích, vinička zde pi'i Prazc na Sti'elcovských horách.
Duom u anděluv od starodávna řeeený, I'edle lwstela SI'.
Michala a domu u Vlčihrdlllv. V kterémžto se toto našlo,
V krámě a ve sklepě téhož krámu: 5 soudkuv
hřebíkuv latov)'ch po 12 k. soudek, 3 soudky velkých
latových hřebuv po 14 k. m., 7 prkeuných po 10 k. m.,
II soudkuv bílého plechu bez kříže, 22 s křížem, 3 s.
kamence bílého, 17 cent. síry, 61 rejču, 31 radlic, 5
svazkuov šínuov Novohulsk)'ch, 265 svazkuoy žo!~_,; aneb
šínuov Jineckých, 2 vřetena k kamenum mlejnským, 800
štuku\' přinožovýeh, 6 cent. bodenplechu, 7 cent. Vrch.
labského plechu, 5 1/2 cent. štul'cplechu, 2 c. Cáhlov,kého
plechu, 5 velkejch huhu\' volova" 58 svazkuv volova
Novohutského I' štafícll, 1 železo puchovní, II cent.
klinger-železa, 212 tisíc hi'ebíkuv šindeln)'ch, 5 svazkuv
plechu, jenž slove lupáč, 10 čepuov mlejnských, 13 krojidel, 260 liber tlustého železného drátu, 17 1/. ccnt. drátu
jehlařského, 50 c. volova v 5 kulích, 40 c.' _hkého glejtu,
48 pil mlejnských, 24 svazldív Klinger'aisen, 142 libel'
rtuti, 30 lopat železných, 80 liber drátu kartáčního, 45
váh Jineckého železa, 113 sv. kleštQvého železa, 189
cent. nožíl'ského, mHžového železa, 49 váh železa Novohulského, 40 cent. bi'itevné vocele, 29 cent. larbové 1'0cele, 33 cent. prosté nožíl'ské vocele, ] 4 c. cejnové nožířské vocele, 28 c. černého drátu mosazného, 25 c.
černé mosazi, 7 c. šobovaného mosazného drátu, 12 c.
šobol'ané mosazi, 3 c. dryaku koňského, J 2 c. cypl-iše.
V svčtnici dolejší nad krámem, 15 mís velkých, 3
konvice pinetní, 5 žejdlíkuov, 2 puolky, 1 nálevka, tímývadlo velké s almarou a druhé malé zavěšené, 6 svícnuv,
slanka, vše cínové. Vankka mě9ěná, stoly 3. Knihl' t)'to:
biblí česká, kronika německá Se,basliaua Franka, Promptuarium exemplorum Licencia Sturma (německá), práva
městská česká, postilla něm. Jana Spangenbergera, Titus
Livius německy, kancionál eesk)', I<riegsregiment, vše in
folio.
Ve sklíplm, z též světnice dolejší do něho jdouc,
5 konvic velkých, plát cejnový, necičky na máslo, šaluov
12 a štanda, vše cínové, moždýl' velký mosazný, postel
žlutá velká, postílka žlutá, almary 3 a stolice kožená.
Truhlice (v ní něco klenotuv a peněz).
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V almai'e ve zdi v témž
peníze].
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sklepě:

[též klenot)' a

V témž sklepě: postel velká široká s firhaňkem zeleným a s stupadly, na níž pd'iny. Kontrfekty 2, jeden
nebo p. Valentína sl. Kirchmajera a druhý paní Marjány
m. j. mappa světa a almárka ouzká zlutá dlouhá prázdná.
Truhla jedna vykládal!>l dlouhá žlulá a v ní pět tuctuov
senÍtkuov rueníkuov 20, ubrusu ov sti'íhanich 8, nestří
haných 8,' ubru. jeden dlouhej na labuli, cejch cvilinko\'cjch 5 cejšky 2, prostěradla_ 2, též cvilinkový, proslě
radel plátěnných 6, cejch též plátěnn1'ch 10, cejšek tolikéž plátěnnýeh 10, koberci Hi, kus plátna tenkého naeatého a druhý kus kmentu též nacatého a svíce z bílého
vosku. Ti-etí truhla dlouM zlutá vyl,/'\daná prázdná, čtvrtá
trnhla železná a v ní truhlicka dřevěná, v ní list zacIJovací na pargameně psauý města CalIlova nebo p. Valcntinovi st. Kirchmajerovi daný, majestáty dva, též na pergame ně, jeden clS. Maximiliana a druhý od cis. Rudolfa
ncb. na erb daný. Hamfešt na pergamcně na dva hamry
v Jincích od p. Mikuláše Pešíka ncbožtíkovi daný, šuldpr)'f něm. od J. Mti C. p. Valentinovi st. na 2000 k. m.,
jehož datum jest 23. Aprilis 1588, druhý na 200 k. m.
- v pondělí po Sv. liIedal'du I. 1591, li'etí na 2000 k.
n1. - dne 12. Augusti 1592, jiný hamfe),t od p. Mikuláše
Pešíka na hamry danej, jehož datum v pátek po Nalez.
sv. Híže 1580, list na papíl'e psaný, nímž to p. Jan a p.
Valentin bratl'í Kyrehmajerové seznávají, že podle postoupení jim od p. otce jejich handle cínového 7114 k.
5tl gr. 1 d. m. k sobě sou pHjali a takovou sumu na
rovn1' díl s jinými bralřími svými rozděliti phpovídajf,
jehož datum jest 2. Marcii 1590.
V světničce, z tohoto sklepu do ní jdouc: truhlice
jedna žlutá a v ní prostěradel 5, cejch 10 a cejšek 8,
jiné dvě truhlice jedna prostá a druhá pěkně vykládaná,
prázdné. Svícnuv 6 o dvou cfvldch, nádobka na máslo,

669

mís malich 12, taW'uv 12, hrnce 2, vanička 1, flaše
v pouzdl'e 4 a bez potizdra 8. Koši1e pancířové s ruk,ívy
2 šorce pancíi'ový 3, dva páry brněných rukávuv, voštip)'
4' sudlice 1 pulhákův 5 i s toulci 5, svícen jcden moS~Z!lý vclký 'l'ozlozitý visut1', meče 4, korduv 12, zbroje 4,
šturmhauby 2, stolice velká, koZí červenou pobitá, v~~H
vadlo mědené, postel pc'd nebesy prázdná a truhhcka
mahl.
V komol'e nad kuchyní, Postel bílá velká pod nebesy pn\zdná a almara též velká jedna, v kteréžto dě
večky šálky své chodící mívají.
Ve sklepě z této komory nad kuchyní do něho jdouc:
štoudy dvě velké cejnové, jedilO luože pěkné vyldádaI~é
pod nebesy s stupadly a na něm peřiny" (;ruhé, luoz,;
též velké zluté pod nebesy s stupadly, lrcll luoze téz
velké žluté bez stupadel pod nebes)', kolibka jedna s kolibadlem a truhla dlouhá prázdná žlutá, mfstem vykládaná.
V komoře zbrojové: rožnuv velkich 5, pro,U'ednfch
7 kozly velky 2 a 'kozlíky na di'íví klaelení ,1., kotly (h:a
v~lI,ý měděný k rybám vařenf, štoudy dvě cejnové, luoze
pod nebesy prázdné zlu té velké a druhé li'de též. velké
pod nebes)', židle dvě, almara velká a v ní. zb~'?J l?ule~
l'ovaná jedna celá na jednoho pacholka, zbrOje ln k J(zde
II osm zbrojí na pěší lid i s šturmhauby, \'oštipy 4 a
kahánec.
V kaple hořejší: instrument s kolmi, na kterém se
pečeti obrad.
V komoře proti komoi'e zbrojové: mandl
V světnici, z velikého mazhauzu do ní jdouc: m~s 14,
konvic na jedné polici od kamen 16 II na druhe 42,
kyferlink (?) cejno\,ý, měděnic 5, SvfCI&V mosaznýcl. ll,
svícen visut)' mosazný 1, baněk mosazných 16, umývadlo
s almárkou cínové, mís hlíněnýeh malovaných benálských
15, rohy 2,. stoly 2, vanička měděná v kamnách, konvička
poloupinetní s maňas)' havírskými rozlien)'mi, figury dvě
malované a zrcadlo velké, postílky dvě bílé.
V kancelái'ce, z léto světnice do ní jdouc: noznice
aksamítové s třmi n'ožmi stříbrem obloženými, deset 110žuov 1'. jednom pouzdře a stolček černej.
.
V dole na dvoi'e váha a zúvaží se dva centnýl'e.
Ve sklepě podzemním: 8 sudlll' lllalvazí držících U4 3 /!
věder.

Viz

pi'edešlJ' dum.

XI.
Na Malém

náměstf.

(T r h O voe n ý.)
Číslo pop. 459 a.
(U lllouřenínll, dllm Vleehrdlovsl'l")

"'1. 1401.
Rl/kop. č. 996 f. 27. Dominus
Com'adus, elechi;; vVerdensis, resignavit - vice ct nomine
d. regis omnia et singula bona, que quondam fuerunt
Augustini apothecarii bone memorie, videlicet duo molendina sitnata in flumine i'vlultHvie, unUll1 ab una parte
Multavie penes s. Crucelll lvlinorcm in m11ro nostre civi-

tatis cum domo ad diclutrl molendinum pcrtinenle, secundum vero molendinum siluatum est in alia parlc fluminis
Multavie supra monasterium b. lvlarie Virg. in pecle pan lis
et monasterium monialium S. Anne Minoris Civ. Prag.
inter molendina monasteriorull1 s. Georgii in castro Prag.
ex una et Carthusiensiulll parte ex altera; item insulam
cnm municione inter dicta molendina in {]umine Multavie
siluatam ex opposito monasterii b. i\Iarie V. in pede
pontis Minor. Civ. Pl'. cum ortis i?idem situatis - . una
CUlU domo situata in nos tra civitate m foro fructuulll mter
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domos relicle Johannis apothecarii ex una ct Johannis
Pleyer parte ex altera, item domum penes s, Crucem Minorem intcr domos 'Venceslai 'Vladika ex una cl Martini
de Netolicz parte ex altera, il. vineam sitam ex opposito
viIle Kossirz sub vineu rnonialium s, Amie, qunm vVenceslaus ad falces possidct, il. universa et singula alia bona,
que dictus Augustinus post se reliquit, - Nicolao de
Praga, nolario d, regis in Montibus Cutnis, et suis heredibus. - Act. sabbato post Epiphan, .- Plebanus s, Michaelis et d. Dornaschin, cappellanus olim Augustini, interdixerunl bona eiusdem Augustini,
<i'2, 1402, 10. ledna. Rukop, Č, 996 f. 49. Pelrus
Czasslawer emil XII s, gr. census erga l\Iathiam, olim
Francisei Rost filium, pro CXVII s, gr" quas habuit super
domo Nicolai Franconis si ta cx opposilo chod ecclesie
s. MichaeIis penes domurn Jacobi cyrologi immediale - ,
Act, fer, III. posl Epiph,
<i'3. 1402, 3, září. Rl/flOp, Č, 997 f. 18, Wir burgermeisler und der rat der Griissern stat czu Prage, bekenneu iiffenlich und tun ku nt, das der Myka hunrer,
wonhafft in des Rostes haus, etwan bey sent Michels
kyrchen, mil gulem vordachtem mute, vor den erbern
mannen OUikcn dem jungem, gwantsneyder, und Heinrieh
Le)'nwat, unsern cytgenossen, die wir dorczu aus unserm
vollen ralmit voller macht gegcben und gesant haben, bekant
hat, das er und sein erben schuldig sein und gelten sullen
hundert und vierdholbundl'ierczig schok gr. prager mtlllcze
dem Niclas Gummerawer, seinem eydem, und seinem erben
von rechter sclllllt wegen, Dieselben schult bewcist und vor'
chreibet cr im uff dem obgenanten seinem hause - gele gen
bey der obgenanten s, Michels kirchen und czu bezahlen
dieselben schult uff die heiligcn Pfingslen, die allernechst
czukiinflig sein mit bereitem gelde, Tete er des nicht,
denne so hat er geben und gibet dem vorgenanten
Niclas, seinem cidcm, vollc kraft und macht, mil demselbcn hause czu tun und czu lassen, was er wil - 'lIs
mit seynem eigenen gut - , Acl. die dominico post b,
Egidii.
*4, 1414,
ad Elhiopes,

Rl/kol', (:, 2099

f.

44,

Johannoš

"5. 1420, - Rl/llOp, Č, 2099 f 111, Petru s Il'lrazek
occupat XLVI s, racione sotularium aput ipsum emtorum
super domo Hanussconis ad Etiopes.
<i'6. 1425.
Talll/éž f 161, Mathias Smolarz,
'Vcnc, a carponibus, Jira Domazlicky ct Nieolaus Betlemsky fassi sunt se teneli pro Gallo a lupo fistulante
pro caucione tideiussoria IX s, Radoni,
*7, 1430,
Tamtéž j, 309, Malhias ab Ethiopibus,
1. 1438, 8, ledna. RullOp, Č. 90 f 12, Sigisll1undus Chanie ct JVlargaretha emcrunt dOlllum - inter do1I10S Tohannis apotecarH ct vVenceslai Hedwika sartoris
erg a ~1athiam Smolarz pro ccntum s, gr, Act. fer. III.
post Epiph,
Viz Staré letopisy České sir. 107,
2, 1438, 9, dubna, Rukop. C, 2099 f. 460. Malhias
ab EthiOpibus diclus Smolarz promisit lilteras seu proscripciones, quas habere dinoscitur a communitale Ivlai, Cil'.
Pro absque scitu et consensu domino rum magistri civium
et consulum ct communitatis predicte, non obligare aut
quomodolibet alias facere ct alienare, Act. fer. lIlI, post
S. Martini,
3, 1438, 9. dubna, Rukop. C, 992 f. 175, lvly
purgmistr, konšelé i všecka obec Stal', M, Pr. vyznáváme
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a mocného poručníka všeho zbozie a statku mého - a
to jemu vše - vzdávám mocně i skutečně k dědiclví a
k věčnosti - , Toto však, ačkoli v knihy městské vepsati
jsem obmeškal, znamenitě přidá dm, aby Jaroš - sirotky
Hanuškovi z Mělníka, jménem Machnu, Zigu, Lidmilu a
Dorothu, vnúčat Sigmundových řcčeného Cl,áně, dobré
paměti, pH sobě, jakoz na ně slušic, poctivě choval,
ztravu a potl'ebu jim i oděl' dávaje až do jich i každého
z nich dospělých let - , Datum fer, V, post Nicolai

- zc jsme Matěje Smolaře propustili - ze všech počluov,
neb jest lěm' počtóm dosli učinil. Act. fer. lllI. post
Palmar,
3a, 1438, 9, dubna. Rl/kop, Č, 992 f. 175. Malěj
od mtířcnínuov, l'ečcný Smolař, - všecku obcc - prosil
jest, aby nikda na ižridném úl'adě města tohoto do smrti
nebýval. Ke kteréžlo prosbě - obce - jej všech úřadóv
po dnešnie den zbavují. Ac!, fer, IIII'~'post Palmarum.
4, 1439, 28. tínora, Rl/kop, Č, 2099 f. 505, Domini audientes sanum testimoniulU contra lvIalhiam
Smolarz, qua1iter spopondit dare pro ecclesia b, M, V,
in Leta cUlia octo s" super quo tres s, iam dedit _
mandaverunt - ut quinque s, - assignet. Act, sabbato
ante Reminiscere.

UI1IlO

1447, 27, tínora,

Tamtéž f. 1028. Jakož jesti

některaká nesnáz byla mezi Matějem porybným a Divišem
z Zcjzieře, poručníky Sigmunda Chaně, o poručenstvie
léhož Sigmunda - ta pr'c - umluvena takově, že nade-

psan); Diviš toho jistého poručenstvie že jest konečně
vší I'ěcí zbavil-o Dále vedle té tímluvy nadepsaný Matěj
lllá všechny dluhy, jimiz jest - Sigmund Chan vinovat
zuostal, zasttípiti a platiti. Ac!. fer, II. dominice Invocavit,
8, 1448, 11. září. RI/TlOp. Č, 90 f. 167, Mathias
porybný resignavit ambas domos suas, unam in faro
frnctuum sitam, in qua Ethiopes sunt depicti, et aliam in
paliforo situatam in acie penes domum \Venceslai, notadi
consilii, nec non et vineam olim cruciferorum de pede
pontis in monle Petrino universaque bona sua - Jarossio,
nato suo. Act. fer. IIlI, post Nativ, M. V,
g, 1450, 10, prosince, Rl/kol" Č, 2119 f. C. 7, Ve
jmeno bOžie amen, Já Matěj řečený Porybný, měštěnín
Stal'. M, Pr" vyznávám oc, že jakož před chvllemi zdráv
jsa na těle dobrovolně a s dobrým rozmyslem oba domy
má, z nichžlo jeden leží na rohu podle domu Vaňkova
písal'e, ježto panna v kole, a dxuhý na Ovocném trh~
u múřenínuov a podle toho i všeckeren )iný, statek m~o~
movitý i nemovitý vzdal jsem a kmhamJ . městskY~l
Star, M, Pr, zapsal', skutečně i mocn~ pO~,t~pJl JvarošovJ,
synu mému milému, jakož to vše kl1lhy JI~ poveděné~o
Slar, M, Pr, plnějie a šíře ukazují, tak nyme ,- ;~zdáme
toho a zapsánie _ tiemto kšaftem - potvrzuje cmím a
a ustanovuji již pověděného Jaroše, syna mého, pravého

-

LU10.

10, 1454, 19, února, Rl/kop, Č, 2141 I 192, Stala
sě jest přátelská smllíva o rnanželstvo svaté mezi Ja.
rošem porybným, jakožto poručníkem z strany Ranny
Machny, vnueky někdy Sigmunda Chaně, z jedné a Simonem uzdařem z strany druhé - že Jaroš - dal po panně
lVIaclmě XX k, jmenem věna a VI. k. za výpravu. Act. fer, III. ante Matie ap,

5, 1442, 3, bl:ezna, Tallltéž j, 509, Cum causa
tractabatur inter Clemenlem, natum 'Venceslai rimcl', cx
una et vVcnceslaum a coronis, tutorem orphanorum Mathie
Smolarz - domini pronunceiaverunt mandanles Wcnceslao
C s, gr, Katherine, cona' coronis, ut Clementi lhorali sue, et Jarossio, fratd ipsius, per lI1athiam Smolarz
legatas de omnibus villis ipsius lvIathie censum tollendo
/'?"
del. - Act. sabbato dominice Reminiscere,
6. 1446, 13. října, Talútéž f. 1923, ~l{~i Hest
byla pře, nesnáz a ruoznice mezi SlOl', Castolarem z Piečiny z jedné II Katrušf, někdy nHinželJní Sigmunda Chanie,
i\Iatějem a Divišem, poručníky týmž Sigmundem ustanovenými z slrany dn\hé o sto kop výpravy, ktťrúž jesti
J;adepsaný Sigmund po Dorotě, dceH své, nadepsanému
Castolarovi měl vydati, pro kteréžto výpravy nevydánie
Smlúvce vypona ně jest sahal a je právem nařeld, věděnie učinili těch XX kop gr, Sigmundem - Dorotě kš"ftem odkáza!)ých aby bylo - vyplněno, potom
- aby za to věno Caslolarovi nedodané XXX kop Katruše nadepsaná z svého dielu vydala - , A týž poručníci
by sě ihned zmocnili sirotkóv, domu, vinice i všeho jiného statku - , Act, fer" V, ante s, Ga1!i,
7,

lIáměs/Í,

.,
I

•
I

ll, 1456, 7, srpna. Ta11/též f. 194, Stala sě smlúva
mezi Hanušem z Mělnika z jedné a Matejem Synkem rymarem z strany druhé cl pannu Duoru, dceru téhož Hamtše a vnucku nebožce Sigmunda Chaně, k manželslví
témuž Matějovi - , Acl. sabbato ante Laurencii.
12, 1461, 29, prosince. Rl/llOp. Č, 2141 j, 147. V lé
při, v piež ot najjasnějšieho Jcniežete, pána a pana Jiřic,
krále Cesl<ého, ulozený pan Ceněk z Kliuštejna, purkrabie
hradu Pi'ažského, nařiekaje vinil Jaroše porybného ot mlíi:enfllUOV pravě, že sedí v lOln domu II rl1tířenínuov, k ně·
muž králova milost lepšie právo jmá než on, dovozuje
toho někakým listem pod visutým majestátem Slar. M,
Pr" v němž král Václal', slavné paměti, len duom u nHíl'enínuov, kterýž jest někdy byl některakého Auguslina,
po smrti téhož Augustina s mlýny i sc vším jiným statkcm
po témž Augustinovi zuostalým skrze kněze Komatla, voleného arcibiskupa Pražského, I' plné radě dal jest a vzdal
ku pravému dědictví někakému Nikolaovi, písaři svému,
u Hory Kulny, dědicóm a budúcím jeho, ukázal' také
druhý list s majestátem slavné paměti krále Václava,
I' nernž týž král Václal', hípiv zasě od výšpsaného Nikolaje diel toho statku a zejména udýny s jich pl-íslušnostmi,
zapsal a zastavil ty mlýny někal:érnu Zdeňkovi v devieti
stech kopách, tiem lislem pan Ceněk na micstě královy
milosti dovozuje, poněvadž král Václav jměl jest zasě od
Nikolajc mlýny, podobné jest, že J, M, i ten duom zusě
jest jměl ot něho, a maje jej, žádnému jinému toho domu
polom ned.ll ani prodával. Než toto znamenitě přičinil
l'lm: muoili Jaroš svrchupsaný ukázati, že N)'kolaj teu
duom komu jiuému ncž králi Václavovi prodal auebo
dal, že teu Slíd ihned konec mieti bude, Žádaje dále na
panu purgmistru a na pániech, k čemuž by Kr. I\I. spravedlnost měl, aby vedle práva J.I'vIti Kr. dopomoženo bylo,
Jaroš porybný zase otpieraje pravil, že on vedle
práva měsla ncnie póvineu, by ty věci tak dávnie vyhledati jměl, poněvadž len duom za krále Václava po témž
Nikolajovi ot měšfan prazskich držúu jcst bez pl'ekážky
u potom ot pánuov a obcc vedle jiných domuov odběže
ných nebožtíkovi Malějovi Smolařovi prodán jcst a dále
ot téhož .Malěje Smolal'e nebožtíkovi Sigmundovi CháJ\ovi
prodán jest a tu všichui vedle l'ádll a práva města, s týmž
domem všecky věci i stíduov provolánie učinili jSlí bel
nal'iekánie a p~ekázky všelikteraké, A potom Sigmund
Cháň dal jest týz duom kšaftem nebožlíkovi Matějovi porybnému, otci jeho, po němž on jej drŽHl a držie bez
pl'ekážky, Potom pak týž Jaroš, ačkoli sě jemu zdálo, že
jesl nebyl povinen těch věcí tak ~ávních vyhledali, diak
pro ukrácenie Slídu, poněvadž pan Ceněk 1'eld, ze tu konec
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stídu bude, ukázal jest výpis z knih městských, kterak
častopsaný Nikolaj ten duom prodal jest něklerakému J akubovi Wisenlerovi a dědicóm jeho za jislú sumu peněz
v témž právě, jakož jest on jej měl, a tiž' Jakub Wisenter
s tiem domem všecka práva měslská jest učinil bez nuřiekánie,
- Páni ortelem svým v)'l'kli Slí lakto: Poněvadž jiného
dUOVO,1I1 ne nic, bý ten duom kdy na krále Václava zasě
pi'ipadl a Nikolaj maje teu duom sobě ocl téhož králc
Václava vzdaný a daný dědiclví, po:om jej prodal Jakubovi vVisenterovi, ten trh že moc má, Actum fer. III.
antc Novum annum 1461.
lll, 1463,
RII llOp , č. 2141 ,t: 382. Hanuš od
mlířenínóv ze Cllba,
14. 1405.
Rukop, Č, 2119 j. N. 13, Kšaft
Jil'íka Krumpáře bydlejícího u Jaroše u Múřenfnll,
16, 1467,
Rl/kop. Č, 2103f. 109, Jarossius
ab Ethiopibus et Anna emerunt vineam sex str, in monle
"Vitkonis iutcr vineas Wenceslai camificis ct \Venceslui
Colinsky circa Johannem cirologum pro LVI s,
16, 1469, 13, bl'ezna, RullOp, č. 2119 f. p, 1,
Ve jmeno boiie amLn. Já Janek lékař runný, u p, Jaroše
u mtíl-eninuov bydlející že - aekoli - zdráv jsem
- všcckeren slatek muoj - dal sem - p, Jarošovi
hospodál'i mému, Act. fer, II post GrGgo~ii,
17, 147:3 (?),
Rl/kol', Č, 2103 f. 124. Jaros ab
Ethiopibus et Anna emerunt dua s vineas post patibulum
- circa Andream Oremus pro CLXXX s,
18, 1476,
Ta 1/1 též f. 141, Jurossius - emit
aput Alssonem de Odicz
vineam quondam Simlonis - pro C s,
19. 1477, ll. prosince, Rl/kop, Č, 2141 f. 183,
Když Jaroš od m, - obeslal' Jakuba mydláře - napomínal ho, aby tírok jeho II k, gr, s vinice, ktcráž
slove Babu - dal, Jakub odpíraje pral'il, žc by - platiti
po~incn nebyl, z té příčiny, že Staněk a Jan, bratříc
z Sárky, táhnú se na tu vinici, praviece, že by jich krunt
byl. K tomu Jaroš odpověděl, že -- to kú"il od Prokopa
apolckál'e - , [Jakub odsouzen k placenL] Act. fer, V,
ante Lucie,

20, 1488,
Rl/kol', Č. 2103 ,t: 190, Jaross
Ethiops - emit - vinemn erga Jacobum pellificem
pro XVII S.
21. 148D, 1. čel'l'ence, Rl/kop, Č, 2106 f. 258,
Jarossius ab Ethiopibus ct Anna ell1erunt ortum cum
parle vinec et areu dOlllus deserte cum testudine - in
Ugezd sltb vinea Jeronimi tonsoris ct supra domos K\Vietou
sutoris et J ohannis dieti Prosienck erga magistrum Simoncm de Chrudim pro XXXV s, pr, Act. in vig, M, V.
vjsitacionis.

22, 1490, 5, června, Viz Emler, POzllstatky desk
zem, II. sll', 441-2,
23, 1499.
RI/1IDp. Č, 94 1 I, j, 78, Machna
Jarosska.
24, 1500, 28. března. TI11/1f1:ž,t: 82. Weneeslalls
a scropha fassus est, se percepisse C s, pl'. a tl, J arossio
ab Etll., eo tempore magislro civium, quns idem d, Jarossius in tractatu ;lupciarum nomine dotis post Ludmilam,
filiam suam, norninaverat. Acl. sabbato unie Letare,
25, 1502, 20, čel'l'nn, Ibllltdž f. 176, Jaroš od nuí,
l'eninllov seznal se, ze jest dlužen LIX s, m, Katel:-iuě
Sviňové a Václavovi, synu jejiemu, Act. fer, II, post Vili,
26, I ó03, 10, května. Talll/cž f. 184, Vác:av
z Nepovid, ,syn někdy Jaroše od múl'eninuol' - seznal
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se, že jesl dlužen - šest set zl. uh. - Tanovi ze Všehrd
a od vlčieho hrJla - a tu sumu zapisuje na domu svém
vla,tniem u mtíl'ellinuov. - Aet. fer. 1111. posl Stanislai.
27. 1503, 23. lislopadu. RuflOp. Č. 2103 f 227
a Č. 2107 f 242. Johannes ze "šehrd a lupicollo emit
domum -- ad Ethiupes cum capella ad s. Michaelem ab
a \Venccslao
anli'luo ad eandcm domum pertinente Elhiope pro CCCCLXII'j, s. pr. Act. die Clementis.
~8.
1503, 22. prosince. Orig. archivu mís/održ.
Č. 438. \Vladislaus, dei gracia Hungarie, Boemie, Dalmacie,
Croacie, Rame, Servie, Lodomirie, Comanie Bulgariequc
rex, marchio Moravic, dux Slesie et Lucemburgensis ac
marchio Lusacie oc oc, ad perpetuam rci memoriam deducimus. Cum Romanarum legum vencrabilis aucloritas
non solum patribus atque avis arloptundi filios ct nepotes
facullatis libcrtatem permisit, verurn eciam civitatibus
alicnos hornines in cives suos adoptare cuncessit, inligitur
et nos extranci ncque in soliti aul inusilati [ucere videbitnu!', cum vnills lamilie dOIl1Uln clarorumquc annOrLUll insignia in alterius familie virum concedemus adopcionem
tJ'ansmilli. Infonnati ilaque ab egregiis Joannc Sslechla,
Augustino decretorum cl lib. arcium doctore, Joannc Lupiculo, patruelibus de Wssehnl, fidelibus nostris nobis
dilectis, qlLOujam ipsi racione [ederis el mutue amioicie
intllitu quoque hu mane societatis cupientes insuper al"lnorum

StlOI

um insiguin augeri ne crescere, egregium Gre-

gorium de \Vssehrd, fidelem nostnul1, vna cum legittimis
hercdibus suis presentibus et futul'Ís in sue dOlllus et [a·
milic cognacionem in patruelem adoptassen t et realiler
suscepissent, supplicantes celsitndini nostre, ut lalem adopciotlem regio consensn cl approbaciolle noslrn Illunire et
roborare et sua a\"lna seu insignia in predictlllll Gregorium
atque ipsius legillimos heredes exlendere et denuo eisdem dare el concedere dignarenlUl". Nos vero allendentes
lllulliplieia grata et nccepla obsequia maie,tati nostre per
predictos Joannem, Augustinum et Joannem Lupicollulll
patrueles exhibita el in posle rum ulilius exhibenda ipsiusque Gregorii illgenuos mores et virtutes egregias, quilJUs
nobis non 1 lllediocriter cxistit commendatus, peticionibus
huiusmodi benigne inclinati, non per crrorem aut improvide, sed animo deliberato et de certa Ílostra sciencia,
allctoritate regia Bocn1ie !)redictarn adoptioncm acccptamus,

approbamus et regio nostro eonsensu vigore prescncium
cOllllllunimus et l'ulificumu-" armorumqlle insignia, qne
memorali Joannes et Augustinus eUlU domo el famili" sua
obtinent, ipsi quoque GregolÍo eiusque legittime posteritati denno damus et graciose concedimus, que [in] medio
presentium lilernrum snis apropr[ .. Jis coloribus ane pictoria sig!lata sunt ct depictura. Hiis igitur armorum insig!libus iam dictum Gregoriutll cum cius posteritale ligiltima
libere, secure, ae publice utifrui et gaudere volumus, declaramus et decernimus perpetuoque posse ct debere pro
ipsonul1 arbitrio censemus in bellis, dueHis, hastiludiis et
torneamenlÍs celerisqlle exercicii s ct actibus lllilitaribus
ioeo vel serio inenndis, in banderiis quoque, sigillis,. signis,
anulis, papilionibus, monumentis, vna CUlU privilegiis et
honoribus, graciis, imlllunitatibus et libertatibus, quibus
alie paris ordinis persouo in regno lloslro Boemie ntunlur,
fruunlur ct gaudent 'Iuolibet de iure vel eonwp.ludine.
Nulli ergo omnino hominum liceat hane nostri consensus
cl approbacionis denuoque armorUll1 cO!lcessioui, pagiDam infringere aut ei quovis ausu temcrario contraire,
proul nostram successornrllve llostrurum, rcgum Boemie,

indignacio!lelll cupiant evilare. ln cuius rei mcmoriam
firlllilaleluque perpetuam presenles lilleras nos tras sigilli
nostri appcnsione roborata3 eisdem duximus conceeJendas.

IX. Na Malém lIallléstí.
Date Bude vigesima secunrla die Decembi"is anno Chrisl
millesimo quingentesimo tercio, regnorUIl1 autem noslro
rum Hungarie decimo quarlo, Boemie I'ero lricesimo
tercio. (Na ohbu: Ex cOllllllissione propria regie maie,tatis.)
29. 1504, l3.ledna. Orig'. lis/iI/ll lI/!ivers.llllil/OvlI)'.
Já Václav Mtíl'enin z Nebol'id známo činím tiemlo li ,tem jakož otec Illuoj dobré paměli Jaroš od nl'.íi'enínuov oj
nebožtíka Maleje Volka kšaftem téhož Matěje ollál'e v kostele sv. Linharta v Stal". i\l. Pr. kollatorem ncbolito
pánem poddacím podle neboztíka Tomášc z donUl Uremusova jsa uciněn na ten zpuosob, aby Oll i drllhi mohli
na svém miestě jiného kollat ,ra ustanoviti. (Viz níže
kostel >I'. Linharta.)
30. 152ó, 10. března Rl/kop. č. 1129 I 189. V té
pH mezi Janem z Chocny z jcdné a· paní Barboi'lí ze
Všehrd z Nastojtova .domu z strany druhé, kdež jest ji
vinil z toho, kterak mnohé časy on mistr Jan vedle umění.
svého posluhoval nebožlílwl'Í panu Janovi, manzelu jejímu;
lékařstvím,

a lnaje o ll~In vcli1,ú pn'ici, smlouvu s nimi

ncinil, též i paní Bm'bortí, aby jemu dávali na kazdé Suché
dni po 1 kopě groších českich za živnosti i po smrti
jeho neboztíka, a že ji paní Barborn z toho napomíllal a
paní klade to na nepaměti jemu tomu dosti nechtčcí ci·
niti, v tom prosil za opatl'ení a pH tom ze mu košili a
biret pl'imínili, ale tomu že jest dosli stalo a za Zívnosli
nebožtíka pána i po smrti jeho ty Suché dni sou jemu
nělcolikery zadržán)' a není IIlU nic dáváno, a na to pokázal svědomÍ. - Proti lomu paní Barbora odpírajíc pravila, jakž sou prozalovali, že toho neprovozují, mdž co ti
svědkové mluví, aby ona co pallll mistru pl'ifíkala a nebo
jakľí smlouvu činila, nebo žalovali, že s nÍll1 smlouvu ueinili, ze jemu měli po jedné kopě groších dávati za jeho
živnosti i po smrti, ale ti svědkové toliko svčdčí, že je

pan Jan toliko se svolil k tomu, a na paní nic neukazují,
a več je se lleboztík podvolil, ona tím povinna není, poněvadž je vllle k tOIllU nedávala a on na statku tom nemohl bez vule její zlívady ciniti Zádné, poněvadž společní
stalek jich byl, než svědkové dotiČí, co je paní mluvila,
že je mluvila pro polěšení neboztíka pána svého, že by
b)'1 jemu pomohl a uměním svim k jeho zdraví navrátil,
netoliko tu kopu grošuOI', alc dávala by dvě, nebo víclě
ho milovala nezli peníze, a COl jemu povinna byla, že
jest tOllln dosti činila, aby byla co ještě, ze by sama od
sebe y tom se nepravila, lledauúc se právu oh !cdávati,
nebo jsúc v lnladénl věku toho se varovala a souduov
vystříhala,

ráda b)' ji), i v tomto sešlém věku pokoj měla
a prosila v tom za opati'ení, punčvadž ti ,vědkové na ni
nic se nevztahují. -- Proti tomu od mislra Jana jesti
mluveno, ze touto l'cCf tomu barvu dávají a to obkládají,
chtíc paní z toho vinili, k čemuž se je svolila, nebo col.
jest koli pan mistr prozaloval, ze lo pokazuje, a kdd praví,
ze je jemu tomu dosti Cinila, on tomu odpírá, ze podle té
smlouvy za jeho práci jcínu dosti necinila a jemu nic nedávali
za jeho živnosti ani po Sll1rti, ~akož tíz svedkov~. ~~zllá
vají, a že jSlí s ním s panem 11lIstrem smlouvu UCJ1ll!I, to
pukazuje, nebo se k tomu svolila,. a kcloz se k cem~
svolí, ten jest povinen tOlnu dosti uciniti} a nyní se panl
k smlouvě zná, a dala mluvili Hetoliko, by kop" grošuov
měla dávati, ale dávala by dvě, by živ byl, ,byť tehdy
smlouvy nebylo, k tomu by nepřistupovala,. ze to v. to
vkládá, b)' ziv byl, on jest za to neslíbil, "?! na to J~st
smlouvy učinil, ale toliko za SVll práci, ktefUZ s ním ~e1,
jakoz to dostateCně pokazuje, prose v toltl za spravedlt~é
opall'ení. Zase k tomu ocl paní Barb~ry mluveno, ze
on její l'ec darmo v 10 poj'lIln a prad, ze, ~c. ~, SmIOUI'ě
zná.lím, že kdyby zil' voslal, že by toto cuulI chtěla a
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netoliko jednu kopu grošuov ale dvě dávala, kdyby živ
byl, p(lI1ěvadž by on nebožtík smlouvu učinil, zet by se
tomu dosti dílo a ona by to ráda činila, ale že toho nepokazuje, by ona po smrti jeho povinovata byla, jakž žalobu vedou; že v tom prosí za opatření, nebo žádni
svědek jeden s druhim se nesrovnává, aniž co na ni pokazuješ, Um by mu tu vinna b)'la. Tu pan purgmistr
a rada slyšíce žalobu, odpor, svědomí i jich z oblí stran
pře líčení, a toho všelto s pilností pováži vše, takto o tom
nalézají a svim ortelem vypovídají: Poněvadž on Jan nebožtík z Nastojtova domu, manžel Barbořin, nemohl jest
a moci neměl z statku po něm zustalém zavaditi nikterakž
bez vůle a vědomí jejfho Barbořiniho.a proli obapolnfmu
vzdání, kteréž jest mezi nimi bylo kněhami městskimi
zapsáno a utvrzeno, a on mistr Jan toho jesli podle práva
neprovedl, aby ona Barbora z toho statku zavázala se a
svolila se ten plat platiti a dávati po smrti muže svého,
nebo svědkové jeho mistra Janovi vyznávají toliko, že on
mluvil a že je ona to 1l11U1,ila, co je nebožtík muž její
mlnvil, i z těch pl'ičin dává se jí Barbol'e proti němn
proti mistrn Janovi za právo tak, že ona jemu tím platem
povinna není, než jestli ze jest jemu mistru Janovi co za
živnosti jeho nebožtíka, manžela jejího, zadržáno, poněvadž
on nebožtík byl jest pánem jejím i statku toho, to ona
Barbora povinna jest jemu dáti od dnes do dvú nedělí
pořád zběhlieh. Actum fer. V. Qualnor tempo rum quadragesime, anno 1525.
1533, 30. dllbna. Rl/kop. č. 2111 f. 33. Tu
sv. Filipem a Jakubem p. Jan Vlčihrdlo ze
Všehrd - dožádal se jest p. purgmistra a pánuov, aby
ráčili k němu dva z plÍnuov rad od nich, jmenovitě p.
Jana Kozla z Pokštajna a p. Martina z Vlkanova od zlatich I,řížnov vyslati, kdežto k jeho žádosti p. purgmistr
a páni ráčili sú tak nciniti. I kd)'ž k němu ti páni přišli,
předkem jim poděkoval a potom vuoli svtí před nimi
oznámil, takže duOlu svuoj, v němž bydlí, kteri slove
n mouřenínnov, a zahradu u přívozu, z níž jest plat do
celnice, vinici sVlí za Koňsktí branú podle vinic paní Konvové Doroty a paní Barbory, seslry jeho, ležící, městiště
proti domn opata Zbraslavského u SI'. Ondl'eje v St. M.
Pr. - dává Václavovi z t..-ermik, synu někdy Jana
Eraz)'ma odtud z Čermik, loliko jemu samému. -. A on
Václav z Čermik - má vydati - Staňkovi, služebníkovi
téhož p. Jana, Vl. L k. lil.
31.

středu před

32. v 1533, 4. srpna. Rllkop. č. 21l? f. 295. Salomena z Cermik, nemohlící sama osobně v radě pro nedostatek zdraví svého státi, dožádala se jest - aby k ní
osob)' některé - páni - vyslati ráčili - . Jim oznámila,
že Jindl'-iehovi, synu svému, na domu, v nělllž bydlí,
u Vlčihrdluov řečeném, zapisuje CC k. gr. č. a druhému
synu svémn Erazimovi C k. gr. č. Act. fer. II. post
Abdonem.
33. 1533, 22. zúr·f. RlIliOp. č. 2901 f. 6. Leta
buožího MOVCXXXlII (?) v pondělí po sv .. Mattíši ap. Lidmila Chvatěrubská z Luzné, Mikuláš Kuneš z Lukovec,
Václav Erazim z Čermik a Zykmund Chvalěrubski z Lestkova v tomto zápisn jmenovaní propustili jsú zápis tento
z desk J anoví Vlčehrdlovi ze Všehrd líplně a docela a
protož zápis vymazán. Vyznánf všech tíředníkUv. Stalo se
toto propuštění toho zápisn v Star. M. Pro v domu n téhož Jana Vlčehrdli v přítomnosti Bm'jana IvLedka z Valdeka, místokomorníka, a Jana z Písnice, lIlístopísaře královslví Ceského, jakoHo před těmi, kteříž stí podle práva
k nemocnému od tířadu vysláni v sobotu V vigilji sv. Matou~e, ut supra. (Viz zde níže 34. a 3ó.)
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34. 1533, ll. řfjna. Desky zem. větší č. 84 f A. 11.
Jan Vlčehrdlo ze Všehrd přiznal se, že jest dlužen V C
gr. č. Lidmile Chvatěrubské z Lužné a Mikulášovi KUllšovi z Lukovec a Václavovi Erazimovi z Cermik a Zygmundovi Chvatěrubskému z Lestkova a jich dědicuom a
budlícím, všem spolu zaplatiti má po smrti své a prve
nic, kdyby bez nich biti nechtěli. Pakli by nezaplatil, tak
etc. s jedním komorníkem pražskim budlí se moci nvá,
zati v dědiny jeho Jana ve Všehrdech, ves celtí a dvory
kmelcí s platem, v Crhovicích v dvory kmetcí s platem,
což tu má, a k tonUl v právo j eho Jan', kteréž má k dě·
dinám a k platu na tichž dědinách zapsanim v Jiřicích
a v Rudči dskami zapsané, jakož jemn od Jana Holuba
dsky zemské plněji syědčf, V Chodžově dvory kmetcí
s platem, což tu má, ve Thěnie dvor)' kmetcí s platem,
V Želevicích v dvory km. s pl., což tu má,
s dědinami,
lukami, lesy - a ty budú moci držeti, prodati, zastaviti
- s takovtí však znamenillí vejminkou a s tím duově
rením, kdyby se koli nadep<anf zápisníci po smrti jeho
Jana v svrchupsané dědiny jeho a v právo jeho uvázali a
toho všeho v skutečném držení a užívání byli, jestli že by
toho za své živnosti sám nezHdil, že mají a povinni budlí
na těch dědinách s povúlením krále J. Mli k věčnosti
nadati a dskami zapsati šedesáte kop gr. a puol sedmi
kopy gr. vše pl'. c. plalu ročního, holého, věčného konečně od smrti jeho v plném roce pořád sběhlém, a to
rozdílně k záduším těmto: toužto k SI'. Pavlu do špitálu
za Pol'ičsklí brantí padesáte k. gr. č. a to na potřebu
chudim lidem a nuznim v lémž špitálu, II ten plat aby
správce téhož špitálu, nynější neb budtíc!, pod jislimi po'
kutami vedle nadání vybier ti a vy upomínati mohli; a k sv.
Martinu v Star. M. PI'. XVII!, k. gr. č. k voHál'i Matky
B. v témž kostele, ab)' na to kaplan chován byl. A což
by mimo kaplana více zbivalo z těch XVII!, k. č., to aby
na světlo a zákuom zvláště každi tiden z toho dva groše
česká na maso dáváno bylo. A kaplan ten lak ustanoveni
má každi tiden dvě mše sltížiti, jednu ke cti a k chvále
TI. každlí wbotu a každi pondělí drulní mši za duši jeho
a za duši předkuov jeho. A oni častojmenovaní zápisníci
i s dědici a budtícÍmi svimi ab)' toho pral'í a spravedliví
fundatorové a kolatol"ové byli časy budlící a věčné. Ze
jim toho věl-í, že se v tom ve všem, jakž se nahoře píše,
podle vuole jeho spravedlivě zachovají a tomu všemu
dosti učiní a to pod pokutú práva tohoto zápisu ztracení.
S takovtí také viminktí, že nadepsani Jan sobě tuto moc
pozuostavnje, že bude moci za zdravého zivota nebo na
smrtedlné posteli odkázali a dáti osobě ncb oS0bám kterimžkoli do sum)' V C k. gr. č., však kdyžby to dání a
odkázání upevnil pod pečetí sVlí a jinich dVlí neb tří
dobrieh lidí pečetmi na svědomí, ze takové dání a odkázání svrchupsaní zápisníci budlí povinni dáti a vyplniti
těm osobám neb osobě a 10 pod pokutú s komorníkem
pražskim uvázání v svrchu psané dědiny všecky i s náklady. Stalo se I. etc. XXXII[ v sobotu po sv. Diviši.
(K tomu zápisu viz protokol o sporu z 1'. 1546 v příčině
zde jmenovanich slatldl olilitěni v mich dějinách kostela
sv. Martina Většího ve zdi V přílohách č. XIV)
3f>. 1533, ll. Ujna. Desky zem. vt:lši č. 42 f C 12.
Vedle toho vznesení, kteréž SOlI nčinili Pražané St. M.
Pl'. na pány a vládyky, kterak by Jan Vlčehrdlo ze Všehrd
učinil zápis bez místa na dědinách a dědictd svém Ludmile z Lužné, Mikulášovi Kunšovi z Lukovee, Václavovi
El'azimovi z Cermik a Zikmundovi Chvatěrubskémn z Lestkora, tak jakž tiž zápis pl. sv., v kterémžto zápisu k záduší sv. Pavla za Poi"ič,kou bramí do špitálu padesát
kop gr. č. jest rozbízal Ila časy věčné po smrti jeho
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z toho jeho dědictví aby vydáváno bylo; ale že sl'rchupsaní zápisníci jemu sou ten zápis propustili, na škodu
též chudině toho učiniti nemajíc, žádajíce aby touž chudinu spravedlil'ě opall:iti rácili. Dále jest mluvcno od Barbory ze Všehrd, sestry téhož Jana Vlčehrdly, že tíž zápisníci, kterýmž jest Jan Vlcehrdlo, bratr její, zápis na
statku svém pozemském učinil bez místa, že sou jeho
propouštěti neměli; fl poněvadž sou takový zápis jemu
propustili, a jiný že sou sobě učinili, žc by takového zápisu užiti nemohli a neměli a že. žádný k tomu bliZší
neni neZli ona se dcerú svú, s vnuchí její, aby ráčili jim
toho' pHti, poněvadž sou to již zápisníci učinili, cehož sou
učiniti neměli a nemohli na škodu té chudině, kdež jest
jim dal a odkázal 50 lc. gr. č. k Sl'. PavlLl do špitála;
ale když by koli ten z.lpis na ně pl:išel, zc oni to k SI'.
Pavlu do špitála a Janovi Kozlovi rádi vydati chtějí, což
jest týmž zápisem prvnějším, kterýž sou propustili, jim
dal a odkázal, žádajc I' tom též za opatření. Též jest
mluveno od Jana Kozla z Pokšteina, ze na tu výměnku,
kterúž jest sobě on Jan Vlče hrdlo v témž zápisu nechal,
ktelJž sou propustili, aby mohl a moc měl do 500 k. gr.
č. za zdravého zivota neb na smrtelné posteli dáti a odkázati osobě neb osob,lm, kterýmž b)' se jemu zdálo a líbilo; pal, že na túž výměnku I' témž zápisu pozllstavenú,
že jest jemu těch 500 k. gr. c. listem pod SVlí pečetí a
jiných dobrých lidí pečetmi na svědomí dal na jistý způ
sob, že on Kozel měl jest tu sumu tu a v ta místa obrátiti, kdež jest vlde jeho byla, na chudé, a tak a tudy žc
též sou jemu toho zápisu na,kodu jeho Jana Kozla propouštěti neměli a nemohli, Žádaje J. Mtí, aby jeho pH
témž dání a odkázání zůslavili rácili. Proti tomu zase od
Zikmunda Chvalěrubského a od Lidmily z Luzné, manzel kl' jeho, i od jiných zápisníkuov jest mluveno, ze jest
jim věc velmi divná, že se o to domhívají, a on Jan
Vlče hrdlo jest ještě živ, a statku jeho že ještě v žádné
moci nemají a s nitni že se v zt"ldnú pH nedávají; než
budú-li je chtíti z čeho pol:adem práva viniti, když k tomu
pHjde, že jim na to slušmí a spravedlivlí odpovčd dadí;
a kdež praví, že sou jemu mohli zde u desk, jsouce
zdrávi, ten zápis propustiti, a že sou nepropustili. I měli
sou toho, ůli, nahol'e neb dole propouštěli, a že sou toho
nic neučinili, což by spravedlivě uciniti neměli, ue2 že
sou jemu ten zápis propJslili, a On že jest jim jiný na
to místo učinil; zádaje, aby je v tom spravedlivě opatřiti
ráčili, tak aby pl'i tom zápim posledním zllstaveni i pN
jeho VlIli 'poslední byli. Tu páni a vlády kl' na plném
soudu zemském, slyševšé strany a jich ze všech stran pře
[(čellí, dsky týchž zápisllov, kteréž týž Jan Vlcehrdlo
zdělal, a list Jana Kozla, toho všeho s pilností po\'ÍíZivše,
takto o tom vypovědieti ráčili: Poněvadž jest se to I' tom
zápisu propuštěném shledalo a našlo, ze jest on Jan Vlče
hrdlo zapsal k záduším 66 1 /, k. gr. č., a I' témž zápisu
místa sobě žádného nepozůstavil, aby jej mohl propustiti,
a oni Lidmila Chvatěrubská z Lužné, Mikuláš Kuneš
z Lukovec a Václav Erazim z Čermnik a Zikmund Chvatěrnbský z Lestkova bez vědomí a vůle sprá vcuov týchž
zádnší týl, zápis sobě propustili, ježto SOli toho uéiniti
týmž záduším l,e škodě nemohli. Z té příčiny týž zápis
propuštěliý v sVlí moc předc!ílú uvozovati rácí, tak že ten
zápis poslední proti tomu prvnímu žádné moci míti nemá
a J. j\Hi rádii sou ten poslední zápis propustiti a první
I' táž slova obnoviti. Stalo se léta 1533 v sobotu po sv.
Diviši.
36. 1536, 8. července. RlIllOp. Č. 534 II I. f. 161.
Jakož jest nebožka paní Barbora Naslojtova ze Všehrd
ležící na smrtedlné posteli pod svMením (l. Václavovi Sb-
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vovi z Liboslavě poručila, aby po smrti jej í vydal paní
Lidmile z Proseče XXV k. č. z statku jejího (ty peníze
paní Lidmila z Pr. kvituje). Act. sabbato post Johannis
Hus.

37. 1538, 23. listopadu. Rl/kop. Č. 1130 f. 296.
Vedle toho, kdež jest Barbora Nastojtová přípověcf na
statek někdy Jana Vlčehrclly z Všehrd, b\~tra svého, uči
nila a zápisu - Václavovi Erazimovi z Cermik, jakožto
nepořádnému jest odepřela, praviecí, že k tomu domu
i ke všelijakému jinému statku po témž Janovi lepší právo jmíti - z příčiny, že on Jan bez kŠHftu z tohoto svčta jest sešel - prose, ponhadž jest nebožtíka
Václava Erazima třikráte za zdraví jeho obsílala, chtějící
SI'OU spral'edlnost provésti a on j~st jí nikdyž státi nechtěl, až jest v tom i umřel aby v Jakový statek
vpuštěna byla. Proti tomu ~d Salomeny z Cermik, sestry
nebo Václal'a Erazima z C., mluveno, že ona Barbora
zbytečně se na statek ten potahuje, neb on Jan Vlc.
jSlíc při zdraví a rozumu dobrém len statek městský Václavovi Erazimovi jest dal - . K tomu od pruovoda mluveno, že to dání mizernim zpuosobem a obyčejem jest
přišlo a to z příčiny té, že on nebožtík dobrého II zdravého ro~umll neužívaje a paměti nejsa dobré takové dání
jest vykonal - . Tu p. purgmistr a rada - vypovídají že - dává se jí Salomeně za právo. Act. sabbato die
Clementis.
č. 2117 J: 304. Jan
koupili duOlu mezi domy p. Petra
Hlavsy z Liboslavě a p. Šimona z Tiš!iova od Sálomeny
z Čermik za VPl, C. gr. č. Však táž Salomena má v ton~
pokoji býti, v kterém nyní jest, I' tom domě do smrtI
své. Act. fer. ll. post Valentini.
39. 1559.
Rl/koj. č. 990 f. 200. Erasim
RacI z domu Vlčehnllovského.

38.

i'I'Iandlíř

1553, 20. lÍnora. R1/11Op.

a

Alzběta

,l

'.j

40. 1560, 6. března. Rl/kop. č. 2117 f. 446. Jan
Kutol'ec a Barbora koupil\ dUOln - od Hanuše Mand1íře
a Alžběty za devět set k. gr. č. Act. fer. lIlI. post
Trans!. s. 'Venco
.
41. 1563, 11. bl:ezna. RlIllOp. C. 2118 f. 43. Katel'ina, vdova po Lorencovi Lochmanovi, koupila sobě a
Benjaminovi, synu svému, duom u Vlčihrdlů od p. Jana
Kutovce z Ourazu za 943 k. gr. č. - A poněvadž se to
uznává, že dotcený duom v některých místech dosti. spuštěný jest a opravy potl:ebuje, aby Kateřina to casně
opraviti dala. Act. pridie Gregorii.
42. 1574, 28. prosince. Rl/kop. č . .2122. f .. 143.
V outerý den Mládátek smhíva stala se meZl Benjall1lnem
Lochmanem a Tomášem Grofem z Greifenberku jakož Benjamin na Tomáši .9roff'!vi, voelmu
svém žádal jest aby mu statku po rodlcích jeho - postoup'eno bylo ~ proti čemuž Tomáš Groff oznamoval,
že - Katel'ina, matka jeho Benjamina a jeho Groff~ ~an
želka ta je,t týmž statkem šafovala. I smluvelll JSou,
že B~njamin v domu Vlčehrdlovským jakožto přední téhož
domu dědic zuostati má.
Rllkop. č. 1172 f. 85.
V p,Hek po sv. Rehol'i stal se popis věcí ~ozuostalý.ch po
Kateřině, p. Tomáše Groffa manželce: Najprve BenJamll1,
syn její. Duom slol'e u Vlčehrdluov proti llzd.ařtlOm, za·
placený. Nahoře v komoře vell,é našlo se I' jedné truhlici dvouloketní: řetěz zlatý, kterýž vá~í 1~ lot~ov,]átel:e
korálový s zrny stHbrnými a jabko téz .'trí~rne pn ?ěrn,
druhý pátel: korálový s zrny stUbrnýnll, tretí cerny kamenný s jedním grošem stříbrným. Prstínkuov zlatých
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s kamínky sedm a jeden pamětník se thni kroužky a dva
10 ručníkllov. V komol:e proti též světničce lože, kde
jiný prstínky zlatá bez kamínkuov, armpant zlalý. V malý
kuchal:ka líhá. Před světnicí: kotlíkuov k rybám vaření 7,
škatulce prstínek zlatý zlámaný a něco drobných perel. Aksa1I10ždíl'e dl'a, hrnec na vohniště a pekáč měděný, mědě
mítová t1~anice na pás a tkanice zlatá na obojek a okolo
nice 2 II mosazné 2, svícny mosazné 4, mčděničky 3,
rukou. Cepee zlalý s cetkami a pentlík perlový, čepec
pánvicka k jídlu vohřívání a víra na stůl, vše mosazné,
hedbávný černý s perlovým vokem. Pásek z tkauice a
dreifus železný, rnfsník s mřeží v světnici pl:ibitý, dva
při něm stříbrný řetízek a jabko. Šreibtfšek nevelký, ženský
stol)', židle, loze s nebesy.
váčky tři, jeden aksamílový s stl'íbrnými koflíky, druhý
Ve sklepě I' truhle velké některé klenotky, nádob!
též aksamítový ,a pasimany zlatými premovaný, třetí hedcínového 95 liber, knihy německé čtyr)', dvoje vejklad
bávný prostý. Cepec hedbál'ný jeden. Knížky z černého
na bibli, tl'ctí nový zákon, čtvrté kronika, páté knihy laaksamitu s stříbrnými puklami, nožnice s fasováním a nátinský a l-ccký zákon. V síni dole před světnicí na mazkončím stříbrnými a V nich th nože s držadly stl'íbrnými
hauze tb stoly.
a nl'tžky železné nevelké pozlacené. Pás stl'íbrný s ná,
44. 1ó86, 26. lÍnora. Rl/kop. Č. 2112 t: 227. J\Iartin
končím pozlaceným na tkanici, tři páry pannenských ruSenwald a Eva z Dalmanhorstu m. j. koupili duOlu Vlče
kavic a truhličl<a žclezná s zámkem, do níž sou ty klínoty
hrdlovský - od Benjamina Lochmana a Anny m. j. za
a řetěz zlatý vloženy. V jedné truhlici nalezeno: živůtek
2000 k. č. Act. postridie Mathiae ap.
ženský tělné tykyty, pouzdro a I' něm nožuov 10, I' třetí
truhlici šatuov vinutých kllsuov 50, koflík stříbrný vnitř
45. 1598, 10. bl'ezna. Rl/koj. č. 2113 f 90. Uroz.
i zevnitř pozlacený a 4 cíšky stl'íbrné s kraji pozlatitými,
'! stat. rl' tíl: p. Kašpar Kaplíř ze Sulevic, rada komory
vážky stříbrné a pozlacené, sklenice velká křišťálová
Ceské, koupil dům u Vlčjhrdlů (vedle domu u modrého
jelenH) od Martina Senwolda jinak Volovatého za
s pouzdrem a druhá sklenice kl'íšťálová menší, též
5500 k. gr. m.
s pouzdrem. Klobouk ženský hedbávný a druhý harasový. Mantlík ferštatový černý popelicemi podšitý,
46. 1598,21. dubna. Tamtéž;: 92. Jan Kyrchmajcr
druhý cerné tykyty s předky kuními a běliznami podšitý,
z Reichvic a Anežka kOilpili duom u Vlcehrdli't od
třetí černý damaškový s pl:edky kuními a popelicemi pod.
- p. Kašpara Kaplíře ze Sulevic za 3000 k. gr. č.
šitý. Koži~h vodievací černé tupltykyty s předky kuními n
", 1629, 3 [. srpna. Rl/kop. č. 2114 /. 417. Frydrych
laloky podšitý, sukně ženská ferštalová bez živlltku II dva
Korlezy z l'cregrynu a Kristina koupili dlun u Vlčehrdlů
koberce zelené na stlll, šlakuov od aksamituov s vážek,
- od Alžběty Betenglové z Reichvic, vlastní dcery, po
vácky .ženské dva bez zámkuol', věnec zlatý v škatuli,
nebo Janovi Kyrchmajerovi z Reichvic a od Anyžky
lana jedna pěkná, 12 lžic stříbrnich, modlitby nové,
Kyrchmajcrový, matky její, i na místě jiných dětí, za
karkule aksamitová černá, matras zlaté barvy tykytov);,
8000 zl. rýn.
tři živůtky damaškový aksamítem premovo.ným podšitý
běliznami, živůtek ferštatový. Kozich votáhlý ferštatový
podšitý podbřišky králíkovými, mantlík šamlatový běliznami
podšitý. Ve čtvrté dlouhé truhle: sukně tupltykytová černá,
Číslo pop. 459 b.
druhá brunatné tykyty, třetí tykytová zlaté barvy, čtl'1'tá
popelaté tupily kyty, pátá tamínová s prymem aksamítovým.
(Hedvikovský, Pelechol'ský, Hlavsovský,
Pláště ženské harasové dva a třetí z cerného šybtuehu,
živl'ttek s rukávy černé tykyty premovaný aksnmítem. Aksau mo drého jelena.)
mitový cerný živutek s puntem, živutek černé tykyty aksamítem premovaný, tři živutl,y aksamitový s puntem černý,
"'1. 1404, 10. května. Rl/kop. č. 2101 f. 10. Joživůtek tamínový s puntem černým aksamítovým premo:
hannes Pleyer et Franciscus de Bela, emerunt II s. gr.
vatlÝ, druhý tykyty měňavé aksamitem premovani. V páté
census erga Johannem Kunigswerder notarium pro XX S.
truhle vosm páruov poctivic p. Lorence Lochmana; sukně
super domo relicte olim Henslilli Kusmyd in platea Longa.
vodievací englického kauqlRru aksamítem černým premoAct. sabbato ante Exaudi.
vaná, druhá černého flanderu, kepenek černý, kabáty tři,
"'2. 1406.
R1/11Op. č. 2099 f. 25. Consules
jeden bílého karmazínu, druhý damašku popelatého, třetí
invenerunt, prout testamenlarii orphanorum oHm Johannis
cerného duplbarchanu, kollary kordovanské m, korduov
Pleyer apothecarii pro J ohnnne Pleyer racione collectarum
pět, červená jupicka z dobrého sukna a horckop plátěný
retentarum cOllllllunitati de bo.nis suis XLV s. gr. dederunt,
cerný, tlumok velký kožený. V jedné truhlici loketní fěr
pro qua pecunia domin i ipsis domum ipsius Pleyer pro centuchuov ženských 15, rukávce 5, čechlíkuov 6, patuch,
sibus ipsorum, videlicet XV S. gr., quas orphani super ipsa
rukávce dvoje, jedny. zlatem a druhé stříbrem vyšívané.
domo habuerunt, nec non censuull1 retentorull1 et XL s. gr.
V truhlici zelený loketní: sukno zelené tafatem pošité
de biti, sic videlicet, quod si domus pro eadem summa,
k šesti neděluom, cejšek na podušky 17. V truhlici puolad quam taxata est, veudita fuerit, tunc alia bona ipsius
druhé loketní: tafat okolo lůze zelený k šesti neděluom
Pleyer a solucione dictarum L s. gr. debent esse liberi.
a šatuov vinutých 21. V jiné truhlici šatuov vinutých 22
"'3. 1412.
Desky dvorské č. 21 f. 86. Mara deset loket plátna bíleného. Peřiny svrchní a spodní 4,
tinus et d. Anna, uxor ipsius et quondam relicta Johannis
podušek 6, polštál' kožený, předen tenkých 13, I' stuPleyeri.
padle, jako po něm na lože chodí, nalezeno 11 klubíček
*4. 1414.
Rl/kop. č. 2099 f. 42. Ludmila,
tenkých a 20 oblačuov lun. Lože prosté dvě. Prací kotly
relicta Sigisll1undi Pleyer, IllIllC conthoralis Vili, notarii
3 s dreifusy, pekáč a dršlák mědění, kotlíkuov k rybám,
de Czernochow - . Dorothea, filia Ludmile.
moždíl' velký, rendlík a hrnec mosazné, rožny velké 4,
rošty dva, kozlíky velké dva.
'~ií. 1415, 11. prosice.
Talllté.i f. 54. Purkardus
V komoře skrze světničku, kde p. Tomáš líhá: dvě
de Aldeníburg fassus est, se teneri CCC s. gr. Nicolao
lože pod nebesy. V sl'ětničce I' puoldruhé loketní truhPleyer, pril'igno suo, iilio olim J ohannis apotecarii
Iici: 4 velké ccjchy, 2 prostěradla II cíška, 7 ubrusuov,
Act. fel'. lIlI. post Concept. M. V.
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*6. 1416, 30. května. Rl/kop. č. 2102 j. 108. Nicolaus Pleyer, filius olim Johannis apothecarii, deputat Ursule, relicte Mathie Rudniczer, socrui sue, X s. gr. c.
super domo sua, Act. sabb. post Ascen.
'''7. 1437, 7. listopadu. Diplo1ll. rc~gis Georgii 709.
Sigismundlls - notum facimus - quod - Johanni apothecario, civi Mai. C. Pro - sexaginta S. gr. cum decem
gr. census annui - in heredilatibus Johannis dicti Diwiczek - in curiis - ville Prziewora Maioris nec non in
curia rusticali et molendino vilIe Przicwora Minoris et
duas S. census in hereditalibus Johannis Sstir ville
Welika Dobra, qui census per mortem Petri dicti Misliczka
de Wodnano, patrui qllondam Dorothee, prefati Johannis
apothecarii conthoralis, - ad nos devolutus dinoscitur dedimus. Datum Prage f. V. post Leonardi.
1. 1426.
Rl/llOp. č. 2099 j. 188. Wenceslaus
Hedwika.
2. 1428.
Tamféž f. 197. PurgmistH, konšelé
s úředníky na žoldnéi'e vydanými znamenavše a spatřivše
veliké nedostatky a zahubenie těch chudých lidí,kterýchž
jest posltípeno opatrnému Hedvikovi, aby na to choval
dvú koní k obecnému dobrému, pro kteréžto nedostatky
a zahubenie úroka i jiných puolitltuov nemuož postihlllíti,
jakož jsme tu zvláště sami s,athli. I - takovélo sě jemu
stalo poleheenie, aby choval loliko dvú koní. l'akli by
bylo které pilné poti'ebie pro obecné dobré a bylo jemu
přikázáno od obce, tehda má sám lřetí k výjezdě hotov
býti. Než kromě toho bude moci odbýti dvěma tovaryšoma vedle jiných žoldnéřuov.
B. 1446, 11. října. Rt/kop. č. 90 j, 137. Anna,
relicta quondam Nicolai Greczer, nunc vero conthomlia
Johannis sartoris de Raychmbach, resignavit omne ius
suum ad quevis bona - et specialiter ad domum prefati
Nicolai, que est si ta in foro fructuum penes domum ad
Ethiopes et Gregorii apothecarii - Johanni, marito suo
- . Act. fer. III. ante GalIi.
4. 1464, 27, prosince. Rl/kop. č. 2119 j. M. 15.
Ve jmeno bozie amen. Já Jan Hedvika - vyznávám te ačkoli nemocen jsem - tal<Ze duom muoj, Y. němž
bydlím, kteriž na Ovocném trhu mezi domy Jaroše od
múřenínuova domem s apatelní u liIium leM, vinici také mlí,
kterál. bliž sv. Vavl·ince za Mahí Stral1\í leží - jiný statek
muoj - mocně po smrli mé otk"zuji panie Anně, manželce mé milé, Václavovi a Katel'ině, dělem mým a jejím,
k rovnému mezi ně rozdielu - . Oznamuji pak, že osobám
dolepsaným - zuostávám povinen: Divišovi z Smědovic,
švagru mému, XL s., kostelníkóm sv. Michala XX s. - .
Jakož pak na vinici jedné za Konskl! bral1\í mám padesáte
gr. platu roenieho, ten plat na lampu před lělo B. u sv.
ll-Iichala v St. M. Pro otkazuji. Act. fer. V. ante Silvestri.
5. 1480, 10. ledna. Rl/kop. č. 2106 j. 49, Katherina, olim Johannis Hedwica filia ct iam famosi Jol annis
de Lazan uxor, rcsignavit dOlllum suam cl vincam,
que sita est iuter vineas Andree de Skala et Lazari relicteque Laurencii a tribus regibus Johanni, marilo
SUO. Act. fer. II, infra octavam Epiph.
6. 1484, 30. října. Rllkop. č. 2141 f. 261. Facta
est divisio bonorum post morlem Johannis de Lazan derelictorum inter Katherinam, olim eiusdem J ohannis, nunc
vero Nicolai IIxorem, et inter Georgium, Henricum el
Apolonam orphanos quod domus, Hedwikovsky 1'0citata, et vinea - taxa ta est in VI C s. gr. m. - Katherina debet dare orphanis III C S. gr. m. Act. sabbalo
ante 00. SS.
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7. 1486, 23. května, RullOp. Č. 2106 j. 180. Johannes dictus Knecht de Colonia et Katherina emcrunl
domum Hedwikowsky dictam, in qua s. vVenceslaus est
depictus, inter domos ad lilium el Jarossii ab Ethiopibus
aput - tutores olim Katherine Johannis de La.an rite
substitutos - pro centum quinquaginta S. gr. pr, Act.
fer. lIlI. ante octavam Corp. Chr.
8. 1491, 16. listopadu. Rl/llOP.; č. 993 j. 235. My
Vladislav, z božie milosti Uherský, Ceský oc král, oznamujcm tiemto listem všem, ze my, jakožto najvyšší poručník sirotkuov v království Českém, majíce péči o siroUry slovutného někdy Jana Hedviky, věrného našeho
milého, kteřížto pro mladost a nedošlost let sami sebe
opatřiti nemolní, i chtiece je, jakožto nám dobře přislušie,
v tom opatřiti, aby toho žádné škody neměli, s dobrým
rozmyslem a jistým naším vědomím, mocí královsktl dali
jsme jim a tiemto listem dáváme za pravého otcovského
poručníka opatrného Václava Brouska z Bystřice, měště
nína Star. M. Pr., tak aby on již psané sirotky i všecken
statek jich opatroval a toho jako věrný otec hleděl, aby
jim toho statku nikterakž neubývalo, ale raději přibývalo,
až do let došlých sirotčích. To laké zvláštně před purgmistrem a radú Star. M. Pl'. dostatečně lýmž sirotkóm
hned ujistiti má vedle všie potřebnosti, že se v tom
chce skutečně zachovati, aby tíž sirotci zádné škody ani
umenšenie na statleu svém neměli, ale věrně a právě aby
se jim stalo. Pakli by jim co utraceno bylo, o to aby
k němu hledieno býti mohlo, jakozto k poručníku, Tomu
na svědomie pečet naši královskú přitiskl1\íti sme kázali
k tomuto listu. Dán na Budíně v středu po sv. Martině

1. 1491.
9,· 1493, 9. I!nora.

Rl/kop. Č, 2107 f. 31. Helias
de Pelhrzimow emit domum in foro fructuljm dictam Hedwikowsley - a Johanne Kneeht pro CCXIIII S. gr. pr.
Act. die Appolone.
10. 1495, 3. října. Tamtéž f. 90. Nicolaus Trczka
senior z Lipy et in Wlassim emit pro se, Johanna de
Brzezowicz, conthorali sua, domum - Hedwikowsley item vineam Cantorka erga Heliam de Czastrow pro quingen tis quinqnaginta s. gr. pro Act. sabbato ante Francisci.

11. 1496, 18. srpna, Ta 111 též j. 110. Nicolaus
Trczlca senior z Lípy et in Wlassim CUln Johanna de
Brzezowicz, conthorali sua, resignaverunt domum suam
Hedwikowsky - Georgio dicto Pelech - . Idemque Georgius Pelech ~ resignat suam post mortem iIlam ipsam
domum Katherine de Ssanow, conthorali sue care, et
Victorino, filio SUO. Act. (he Aga!,iti. (R. 1504 po smrti
Viktorinově vzdal Jiří Pelech i druhou polovici své manželce.)
12. 1504, 17. srpna. Tam/éž f. 252. Jiřík Pelech
oznámil, že jakož jest vzdal a za~'sal dpom svuoj řečený
Hedwikowsky po své smrti Kateřině z Sanova m. své, že
ten jistý duom hned jí mocně vzdal - . Kteréžto
manželce své veří líplně, že jeho neopustí jako věrná
manželka do jeho smrti. Act. sabbato post Assumpt b,
M. V.
13. 1506, 7. července. TalJltéz j. 285. Johannes
dictus Hlawsa et Anna emerunt domulll - Hedwikowsky
- a Katherina relicta olim Georgii Pelech, pro CCL s.
gr, pr, Act. fel~. nI. anle Margarethe. (R. I Ó10 kvit~je
Ulricu$ z Kopeče, filius olim Katherine Pelechové z Sanova.)
14. 1519.
Rltkop. Č. 2109j. 71. Jan Hlavsa
z Liboslavě, ofrychtéř měst lerálovství Ceského.
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15. 1525, 21. března. Rl/kop. č. 534 ll. j. 31.
Stala se smltíva mezi p. Jindřichem Prefatem z Vlkanova
a p. Janem Hlavslí z L. - že p. Jindřich má dáli pannu
Annu, dceru sVlí, p. Krysostomovi, synu páně Hlavsovu,
k sv, manželství a týž p. Jindřich dáti má jmenem věna
dvě stě lc gr. č. a výpravu za sto k. gr. č. Act. fer.
III. post Gedrudis.
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týž Cypryan, syn muoj, nemohl ani moci měl svého dílu
prve žádati a vzíti, než teprv když by jemu dal P. B.
k místu slušnému přijíti a 7.e by mu se co dobrého nahodilo a se oženil, a též také jestliže by P. B. téhož
Petra, syna mého, od smrti prve neuchoval, nežli by
k leluom rozomným a dospělým pl'išel, tehdy díl jeho na
svrchu psalllí Annu, manželku mú mihí a matel' jeho, i
tudiž na Cypryana, syna mého a bratra jeho, ahy připadl
16. 1534, 3. ledna. RlIllOp. Č. 2142 f P. 11.
plným právem, též na rovný mezi ně oba rozdíl, bez pře
(Kšaft Jana Hlavsy z Liboslavě.) My purgmistr a rada St.
kážky všech a každých lidí. Ph tom dále oznamuji: Coz
M. Pro známo činíme naším tímto listem obecně pl'ede
se pak Kryzostoma, též syna mého, dotýce, toho sem podlé
všemi, kdež čten nebo čtúcí slyšán bude, že stojíce pl'ed
smluv svatebních odbyl fl ještě sem měl jemu dodati sto
námi urození vladyky pan Beneš Roh z Vlkanova a pan
kop gr. č., ty aby jemu z slatku mého dodány byly, a
Václav Jaroš z Kapí Hory, spoluradní naši, podali Sll nám
jemu jakožto synu milému věřím, že jich také obtěžovati
kš aftu někdy Jana Hlavsy z Liboslavě, spoluměštěnína naani na ně kvapně sahati nebude. Též také i to při tom
šeho, za jeho živnosti na papíře sepsaného a k tomu
oznamuji, aby téz také z toho statku mého vydáno bylo
pečetí jeho a svrchupsaných spoluradnính našich též peDorotě, dceH mé, sto kop gr. č., když by k místu sluščetmi jich zapečetěného, celého, nehýbaného, oznámivše
nému přišla .a s vědomím matky své' se vdala, a k lomu
při tom, že jest ta vllole jeho poslední byla, cožkoli týž
vajpmvu podle své možnosti. Item Majdaleně, druhé dceH
kš aft v sobě ukazuje a zavírá; kter$'žto když po jeho
mé a mistra Jana Karla manželce, po ktcréž sem jemu
smrti podle práva města Pražského byl otevřín a čten,
již dal padesáte kop gr. č., aby mu ještě po ní vydali
toto jest v sobě držel a zavíral, drží a zavírá slOl'o od
druhých padesáte kop gr. C, a on zase proti tomu aby jí
slova bez umenšení a proměny takto:
také slušně jako manžel věrný podle práva města tohoto
Ve jméno svaté a nerozdílné. Trojice amen. Já Jan
opatl'il, kdcž jemu věHm, že toho odporen ueiniti nebude.
Hlavsa z Liboslavě, měštěnín Star. M. Pr., známo činím
Item KateHně, též dceH mé třetí, padesáte kop gr. č.
tímto listem vuobec přede všemi, kdež čten nebo etlící
aby jí též dáno bylo, jesllizeby se její věc, kleráž z doslyMn bude, že znamenaje křehkost a nestálost života
puštění Božího na ni pro uaše hříchy pl-išla, v lcpší prulidského, že jest IIstavicnémn změnění a mnohým příhodám
měnila a pH matce své a manzelce mé byla a jí se ve
poddán, tak že žádný čas ani hodina jisl.! není, které by
všeln jako dcera věrná zpravovala, a též také věřím manse člověk ubezpečiti mohl pravdě,' než nevěda dne ani
želce své milé, že jí nebohé v ničemž neopustí ani žádné
hodiny, kdyžby všemohúcí pán v této již mé starosti a
úzkosti a pl'íkoře činiti jako dítěti svému nebude ani také
nemoci, kteníž nR mne dopustiti pro mé tězké hříchy
žádnému jinému nedopustf. Item Dorotě, sestl·c mé na
ráčil, mne navštieviti a z tohoto světa povolati ráčil, na
Mostek, která má Václava, pčlmezdcílma kop gr. č.,
to sem vždy, pokudž možnost má staeila, pamatoval, i
Bartošovi, bratru mému, deset kop gr. č., panu Petrovi
ačlwlivěk z daru P. B. všemohúcího ještě rozumu i padoktoru z Tl'ebska tl'idceti gr. jochmstálských celých
měti dobré podlé li<iského běhu zdravého užívám, a nechtě
tolamov. Však všem věHm, komuž scm tuto co, luk
tomu rád, což na mně jest, aby jestližeby na mne pán
jakž viš doteeno jest, odkázal, že svrchupsanich Anny,
Buoh nemoc těžší pH mém zdraví, y kterémž nyní jsem,
manzelky mé, i tudiž synuov mich Cypryana a Petra,
dopustiti a smrtí zachvátiti ráčil, ježto bych svého statku
jimž sem slatek svuoj všecken poručil a dal, obtěžovati
zl'éditi a opatl·iti nemohl a tak že by po mé smrti SOIlnebudou, až by své věci zpravili a nětco stalku mého
dové a nesnáze i svárové mezi Anmí, manže1!ní mlí mihí,
uprodali, aby jim z toho podlé tohoto mého odkázání
i tudiž syny a dcerami mými i jinými pl'átely i pl'íbuzprávi by li. A pro ochrallu a opatření svrchu psaných
nými mými (jakož se těchto času ov mnoho toho přihází)
Anny, manželky mé milé, i tudiž synuov a dcer m);ch
mohli snad povstati. a vzniknúti, prot0'. s dobrým mim
dožádal sem sc slovutného p. JanaJenieka a urozeného vlarozmyslem toto mé porueenství a konecný límysl vuole
dyky p, Václava Jaroše z Kapí Hory, měšťan Star. lvI.
mé O statku mém o všem, movitém i ncmovitém, kteréhož
Pr., na ten eas konšeluov přísežn);ch, pl'átel svých zvláště
mi jeho svatá milost z své nesmírné šLědroty na čas
milých, jimžto nad jiné všecky lidi smrledlné včl'ím, že
puojčiti a popl'íti ráeil, mocí tohoto listn mého kšaftního
oni Anny, manželky mé, i tudiž synuov a dcer mých,
Hdím a zpuosobuji obyčejem takovýmto, tak že dnom
když by se k nim v čemzkoli a v jakékoli své potřebě
svuoj, v němž bydlím, na Ovocném trhu, avdruhý na břehu
ulekli a jich za radu i za pomoc a opatl'ení žádali, ze jich
i s tahradlí a též vinici KNžkovsklí na Stěpánově hoře
nikterakž y nieemz ncopustí, ale jim radni a pomocni
s domem při ní t s lúkou pod touz vinicí leZící i se vším
budou jaké přátelé moji i jich zvláště milí. Na potvrzení
k ní pHslušenstvím a podle' toho všecky i všelijaké jiné
toho všeho, col. se svrchu píšc, pečelí svú vlastní. toto
svršky a k tomu i jiný vešken statek sVllj movitý i nemé pol'ízení a tuto vuoli mú poslední a konečlllí sem zamovitý, kdež by ten a na čemzkoli zálezal aneb lcterým
pečetil a pro lepší toho jistotn připrosil sem ur. vladyk
a Iderakým koli jménem muož a mohl jmenován, nalezen a
p. Beneše Roha z Vlkanova a p. Václava Jaroše z Kapí
optán býti, nic ovšem nevymienuje ani co pozuoslavuje,
Hory výš psaného, na tell čas konšcluov pHsežných a
odkazuji a mocně po své smrti poroučím a dávám výš psané
měšťan již psaného St. ]'\,1. Pr., ze Slí také pečelmi svými
Anně, manželce své milé, Cypryanovi a Petrovi, synóm
na svědomí podlé mé Hafl muoj zapečetili. Stalo se
mým i tudiž jejím, na rovný mezi ně všecky tH easem
v sobotu po Novém létě jinak po Obl'czování P. léla
Jl.WXXXIVo.
rozdíl, a to ke jmění, drZení a svobodnémll poUvání, tak
aby všichni tři v lom statku mém výš doteeném byli a
K jiehžto před lHími vuole poslední nadepsaného
SPOlll se beze všech nesnází a sváruov pěkně a poctivě
Jana Hlavsy o stalku jeho vyznání a vysvědcení a toho
snášeli a tíž synové moji aby matky své a manželky mé
všeho na potvrzení a svědomi pecet mcnší města našeho
poslušni byli, jeden druhému žádné pHkoří ani nevole
DC přivěsiti v pondělí po Sl'. Žofii (18. května) léta svrchu
lleČině. Však při tom tato vllole jest má fl tomll chci, aby, . psaného,
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] 7. 1537, 30. ledna. Ruko}. č. 2142 f. T. 2.
(Kšaft Anny Hlavsové.) Ve jméno - . Já Anna E;lavsová,
měštka St. M. Pr., známo činím že znamenajíc sešlost
věku a nedostatek zdraví svéhp toto mé poslední po·
l'~čenství o témž statku mém řídím a zpuosobuji obyceJem takovýmto: Item poněvlldZ Petrovi Hlavsovi
z Liboslavě, synl1 mému, díl v témž statku vedle kšaftu
někdy Jana Hlav~y z Liboslavě, otce jeho, a manž~la
mého náleží, toho při tom zan~chávám a k tomu
svi\j d(1 všicek i sVlí spravedlivost mně též v tom
staqm kšaftcm výš jmenovaným náležitou na domu,
v kterémž bydlí tU, na vinici, na druhém domu a
zahradě za sv. Valentinem na břehu IcZícím a tak pa tom
na všem statku ~ odkazuji a mocně po své smrti dávám
Petrovi Hlavsovi, synu mému, tak a na ten zpuosob, aby
ten statek tak řídil a k svému dobrému zpravoval svoJí
a radou poručníkuov nížep&aných a téhož statku aby neJ,llohl zavazovati, odprodati IIni sn1ěniti ani nikterald odciz()vati, leč by potřebu a lepší jeho v tom uznali poruč.
níci níže dotčení, bez kterýchžto vědomí, vuole 1\ rady
v tom ani v jiném zvláM dotud, dokudž by k dospělým
létóm a rozumu dospělejšímu nepHle1, aby nic nečinil,
neb jsem se n'l týchž pOl'Učnících toho dožádala, aby jemu
v tom radni byli a jeho v tom, což by k dobrému jeho
bylo, spravovali, zvlášt těchto let nebezpečných, v kterýchž
f(lladí lidé rozličnými zpuosoby o statky a o své dobré
přicházejí, a protož ta jest má vuole, aby v tom ve všem
poručníky níze pi'anýJ,lli se ~pral'oval, zvlášt dotud, dokudž
by k místu a k svému dobrému s jich radou nepřišel.
Di\le pak poněvadž jsem s některými dluhy povinovata,
ty všecky, což by se jich spravedlivě najíti mohlo, jme·
novaný Petr, syn muoj, z toho statku aby splatil a o to
se s věi'iteli mými umltíval, kterýmž věřím i jich žádám,
že mu lěZkosti skrz to činiti nebudou, ale I' tom tak přá
telsky k němu se zachovají, jakž i ke mně, aby podlé
1ll0ZI10Sti jim to splatil: Item najprvé Marketě Nosové,
dceři mé, té jsem dlužna, jakž ona praví, za rozličné potřeby, kteréž jsem od ní vdávajíc Dorotu, dcel'\l sVlí,
brala okolo puoldruhého sta kop gr. č., ten dluh jí aby
pocllé dalšího vyhledání a spravedlivého sečtení, aby se
jí ani žádnému křivda nestala, zaplacen byl. neb mi již
clávno čeká a na to nedala jsem jí než XXV kop gr. č.
teď nedávno. Item Majdaleně, Dorotě Jednorožcové, Mal'ke tě Nosové, dcerám mým, a Václavovi Přfbramovi z JaI'ol'ice, synu mému, těm I'šem odkazuji, aby z statku mého
jim vydáno bylo po pěti kopách gr. č., Janovi zlatníku
Přibramol'i též V kop č., Kateřině, dceři mé, kteréž někdy
otec její, jmenol'Rný Jan Hlavsa a manžel muoj, kšaftem
odkázal padesáte kop gr. čes., tak aby jí z toho statlm
ze všeho bylo sto kop gr. č. vydáno a s luože šatuov a
dál podlé možnosti Sl'é aby ji neopouštěl Petr, syn muoj,
jakožto bratr sestry. Poručníky pak, jichž sem se dožádala,
mého syna i léto mé poslední I'uole činím mocné Ul'. p.
Václava Jaroše z Kapí Hory a mistra Jana Karla, zetě
svého, měšťany Sl. M. Pr., a pro lepší toho všeho jistotu
dožádala jsem se Ul'. p. Jeronyma Hrobčického z Hrob·
čice 'I na Slatině a p. Tomáše z J avořice kancléře, že
jsou pečelmi svými tento kšaft sobě beze škody zapečelili.
Dán I' St. M. Pl'. v úterý před Hromnicemi 1. tisícího
pětistého tl'idcátého sedmého. (Stvrzen I'e čtvrtek po SI'.
Lukáši ev. ]530.)
18. 1541, 5. ledna. Rt/kop. č. 2111 f. 502 Petr
Hlavsa z L. vzdal duom i jiný všicek statek - Zuzaně
m. své. - Act. fer. lIlI. unte Trium regum.
19. 1543, 25. června. RullOp. Č. 534 ll. f. 68.
Staly se smltlvy svadební mezi paní Kateřinou Mydlál'koll,
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jakož poručnicí na místě panny Markéty, vnučky iejí, a
že paní Kateřina jmenem
p. Petrem Hlavsou z L. věna jest věnovala sto k. gr. č. Act. fer. II. post
Joan. B.
20. 1544, 18. července. Ruko}. Č. 2117 f. 51. Pell'
Hlavsa z L. vzdal duom i jiný I'šicek statek - Markétě
m. své. Act. fer. VI. post Katherinam.
21. 1555.
Tallltéz f. 339. Pell' Hla,:sa z L.
místodržící ouřad najvyššího mincmajstrství král. Ceského
a DOl'pta z L., sestra jeho.
22. ]569, 10. březDll. Rt/kop. č. 2118 f. 215: .Pe~r
Hlavsa z L. s Lidmilou z Doubravy m. svou oznámlh, ze
jsú vzdali duom svi\j,· v němž bydlejí, na Ovocném
trhu - Dytrichovi Rehlovi a Kundratovi Knopffovi, mě·
šťanu Normberským v sumě 1000 k. č. Act. fer. V. post
Reminiscere.
23. 1574, 2. srpna. Tamtéž f. 374. Jakub Melcar
a Mandalena koupili duom Hlavsovský od Dytrycha Relle
a Kundrala 'Knopffa za 1000 k. gr. č. Act. postridie Petri
e vinclllis liberati.
24. 1567, 1. srpna. Rl/kop. č. 2121 f. 208. Jakož
jsou Petrovi HlaVSOVI z L. a Lidmile z Doubravy, m.
jeho Dytrych Rehle a Kundrat Knoff, měšťané Normherští,
sumy 500 k. č. k jich pilné potl'ebě pujčili že oni
manželé ji ujišťují na domu sl'ém, v němž bydlejí, na
Ovocném trhu. - Act. die Petri e vin culi s 1iberati.
25. ]568, 20. února. Tamtéž f. 228. Titíž věřitelé
Plljči!i ještě 700 k. míšo Act. fer. VI. post Julianam.
(R. 1569 kvituje Erhart Wolf na místě D. Rehle a I):.
l?;nopfa, jákožto faktor jich, 1700 k. míšo zaplacených.)
,~ 1635, 25. listopadu. RII~wp. č. 2~35 f· .121.
Slalo se podělení statku po JanovI Melcarovl z Braltenberk a , radním v St. lvI. Pl'. a našlo S6 po něm: syu Jan
Matiaš stáří 13 let Anna, již Pistoriusol'á, Alžběta, již
Lavín~vá di\m blíž 'kostela sv. Michala u modrého jelena,
kterýž je~t šacován za 3000 k. m.

Číslo

pop. 458.

(U lilie.)

*'

1406, 22. ledna. Ruko}. č. 2101 f. 82. Rudol~us
apothecarius exsolvit III S. gr. C. erga Wenceslaum scllll'mel' pro XXIIII H. d. i1lis VI s. c., quas ipse Wenceslaus
habet super domo sua sita inter domos Johannis Pleyer.
- Act. sabbato ante Exaudi.
"' 1436.
RullOP. č. 2102 f. 402. Procopius
dictus Kraisa ct Barbara conthoralis sua.
1. 1454, 3. června. Rttliop. é. 2105 f. 18. Barbara
Krajsonissa emit pro se, Tomasskone, nato suo, domum
ad lilium - cum apotheca erga Gregorillm apothe.
carium pro C s. (taxa domus posita iJ,l LXX s., apothece
vel'O cum speciebus in pixidibus in XXX s.) Ac!, fer. II.
ante Bonifacii:
2. 1473, 5. srpna. RI/lwp. č. 2119 f. R. 5:. Ve
jmeno božie amen. Já Tomášek, apotekář od zlatého lthUlll,
~yznávám tímto listem, že ačkoli z dopuštěnie božieho
nemocen jsem a neduživ na těle, ž~ všecker,e.n statek
muoj a panie Bal'bory, matky mé ml~é, po~ucll ,sem a
mocí tohoto kšaftu a poslednieho porucenstvle meho po
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mé smrti mocně porlÍčiem již pOl'ěděné panie Barboře,
matce mé, tak jakž já jie a ona ínne statkem ani čím
jiným nikdy nebyli sme sobě dielni, neb já vždy z mladosti své až do této chvíle toho pilen jsem byl, abych
jie, jakožto matky mé milé, nehněvaje cinil s její a po·
dle jejie vuole a tak také s radIí a pinl! I'olf pojal sem
sobě řádně Je manželství paní Dorotu, manželku mú milú.
Kterážto nechtě by mlllí I' čem zmýlena byla, ale chtě,
ač by mne pán Buoh I' této nemoci mé neuchoval, aby
zmatku po mé smrti neměla ižádného, ten diel muoj
I'šeckeren, kterýž mi k statku svrchupsané matky mé,
jakžto pral'ému a nedielnému dědici pHslušie, otkazuji á
po mé smrti mocně otdávám prl'epsané panie Doi'otě,
milOželce mé, a Jindřichovi, Prokopovi, Václál'ovi a Lidmilce, dětem mým a jejím, k rovnému mezi ně rozdielu
s nápadem s dietěte jednoho na druhé i na matku jich
I' stavu vdovském trvající až do poslednieho. Věře llplně
častop,ané panic matce mé a za to jie s pilností prosím,
aby též manželky mé i' dětí mých nezapomínala, ale jim
v .tom což učiniti má, tak učinila, jako má a již také i
jich věrná a milá matka, I'ědúcí to, žet jie jest ani mne
táž manželka má nerozhněvala nikdy. Potom pak Laury.
novi, tovaryši mému, s Dorotlí, manžellní jeho, otkazuji
čtvrt apoteky mé, tak aby týž Laurýn, pomoc k živnosti
své tu maje, tiem pilnějie· apotekú mú Jr ruce matky mé
i dětí mých zpravoval a opatroval do své smrti. Než po
smrti téhož Lauryna a ženy jeho táž čtvrt apoteky mnú
jim otkázaná, na děli mé zasě připadni bez zmatku. Dále
oznamuji že -'- já dlužen zuostál'ám Ondráčkovi od Sl'.
Valentina XXX s., item kupci za opium a za reubaruril
VPl. s. Actum fer. V. in die Marie NOl'is.
3. 1483. ]8. srpna. Rukop. č. 2106 f. 127. Barbota z apoteky od lilium vzdala jest paní Dorotě, nel'ěstě
své, duom u lilium - sklep v kotcích, jdouc od školy
do kotcuol' na rohu po levé ruce nejprvnější, zahradu
za Malú Stranú I'edle huti Fencelíkovy a proti kostelu
sv, Jana tudiež, a dva krámy mezi stolicemi plátěnnými.
Táž Barbora vzdala apateku v domě u lilium se vším :Mí·
killáši služebníku a paní Dorotě, nel'ěstě své, na rovný
mezi ně rozdíl - . Act. fer. II. post Assumpt. M. V.
4. 1507, 26. října. RI/liop. Č. 2108 f. 10. Dorota,
manželka Mikuláše z apateky od li1ium I'zdala jest. duom
Syuoj u lilium s apateklí - sklep I' menších kotcích na
rohu jdouce od školy po levé ruce, krám I' plátěnných
kotcích mezi krámy Ofky Petříkové a Alžběty vinopalky
- zahradu na 1\'lalé Straně - Mikulášovi, manželu 81'ému
- . Act. fer. III. ante Simo et J ude.
6. 1518 (1).
Rl/7wp. Č. 2103 j. 270. Burjan
Haléř z Olšan má zahradu ležící za řeklí, kteráž slove
Řepnicova, kterúž mu poručil kšaftem Mikuláš apotekář
z apoteky, od lilium: Dal provolati soudem.
6. 1518, 7. ledna. Rl/kop. č. 2108 f. 216. Anna,
vdol'a z Nov. M. Pi". po nebo Jakubovi kOlll'áři, koupila
duům u lilíum od Burjana Haléře z Olšan za CC k. gi'.
p. Act. fer. V. post octal'as Epiph.
7. 1520, 28. května. Rukop. č. 2142 f. C. 19.
(Kš aft Anny od lilium,) My purgmistr a rada města Prahy
známo činíme, kterak Anna od lilium, měštka měsla Prahy,
učinila jest kšafl a své posledriie vuole poručcnst,vie
v pondělí hod Ducha sv. leta MOVCXXO před slov. Re·
hořem Chanickým ze Všehrd, tehdáž spoluradním naším,
jenž k žádosti jejie z našeho povolenie a rozkázánie s Ja·
rošem, písal'em naším, k tomU byli jS11 I'ysláni a toho
jejieho poručenstvie lakové před námi učinili jSlí oznámenie,
že ona Anna -. vuoli svú poslední oznámila jest tako·
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I'IHo,tak že činí a' ustanovuje pravé a mocné poručníky
Pal'lovi, Martinovi a Dorotě, vmíčatóm svým, a k tomll
domu svého u lilium, v němž bydlí, ležící na Ovobném trhu, vinice řečené Foliman, zahrady ležící pod Fo·
limanem a podle toho i jiného všeho ,statku svého slOl'.
p. Jiříka Vlka z Dlážení ·a opatrného Simona zámečníka,
měšfany města Prahy, přátdy sl'é zvláště milé, věřecí, že
oni nadepsaná vmíčata jejie napřed k dobrému a poctivému je vedúce a k tomll stravú i oděvem slušným opa·
trujíce jich nikterakž a v ničemž neopustí. Při tom ozná·
mila, že duom svuoj u lIlium, I' němž bydlí svrchudotčený
a k tomu puol vinice řečené Foliman odkazuje nadepsa·
nému Pavlovi, vnuku svému, $l druhú polovici též vinice
též odkazuje svrchllpsanému Simonovi poručníku s tako·
vúto výmienklí, jestliže by který kolívěk z nich ch tel té
puol ,vinice prodati, tehdy aby jeden druhému jeho polo·
vici, což by slušného bylo, splatil. Pakli by také jeden
bez druhého vědomě tomu svú polovici prodal, tehdy aby
též mohl a moc měl každý z nich I' ten trh vstúpiti a tu
polovici ujieti. Item p. Jiříkovi Vlkovi odkazuje Lle kop
míš., Dorotě, vnúčce své, zahradti ležící pod Folímancni
a k tomu penieze gruntovní nJl domll, kterýž jest prodala
Staňkovi konl'áři, ležící na Siroké ulici na rohu proti,
domu, jenž slove I' kostele na Hořejším lVlěstě Pražském
za CCCL hop a za V kop I'še míšo a k tomu též jie
odkázala páteře tři korálové, pas střiebrný. Item Marti·
novi, vnuku jejiemu a nadepsaných Pal'la a Doroty
bratru, odkazuje L kop míšo Což se pak Pal'la, vnuka
jejieho, dotýče, ten aby se na ten statek jemu od nic
odkázaný dlužiti ani jeho zavazovati hikterakž nemohl bez
I'ědomie poručníkuov. Pakli by laké své vuole užíl'al a
nadepsanými poručníky se spral'ovati nechtěl, tehdy aby
jemu nebyli povinni statku toho postupovati, leč by jim
bylo p. purgmistrem a pány nalezeno a rozkázáno. Dále
oznámila, což se šaluol' ložních dotýče a k lomu cích,
prostěradl, plátna i jiriých všech svrchkuov buďto od cí·
nOl'ého nádobie aneb jakéhož l<oli hospodářstl'í, to vše na
rovný diel nadepsaným Pavlovi a Dorotě mezi ně poni~
čila a též lžic Vll a XXXti s střiebrnýrrii držadly a XXII
bez střiebra. Též oznámila, že má střiebro troje picí:· dl'ě
v pouzdrách a jedno bez pOUzdra; i to jedno bez pouzdra
Dorotě a dvě v pOllzdřfch Pavlovi porucilá. Při tom též
oznámila, že má zlatých uherských Jl/, C méně jednoho
rýnských XXI zlata samého litého VIII lotuov a to jest
v malé puštičoe a k tomu střiebra všeho s prsteny po·
zlacenými: dva zlata prsteny a ,lYa křížky, kdežto všecko
váží tři hřivny a puol druhého lotu a to všecko jest
v měšci koženém i s zlatem zapečetěno jejie pečetí. Pakli
by P. B. od smrti Doroty, prve nežli by se vdala, neuchoval, tehdy aby jejie v diel připadl na svrchupsané
Pal'la, bratra jejieho, a na Simona poručhíká na rovhý mezi
ně rozdiel. Jestli pak že by týž Pál'el k letuom rozumným
nedojda umřel, tehdy aby diel Pavlu I'šecken na téhož
Šimone' i na Kateřinu, manželku jeho, a jich děti případ 1
a on Simon i 8 manželkú svú budu povinni nadepsanému
p. Jiříkovi Vlkovi L to kop míšo z téhož dielu vydati.
Naposledy nadepsaným poničník6m toho docela i úplně
I'ěřec, že se oili při této \luoli jejie poslední věrně 1\
prál'ě jako lidé dobří zachovaji a cožkoli komu kolivěk,
tak jakož nahoře dotčeno jest, otkazllje beze všíe odpor·
nosti vydadie, k jichžto před námi vuole nadepsané Anny
poslednie o statku jejím vyznánie a vysvědcenie a toho
všeho na svědomie a potvrzenie pečet menší města na·
šeho svrchujmenovaného dali jsme a kázali přivěsiti k to·
muto listu, jenž jest dán léta MOVCXXlo v úterý po Pře·
nešenie sv .. Václava.
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f. 21.

Slaly se smltívy svatební mezi Duchkem bakalál'em
z jedné a Dorotú, někdy Havla apotekáře manželkú - .
Act. fer. ll. post Margarete.
9. 1525, 14. Hjna. RullOp. č. 2110 f. 117. Duchek bakalái' apotekář a Dorota. koupili duom u liliull1 od Katei'iny, Simona zámecníka a .Mikuláše z Huolkova
domu, porucníkuov téhož Šimona, za CCC kop minus
X s. gr. č. Act. sabbalo ante Gal1i.
10. 1538.
Rl/llOp. C. 1130 j. 276. Vedle toho
odlození, kleréž jest se mezi Vítem Orudkou z Újezdce
a Duchkem apalykářem od lilium slalo a vejpovědí mezi
nimi to nalezeno, aby pokázáno bylo, jak jest on Duchek
k - pasu přišel - . I poručil Duchek mluviti, že on
s nebo Dorotou, jeho Víta manželkou, práci velilní a znamenittí s sl> any věcí lékařských veda tehdáž, když jest
v nemoci ležela, za takovou jeho práci a náklady lél,ařské,
nemajíc peněz, jemu jest len p,ís dala - .
11. 1553, 20. února. Rl/kop. č. 2129 f 362. V té
pH mezi Duchkem Chmelfřem z Semechova, primasem
Slar. M. Pr., původem z jedné a Mikulášem Hromádkou,
písařem kněh Nov. liL Pr., obeslaným z strany druhé,
kdež lýž Duchek vinil jeho Mikuláše z toho, tu kdež jest
týž Mikuláš nejvyššímu p. kancléři královstd Českého suplikací podal a v té, jest napsal, že jest člověk u velikém
oukladu pi'ed p. Simonem z Tišňova postavený, neb ně
kleré osoby z konšeluovjemu toho pomáhají. A málo
nížeji v též suplikací loho doložil, že předním a pomocníky jeho není bezpečen clí, hrdlem ani statkem svým.
A když pi'edešle taková jeho suplikací pi'ed radami arciknížel~ čtena byla, byl lýž Mikuláš doptáván, kdo by
jemu Simonovi takového oukladu pomáhal, tehdy on Mikuláš zřetedlně na něho primasa jest vztáhl, pak bez
pochyby poněvadž jest to od něho Hromádky o něm.
promluveno arcikníželi, i snad také J. JlIti Kr. donešeno
jest. A pro tož on Duchek jsa na ten čas úředník J. Mti
Kr. při této stolici první, nemohl jest v takovém nái'ku
leželi, aby snad I' tom do~nění u lidí nebyl, jako by co
toho nenáležitého jemu Simonovi neb komu jinému dopomáhali měl - . Proti tomu od Mikuláše žádáno, aby ta
suplikací - čtena byla a po přečtení její mluvil, - což
jest koli I' ní sepsal, 10 jest z veliké své tězkosti a hoř
kosli ucinil, když již bylo Ir tomu pi'išlo, že skrze ten
oheň, který' při domě jeho pl'edešle vyšel, lak se byl
jeho lekl, že co vomámený ven jest vyběhl a kdyby se
tak spěšně k němu lidé dobří nesběhli na pomoc, byl by
lu o hrdlo i o statček přišel. A to muže i-éci, ze jest jak
~iv nel'čděl, co jest leknutí, jako tehdáž toho jest zkusil.
Ze jest pak v té suplikací tak I' té své hol'lwsti podané
toho doložil, na čem se p. primas zastavuje, že jemu ně
kteN z konšeluov pomáhají a tu sa tázán na koho by tím
mínil, že jest vzt~hl na něho, toho jest on na p. primasa
nemínil, aby on Simonovi z Tišnova pomocníkem z strany
cti, hrdla a statku býti měl, než že p. primas předešle
naň žalobu učinil a sobě to proti jeho svobodě stížil, že
nechce ku právu tomuto stávati a mimo takovt\ jeho svobodu. že jsou jeho sem předce k tomu přidrželi, takže
on chtěj nechtěj zde stávati musí. A tak o tom jest na
p. primasa v té své suplikací vztáhl, jakým by pomocníkem
býli měl. ._. Tu p. purgmistr a pani - vypovídati ráčí
- že - on Mikuláš Hromádko jemu Duchkovi jakožto
osobě J. Mti Kr. přísežné a tířadní jest podle práva vě
zením a nápravou po;:inovat. Act. fer. II. post Invocl\vit.
(Pl'e Hromádkova se Simonem z Tišnova týkala se zahrady
.Jn·álem darované Hromádkovi při řece u hranic Nov.
M. Pr.)

12. 156\), 10. dubna. Rttllop. č. 2120 f. 75. (Kšaft
Duchka Chmelíl'e z Semechova.) Já Duchek Chmelíř z Semechova, měštěnín Prahy 11 lilium a na Měšicích, známo
činím přede všemi tímto listem mým kšaftovním, že jsa
z milosti boží zdráv, ale s pilností rozličnich ran P. B.
všemohúcího šetříc pro hříchy a nepravosti naše hrozné
a znajíc rychlé člověka každého proměnění, nýbd že smrt
kar.dý jako za pasem nosí a sumou neznajíc dne ani ·hodiny skončení svého, neb nic smrti jistšího a hodiny nejistčího smrti. Protož takto svým dobrým rozmyslem a
jistou volí o statku mým městským, kteréhož mi P. B.
všemohoucí z milosti svaté své propuojčiti rácil, řídím a
kšaftuji: Pl'edkem oznamuji, kdež manželce mé milé věna
ujistil sem ua statku mým městským čtyři sta kop míš.,
že též mé manželce Krystině dvě stě kop míšo přidávám
na týmž statku mým městským z milosti manželské, tak
aby spolu bylo sumy vší šest set kop míšo A ona manželka má milá Krystina domu mého u lilium s apatykou
i se vším jejím příslušenstvím majíc při sobě dítky mý
spolu s ní zplozený, užívati bude moci do let náležitých
dítek našich, je opatrujíc všemi potřebami i duom, když
by potřeba nastala, opravujíc, majíc k tomu pomoc z pozemských statkuov náležittí, jakž I' kšaftu pozemském
o tom doloženo jest. Než dojdouc z milosti Boží dítky
naše let podle práva města Starého, budou-li chtíti domu
s apatykou užívati a to aby i s příslušenstvím ujíti, tehdy
budou manželce mé Kry.tině a matce svý povinni šest
Ret kop míšo vydati. Dále len statek muoj městský duom
u lilium s apatykou i se všelikým přísllJ.šenstvím mimo
těch šest set předepsaných Krystině, manželce mé a matce
jich, náležitých, též svrchky klenoty s penězy. hotovými,
šactvo chodící, knihy dávám dítkám s touž manželkou mou
Krystinou zplozeným, jmenovitě Janovi, Václavovi, Ducháčkovi, Symeonovi i jiným, ráčí-li P. B. je dáti nám, a
to na rovné podíly, s nápadem mrtvých na živé, jestli
kteří let nedojdouc z vuole boží zemřely by, nýbrž by
i let rozumných došly, v, nepodHu stály bez dědicuov a
kšaftu o svých podí1ích nečiníc, zemřely, při nápadu pozuostalé zuostavuji. Jestliže by také z vuole P. B. synové
moji jmenovaní neb jiné dítky, ráčí-li by je dáti mně
s touto manželkou Krystinou P. B" let nemajíc zemřeli
a matka jich Krystina životem by je přečkala, telldy tomll
chci a tak řídím a poroučím, aby duom muoj s apatykou
u lilium i jiný veškeren muoj statek městský dětem mým
odkázaný připadl na manželku mou milou Krystinu. Tohoto pak statku mého tímto kšaftem pořízeného činím
mocnou poručnicí otcovskou i dítek našich spolu splozených mou milou manželku Kryslinu, však pokud se statku
městskýho dotýče, jí k radě a ku pomoci přiclávajíc mé
milý a zvláštní pány přátely a kmolry p. Pavla Žipanského
z Dražice, p. Zachare kožišníka a p. mistra NykodemR
z Paumberka, jim toho věľíc, že manželky radami a pomocí svtí neopustí. Pro potvrzení a pojištění vuole mé
dokonalé tento list kšaftovní muoj rukou vlastní sepsal
sem a pečetí stndil. Stalo se léla 1554 v pátek po
oktavu sv. Jakuba.
Dále poznamenaní na cedulce rukou nebožtíka
Duchlta, kteréž se také nacházelo při kš aftu městským
jeho a před námi I' radě též přečteno, jakž vuole zevnitř
také napsmá toto v sobě zavíralo a zavírá. Ve jméno
Boží amen. Oznamuji já Duchek Chmelíř ~c, že mám
z mil.osti boží peněz hotových i na zlatich 2200 kop
míŠ., koflík s Herkulesem veliký, druhý koflík s erbem
pana z Pernštejna, který byl dal knězi Janovi Pípovi a
on mi nebožlík kšaftelll jej odkázal, slříbrnici s víkem,
kofllčky dva, jeden do druhého vchází, tím v~ím aby iC
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nehýbalo, zvlášť sirotCi peníze poznamenané, od nichž
m~jí on}. j.e?na registru a já qr~l~á, každému aby spravedl!vě uClllll!. Taky aby 9upplectlhs domus meae et curiae
popisovaná nebyla, neb já manželce BVÝ věřím, že v tom
k dětem našim spravedlivě zachová. Psáno léta 1564.
Vejše také Jaroslav z Mutěnína a Wolf Zima konvář
sOtlsedé naši přísežní, stojke osobně před námi v radě
oznámili, že na žádosť Duchka z Semechova z poručení
p~l:a. purgmistra našeho den Vzld'íšení P. k němu jsou
pnsh a on pod~v každému z nich ruky je přivítal a jim
poděkoval, při tom užívaje zdravého rozumu a dobré pa·
~něti, kš aftu svého sepsaného a spečetěného, mh jej prve,
J~,mu Jaroslavovi do rukou jest podal a oznámil, že jest
predešle také kšaft ucinil, ale že V něm jest něco pl'elrženo. V tomto pak kšaflu že jest jeho konečná a poslední. vuole o sta~k~ jeho, že prosí, aby ho nám do rady
podal! a po smrl! Jeho abychom nad tímlo posledním
kšaftelll jeho ruku svou ochrannon drželi a ten v jistých
artykulích, jakz níže jest poznamenaný, takto stojí napsaný
a slovo od slova v sobě drZí i zavírá:
Já Duchek Chmelíř z Semechova a na Měšicích vyznávám tímto mým listem všem vuobec, kdež čten nebo
ctúcí slyšán bude a zvláště tu, kdož náleží: Jakož jsem
pi'ed některým letem kšafl a vuoli svtí poslední sobě
O slatku svém městském sepsal aneb sepsati 'dal a ten
svou vlastní pečetí upečetil, tak aby všem vědomé a známé
bylo, jak by při lémz statku po mé smrti manzelka má a
dítky ~né se zachovati a o něj se poděliti měly, i že na
tento cas v tomto mém nedostatku a věku mého sešlosti
v ton~ se. upamatovati nemohu, jsou-li mé všecliny dítky,
kteréz ml pán Buoh B mou milou manželkou paní KrystynQu z Wolfslor[u dáti ráčil, v témž Haflu pojati. Pro tož
tímto listem mým 'sepsaným to oznamuji a k tomu se pl'iznávám a po mé smrti jmíti chci totiž, klerýž by z mých
dítek a synuov mých týmž kšaftem pominut byl aneb po
ucinění téhož kšaftu teprva ze by narozen byl, aby ten
také zouplna s jinými v lémž stalku jmenovaným rovný
díl měl. Dále poněvadž i to sem poznal a skutečně shle·
dal (zvláště pak v této mé sešlosti), že jest mne má milá
a věrná manželka paní Krystyna z Wolfstorfu všelijak
opatrovala a ochraňovala, jakž na věrnou a dobrou manželku náleží, jstící se 111nou v témž manželslví jednak na
jedenll1ezcitma let, protož nechtě tornu, abych i v tom
Jakú po mé smrli pomluvu od koho měl, jí z lásky a
upřímnosti manželské nadto, což jsem jí tím Maftem
městským dal a odkázal, ještě jí pi'idávám a odkazuji
z slatku mého dvě st" kop grošuov ceských mimo věno,
kteréž sem jí věnoval, jak zápis a pojištění toho věna
y knihách zde na rathouze to vše y sobě šíře obsahuje a zavírá. Kleréžto vší sumy i s předešlOlt jí kšaftem odblzanou i s 10uto učiní pět set kop gr. vše ces. té jsa
k ní celé duověrnosti, že ona zase majíc mne' a lásku
mou ~ své. paměti, dítky své a 'mé bude tak opatrovati a
ochranovatl (by se pak i vdala), jakž na dobrou a věrnou
matku náleží. A stím sebe podle duše i těla svému věč
né,mu P. 13., stvol'iteli, vykulJiteli i spasileli poroučím, len
rac se nade mnou smilovati. Tomu na svědomí a pro
lepší toho jistotu i duověrnosť pečetí mou vlastní rozkázal
jsem tuto molt poslední konečnou, yuoli upečetili. Stalo se
I' Praze y neděli den Vzki'íšení P. leta šédesátého deválého.

13.

1575, 8.

března.

Rl/kop.

č.

2118

l 394.

Zve-

den a jest Kalehna ze Semechova, Tomáše Grofa manželka,
v dUotll ulilium vedle smllívy mezi ní Katel'inou a Janem
C/uue1ířem ze Semechoya i na místě bratl'í jeho let nemajících. Act. fer. III. post Oculi.
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14. 1575, 9. května. Tamtéž f. 399. Paní Kristina
z Bornštor[u, někdy Duchka Chmelíře se Semechova a
již Jana st. Vlka z Kvitkova manželka, pOr\lčnice nad siroUty kšaflem dotčeného Duchka zřízená, i na místě dětí
svých let nemajících poslupuje domu u lilium Janovi .t.
ze Semechova a na Měšicích, synu svému - a ten dává _
jej KateHně ze Semechova, sestře své a Tomáše Groffa
manželce. Act. postridie Stanislai.
15. 1575, 17. kvělna. Tamtéž f. 400. Florian
Mates bradýř a J\Iarkéta Iwupili duom u lilium od Kateřiny
ze Semechova - za 475 k. č. Act. [er. III. post Sophiae.
. lG. v~570.
Rl/kop. é. 1059 f. 45. (Svědomí
mezI Kateľlllou Grofovou a Janem Chlllelířem.) Floryan
~!ales bradýl' svědCi!:
Když sem 1. 1574 od paní Katenny z Semechova duom u lilium koupil, tehdáž bylo
I' apatekách cíuové nádobí a dřevení pixides, co sic
I' upatel,ách nálťŽí. A 10 cínové nádobí vzal Jan Chmelíř
bralľ paní Kateřiny, a dal to odvézti, tolikéž i knihy'
hrubou hromadu latinských i českých, a co sic v domě
bylo s slrany stolů a jiné hospodál'slvf, to vše Oll Jan
Chmelíř jest vzal. Také ve sklepě proli vchodu 7:elezml
truhlici, y ní byly některý sll'íbrný koflíky, to také jest
:'šecko vzal. Ale co se dotýče těch di'eyěných pixides, to
Jest nechal v apatekách, z které sem já sobě dal světnici
udělati. I ~1echtěl to dáti Uldiditi, aZ sem musil psaní od
pán~\Ov vYJe~llati.. -:- Jnn S!t:ejsar apatet,ál', Před lely asi
šesU I' dome n hllUlll chod II sem a byl i vyhledal sem
apatelu, kteráž nělwlit let byla zavřena, byl bych jí rád
k své poHebě koupil, pončvadž víc k tomu bylo sirotkuov
a pospolu nebyli. Viděl sem, že bylo corpus celý s cínovým nádobím a napi'ed td velik)' moždíi'e pěkný. _
~Iarlin Roubíček z Libeznic, P,ín poručil rychtáři, abych
Jel dl) Pra"y, fl bral selll z domu nebožtíka pána alman\
jednu, která v síni stála, spouštěl sem jí po dvou poslraňcích
nic v ní nebylo. Nesl bych jí po scllOdích, nemohli sm~
se vohýbali v těch voklicích.

17. 1580. liliI/lež f 198. Vít Husák z Myškovic, Dvě lelě minuly na Božl vstoupení zabit p. Václav
z Semechova na Oubrec"ticích, bratr p. Jana z S. a paní
Kácí, a položea v koslelíku ve vsi blízko od Oubrechtic.
- Achacius kuc!lař: Bylo tak lla Albrechlicích, prali se
spolu, Maxa zabll bratra p. Jana Semechovsk)'ho za kuchyní. A pochován I' I<ostele na Albrechticích.
18. 1~80, 18. tínora, RlIllOp. č. 1135 t: 46. (Tomáš
Grof z Grelfenberku s Janem Měšick)'m z Semechova.)
Jako? jest p. Tomáš Grof i na míslě Katehny z Semechova, lIIanželky své, obe.lav ku právu Jana Měšickýho
z Semechova, pl'ícinu toho obeslání jest oznámil kterak
nemálo svršku l'0zllslalo po někdy DuchkOl'i z Se';1Pchova
olci je)ch, na stUbl'e, na zlatě, na jiném všelijakém ná:
dobí měděném i cínov',m, léž šatech, i na materiích a
specialibus, kleré2 k apatyce náleží, k kter)'mžto všem
věcem a svrŠktlll1 Kateřina, manželka jeho, praví se laké
právo a díl míti. A poněvadž on Jan z Semechova to vše
bez inventování k »obě vzal, pokládá sobě toho on pan
Ton,;1š G~of I.la místě Kate,NllY, manželky, své, do sto kop
gr. ces., zádaJe toho na llem za dopomolení.
Proti tomu po vzatém hojemství Jun z Semechova za
odpověď pi'íteli svému dáti porucí1, že jest on žádných
svrškuv pozustalých po něhly Dnchkovi z Semechova
otci jeho, buď na zlalě neb na sWb,'c nebo jiném ná:
dobí, což by tu Katdině z Semechova seslře jeho náležeti mělo, nepobral, ale jestli jest co v;'al, vzal jest 'snšky
své a v tom domě řeceném u lilium toliko některé stoly
a ltlžka vzal, což všecko nestojí za 15 kop míšo A Kate-

86

682

XI. Na Malém lIdlllěstí.

nna maje s ním smlouvu ve tl'ech letech, o nic se nedomlouvala. Také p. Tomáš, manžel její, se v tom pronesl,
ze od těch svršku upouští a jeho Jana z nich viniti nechce; kteHžto svrškové byli vzaty za přfcinou, že mu
psaní učiněno, aby je opatřil, neb v tom domě někdo
z dvol'anu J. Mti C. bydleti chtěl. Též když tíž sl'l'škové
bráni byli, KateEna z Semechova vědouc o tom, nic
k tomu neříkala a tak on jí ničímž povinen není, tou
odpovědí bude se moci manžel její i ona spraviti.
Na to Tomáš Grof i na místě manželky své skrze
přítele mluvil, že se v tom nepamatuje, aby měl mluviti,
že od těch svrškll pouští, ze jest mu pak psaní uciněno,
aby z domu, jenž slove u liliulll, pobral svršky,
byt i tak bylo, ale není v ten rozum, aby on bral, což
manželce jeho náleželo. Kdež praví, že dosti skrovně
toho vzal, ukáže se, že na mnoha vozích toho z města
odvézti dal, taky cínový nádobí prodával a o též svršky
s Václavem, bratrem svým, se smlouval a díl jeho mu
platil, volaje s,e k pruovodum, že to chce ukázati. Tu
když strany sobě na odporu byly a k pruI'odllln se volaly, jest jim k tomu čas a termín uložen, na ktcrýž stojíce p. Tomáš, jsa původ, dal čísti rejstříky dva od p!lhonu
a duhonu jeden a položení koflíku k svědomí a druhý
o položení listu poselacího. Item svědomí nebožtíka posla,
jenž půhonu Janovi z Semechova dodal, též i druhého
posla, kterýž manzelce J an;1 z Semechova na Měšicích
pll honu dodal, podle těch svědomí PQdal nějaké třísky
v papíru obalené na znamení doptávaje se na plnomocníku
Jana z Semechova, jsou-li ty věci lm právu položeny,
z kterých Jan jest pohnal.
Proti tomu plnomocník Jana z Semechova mluvil,
že Jan kladením t~ch dvou koflíku, z kterých ho Tomáš
na mí,tě manželky své pohání, povinen není, neb zHzení
zemské P. 5. vyměl'nje, že každý kdo druhého chce po·
hnati k položení čehokoli, má j emu před složením nejdýl
dvě neděle puhon odeslati a dodati.
Ale tuto není pořádně to činěno, toliko to z svědomí prvního posla se
nachází, že puhon den sv. Matouše 1. DC 79, k kterémužlo
času ~trany k pruvodum sroceny byly, o položcní těch
koflíkův dodán jest. Druhej posel praví, ze dva důhony
na Měšice a k Janovi Valkanovi nesl v outerej po Povýšení sv. Kříže a tak nebude povinen kladením podle dotčeného zřízení zemského P. 5. Dále dal také čísti den
poznamenání na pll honu, kdy jest dodán, k lomll mluvě,
ze datum půhonu stojí ve čtvrtek po svatém Barfolo·
loměji, aby Jan kladl ly koflíky v pátek po Narození P.
11'1., a dodán teprva, jakž poznamenání na puhonn ukazuje,
fer. 4. po sv. JiH, ježto před tím než den položení sj
. klade, vždycky dvě neděle napřed puhon dodán býti má,
'a tak tuto pořadu práva pochybeno jest. Druhá příčina,
proč Tomášovi Grofovi na místě Kateřiny, manželky jeho,
tím položením povinen není, jest tato: že obvinění se
stalo z svršků, z klenotů na zlatě a stříbřc a jiném ne'.
dobL I poněvadž zejména klínoty podle svršku v žalobě
dostaveny jsou a ta se provozovati má, tehdy toho, z čeho
obviněn jest a odpor o to mezi nimi vzešel, prve klásti
povinen nebude, az žaloba provedenu bude. A že žádný
toho, z čeho obviněn bývá, klásti povinen není, tvrdí
nálezové prve na to při této stolici učinění, kteréž čísti
dal, kteřížto všickni ukazují, poněvadž o to, ač k položení
k svědomí pohnáni byli, na soudu bylo v hlavní pIi.
Protož takovým kladením povinni nebyli a tak i Jan
z Semechova podle tohoto prllVodll od toho osvobozen
bude. Co se listu poselacího tkne, ani toho Jan klásti
povinen není, nebo o něm se neví, jaký jest, poněvadž
se nejmenuje ani počátek ani datum jeho, jakž zřízení
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zemské P. 14. ukaznje, kleréž čísti dal, podle toho zachován býti žádal.
Na to od p. Tomáše jest mlnveno: Kdež předně
praví, že by Pllhonové nebyli časně dodáni, mejlí se na
tom plnomocník, nebo z puhonů, kteréhož strana sama
podala, nachází se datum jeho fer. 5. post Bartholomaei,
od sv. Bartoloměje více nez šest nedělí jest, tehdy netoliko 2 neděl, ale více tím Pllhonem o položení dáno
znáti; že by pak na pllhonu ruka Jana z Selllechova po·
znamenána byla, kdyby dán býti měl, i tomu nápisu se
místa nedává, mohl sobě napsati, co chlěl, protoz postačiti nemltže, ale více datum puhonu šelříno býti má.
Z strany listu poselacího ví Kateřina, jak se při tom chovati měla, totiž že má počátek i konec jmenován býti,
i nech se čte týž půhon, najde se, že nic pominuto není.
Po přečtení téhož puhonu i pHpisu toho listn od Kateřiny
k Janovi z Semechova učiněného doloženo, že strana
nemá se na čem za-tavovati, an se patrně nachází, jaký
to list má klásti, i po čálek a konec v pll honu stojí. Protož
poněvadž nic pochybeno není, bude KateHna věděti, jak
o pokutu pro nekladení k Janovi hleděti.
Zase od plnomocníka Jana z Semechova: Byť více
neděl od Sl'. Bartoloměje bylo, ale není na tom, nebo
ani toho neukazuje, aby tejden před tím dodán byl.
A poněvadž se s pořadem práva a zřízením zemským pochybil, není Jan kladením těch koflíkuov povinen. Také
o tom půhonu, jehož datum v outerý po sv. Vavřincl,
aby byl dodán, žádný nesvědčí. Co se pl'episu listu rukou
Pavla písaře psaného dotejče, mohl ho brániti čísti, ale
jak koli, poněyadž oryginálu není, nepostačí, poroučeje
se s tím k opatření.
Od p. Tomáše doloženo: An poslové vysvědčují, kdy
sou puhonové dodáni a že by oryginálu toho listu nebylo,
chce-Ii nařknouti, má toho vuoli, než vždy žádá, jestli
týž oryginál před rukama nebo osvědčení jeho položeno,
aby se čtlo.
Tu p. purgkmistr ,a rada vypovídají:
Poněvadž z průvodů od Kateřiny Grofové z Semechova předlozeného toho se vyhledati a najíti nemuze,
aby puhon jeden i druhý Janovi z Semechova na Měšicích
o položení od něho některých klínotův, též nějakého listu
poselacího proti sobě k svědomí časně, jakž zřízení zemské
o tom vyměřuje, dodán byl a k tomu ani počátek dotče
ného listu poselacího v tom puhonu se neklade, z těch
příčin on Jan z Semechova takovým kladením tejchž klí·
not!lV v půhonu zejména dostavených ani listu poselacího
povinen není poJle práva. Aclum fer.· 5. post Julianae

1580.
19.

1581.
Rl/llOp. Č. 1135 f. 103. Jakoz jest
p. Tomáš G,of z Greifenberku na místě Kateřiny z Semechova, manželky své, obeslav ku právu Jana Měšickýho
z Semechova, příčinu toho obeslání jest oznámil, kterak
nemálo švršků po:i:ustalo po někdy Duchkovi z Semechova
orci jejich - .
Tu když strany na odporu sobě byly sou o to
na pruvody podány a na den k nim uložený stojice Kateřina Grofová dala čísti jistý ar ly kul z kšaftu někdy
Duchka z Semechova, otce jejího, a jiný arty kul z smlouvy,
vejše svědomí rejstry zal'edené i listovní, k tomu mluviti
poruCila, že Jan, z Semechova dávaje odpověď na žalobu
mluvil, kterak svršků nebylo více nd za 15 kop, též
opak z kšaftu Dllchka z Semechova se nachází, že těch
svršku drahně bylS' i koflíku v železný truhlici a jiných
klínotu, a Marek Sotnar a Florián bradýř svědčí, že na
vozích Jan takové svršky k sobě voziti dal z domu u Ii-
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JiUln l'ečeného. Také se Jan musil o též svršky s někdy
Václavem, bratrem svým, smlouvati o dí! jemu náležitej
a Katel'ina Grofová není odbyta dílem svým a poněvadž
provedeno proti odpovědi jeho Jana, že Katel'ině jinak
vejše než za sto kop gr. čes. těch svršku naleží, jest té
naděje, že mu nalezeno bude od práva, aby jí díl její
navrátil.
Proti tomu přítel Jana z Semechova mluvil, že Kateřina nic neprovozuje, aby tak hojnej dí! syršku za Janem
zůstati měl, neb někteří svědkové svědčí, že toliko to, co
nevědí, kam
k llOspodářství náldelo vzal a jiní svědčí,
se to dělo, Florian jedinej si,ědek nětco Kateřině nasvěd
čuje, Emanuel praví, žc viděl COl'PUS v apatyce, ale nemohl k němu přijíti, však nicméně Tomáš byl přítomen,
když bylo to COl'PUS prodáváno a pomáhal prodávati neohlásiv se, aby tu jakou spravedlnost míti měl, podav
k přečtení smlouvy mezi Janem z Semechova a Kateřinou
Grofovou, vejše psaní od pana purgmistra pánu k němu
učineného, k tomu mluvě, že po nčiněné smlouvě Kateřina
ve dvou letech 1, těm svrškům se neohlašovala, nikda se
nedomlouvala, včda co jest vzal, že svý svršky a on maje
psaní od pánův, aby je opatřil, že k zkáze· přijdou, tak
učinili. Co se tkne koflíků, žádnej svědek nevysvědčuje,
zustávají-li v nedílu čili nezllstávají. A pro tož z svědku,
který sobě zavedl, se najde, jaký on svršky z toho
domu voziti jest dal, podav k přečtení svědků rejstry
zavedených i listoVl,lích, mluvě, že ukáže, kterak N., mátě
jí Kateřiny, některé truhly odvésti dala z domu řečeného
u lili:lm a Kateřina ničímž neprovozuje, aby on k sobě
díl SvrŠkll jí náležící přijíti a odsad odvésti měl; potom
Tomáš Grof, manžel Kateřiny dot);kal se těch svršku,
bejval přítomen, když se prodávaly, ve dvou létech na
nic se nedomlouval, až teprva Kateřina, manželka jeho, se
rozmyslila léta DC 79 ve čtvrtek po neděli Jubilate a protož plnomocník Jana z Semechova poroučí ho k spatl'ení
věře, že té žaloby podle práva prázen bude.
v
Na to Katel'ina Grofová od sebe mluviti dala, že Jan
Smejsar apatykář 150 kop za to corpus z apatyky dáti
ehtěl, jakž Jan v odpovědi na žalobu dané dokládá. Také
se nenachází v prllvodích, aby Tomáš Grof kdy se měl
těch svršků na místě Kateřiny, manželky své, odřeknouti,
a Janovi bylo pod'ehf ukázati, kdy jest Kateřina díl Syuj
těch svrškll vzala, ale toho nic nenkazuje, ona pak ukázala, že Jan Václavovi, bratl'll svému, za též svršky 50
kop dal, ale Jan nenkáže, aby jí kdy co dáti měl. Pro tož
podle smlouvy bude se povinen k ní zachovati a jí díl
její těch svršku aneb peníze za ně dáti, an mezi nimi
moždířu velkejch několik bylo, tak že žádného nespraví
na 50 kop, též i několik koflíku a jiného nádobí.
Naposledy plnomocník Jana z Semechova doložil, že
JIZ dosti provedl, kterak Kateřině ničímž povinen není,
poroučeje se k opatření. Tím spor zavřín a právn k uvážení podán.
.
Tu p. pnrgkmistr a rada vypovídají (nález nezapsán).
.. 16~8, 7. června. Rllkop. č. 2114 f. 382. Petr
Folkman bradýi' a Kristina konpili dům u zlatého lilium
od Floryana Matesa, po nebo Floryanovi st. Matesovi zustalého syna, za 1000 k. gr. č.

ze

l

Číslo pop. 457.

(U z 1 a t é h o o l' 1a.)

'!'1. 1401, 8. března. Rllkop. č. 996 f. 100. Nicolans Hawlik exsolvit nu s. census erga Katherinam, relictam FridJini Payrewcter, Symonem de Pilzna, Angelnm
apoth~cariu!1l et lacobum Wisenter, teslamentarios dicti
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Fridlini pr0 XL s., quas habuit super domo ipsius Nicolai in platea aurifabrornm - . Act. sabbato ante Letare.
*2. 1407, 27. srpna. Rllkop. č. 2099 f.18. Angelus
apotecarins et Simon de Plzna, tamquam testamenlarii
olim Fridlini Payerrenter, elegcrnnt ad se in testamentarium in locum olim Jacobi Wisenter Johannem Widolth.
Act. sabbato post Bartholom.
*3. 1414.
Talllléž f. 40. Katherina, relieta
Fridlini P. - habet nnum cingultlm argenteum in vadio
ex parte Erhardi Steubil.
'!'.J. 1414, 3. listopadu. Rl/kop. č. 2102 f. 49. Katherin", relicta Fridlini Payrrewter, emit X s. gr. c. erga
Nicolal\m Helmer pro C s. super domo Stephani de
Glaez. Ac!. sabboto post 00. SS,
'!'5. 1415, 16. května. Tallltéž): 78. Ludwicus apo
thecarius emit VII s. gr. C. erga Katherinam, relictam Fridlini Payrrewter, pro LXXX s., videlicet I s. super domo
olim Petri Silberl, it. I s. super domo Hratlwis sartoris,
II s, sup cr domo Przibiconis sutoris et Ul s. super vine a
pridem Pertoldi de Mulhausen. Act. V. ante Penthecost.
~'6.
1416, 30. května. Tall/téi f. 109. Petrus de
Nova Domo, Henslinus carnifex et 'Venceslaus Straboch
resignaverunt Hannnssconi, olim Fridlini Peyrrewter filio,
XVI S. gr. C. racione dotalicii post Katherin"m, conthoralem suam, videlicet X s. snper domo Cristani Leytner
et VI s. super domo olim vVenceslai pannirasoris. Act.
sabbato post Ascens.
*7. 1428, 16. pro,ince. Rukop. č. 992 f. 112. My
pnrgkmistr a konšelé Velikého M. Pl'. tiemto zápisem na
vědomie dáváme všem lidem, že opatrní rozdielce
praví a mocní námi vydaní a vyvolení mezi paní Dorottí,
manželku Lukáše, syna Markova, J anl<em a Kateřimí, dětmi
jejími na svět vyšlými, i s tiem, kteréž v břiše nosie,
z jedne, mezi Hašlalem, bratrem téhoz Lukáše, a Johanktí,
sestru jeho, z dl'llhé a Veroniku, sirotkem Katrušiným,
někdy manželky nadepsaného Lukáše, z strany třetie takového stí rozdělenie učinili o všechno zbožie svrchupsaným Lukášem a Markem, otce jeho, zuostavené: Najprve
že svrchnpsané Dorotě a sirotk6m jejím jedenácte varnov
piva starého v pěti sudech zuostalého jsu přiřkli v jejiem
dluze, točižto bez dvú ve tl'idceti kopách vedle ortele
mezi nimi vypověděného, a patnádet kop gr., kterýchž
jesti zuostalo po splacení dluh6v a po počtu učiněném a
od nie svrchupsanými rozdielcemi pHjatém, kterýchž jesti
pobrala, kd) ž jest jiné pivo vyšenkovala, aby v radě po10Zila, a to jesti hned skutečně učinila. Také svrchupsaná
paní Dorota s sirotky svými nadepsanými má na puol
domu u zlatého orla, jenž leží na Ovocném trhu, třidceti
kop gr. a na tom domu, kterýž stí u panie Marty Kače
rodc ktípili, jenž slove Crnov, deset kop za sv6j diel.
Také jest vypovědieno, že Haštal svrchupsaný má
mieli za svuoj diel dědičný dUOln, v kterémž jesti Marek,
otec jeho, přebýval a bydlel, jenž jesti šacován v šedesáti kopách. A z toho má vydati Johance, sestl'e své,
dl'Udceli k. gr., když k let6m svim rozomným a dospě
lým přijde. A táž také Johanka -má za svuoj diel dědičný
druhých dvadceti kop gr. na domu svrchupsaném Crnov
u Marty Inípeném. Potom Veronice, sirotku Katrnše svrchupsané, přidáno jest rozdieleemi nadepsanými deset kop
gr. k těm dvadceti kopám, kterýchž jesti jí syrchupsaný Lukáš
zapsal za svého zdral'ého života. A těch třidceti kop má
mi cti na druhé polovici domu II zlatého orla sobě k zisku
nebo k ztrátě. Dále ta veliká hromada drev, kteráž jesti
na bl'ehu, přirčena jest nahoře psané paní Dorotě d Johance, sestře Hašta:ově, na rovný diel. A z toho aby
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odbyly Petra na dva vary, jakož jstí u něho zajeli.
et in quantum pecuniam de domo ad allream aquilam
A k tomu také pr'il'kli stí jim všechny sudy, stoly, stolice
toIlere et percipere ab eo iuxta proscripciones iam antii drva, letCI éžto SÚ v tom domu u zlatého orla, také na
cipatas voluerint, Illedietatem debitorum, in quiblls dicta
rovný diel. Ale Haštalovi již jmenovanému přirčeny sú
domus per antecessores, possessores existit involuta, solčtyl'i hromádky menšic drev na břehu a k tomu všechny
vant et cum eodem Jira equanimiter expleant. Doministol)', stolice, drva, kteréž sú v domu jemu pl'irčeném.
deciderunt, ut Jira iuxta proscripciones dictis Dorothee
A jiné všechny věci, kteréž jSt\ zuostaly, mimo svrchuet pueris iam dictam pecuniam solvat - . Act. fer. II.
jmenované, jstí děleny na tré rovnč, tocizto paní Dorotě
post Andree. (Zápis dluhu Jírova viz fol. 337.)
s dětmi jejfmi jeden diel, Haštalovi diel druhý a Johance,
1. 1448, 14. února. Rl/flOp. Č. 2099 j. 1045. Georsestře jeho, diel tl'etí. Naposlerly jest vyrceno, aby svrchugius aurifaber, Petru s ab hirco, Verol)ica et Margaretha,
psaný Haštal všech dluhóv dobýval, kterýmiž jstí svrchuconthoralis ipsorum, protestati sunt, quia tenentur LX s.
psanému Lukášovi které koli"čk oso'.y až dosavad dlužny
veri debiti Lazaro et Fridlino Judeis - in eadem summa
a vinovaty zuostaly s vědomím svrchllpsané panie Doroty.
domos eorum, unam ad auream aquilam et aliam ad hirA z těch když se doupomíná, aby jí počet činil. Act. fer.
cos in foro frucluum situatas obligantes
Act. die s.
V. post s. Lucie. (Johanca, nata jHa rci sCllllellatoris _
Valentini. (Zaplaceno téhož roku.)
kvituje.)
2. 1473, 20. ledna. Rukop. č. 2141 f. 250. Když
"'8. 1429.
Ruko}. Č. 992 .f. 110. My purgJíra zlatnfk od zlatého orla zpraven jsa a v jistotě zvěděv,
mistr a konšelé Velikého lVI. Pl'. tiemto zápisem vyznávajíc
že by Janek, syn jeho, jehož jest byl dal na učení ře
věděti dáválne "šeln, ze v té pH a róznici, kteniž jest az
mesla zlatnického do Němec, odstúpil od !crve božie při
dosavad byla a trvala mezi paní Dorottí, manželkú Lujímání pod zpusobem vína z kalicha, k veliké to učinil'
káše, syna Markova, a rletmi jejími, tocižto Katehmí a
hanbě ,. a potupě netoliko otce svého, ale i všemu královJankem na svět v)'šl)'llli, i s tiem, kteréz v bl-iše nese,
stvie Ceského, a markrabstvie J\Toravského křesťanských
z jedné a Haštalem, bratrem svrchupsaného Lukáše, a
lidí množslvie, kteříž tu velebmí svátost pod obojí zposobtí
J ohanktí, sestrú téhož Haštala z strany druhé o zbožic
jakožto praní a nejstarší Jd'esÍHnslní viení synem boZiem
svrchupsan);mi Markem a Lukášem zuostalé _ jsme _
vydamí i také otcem svatým s koncilium Basilej,kým za
vyhli, pr'ikazujíce, aby najprv paní Dorotě s dětmi jejími
spasitedlmí vys,ědčenLÍ, prvnie svaté cÍl'leve šlapějf náslez toho zboží - zuostalého bylo dáno bez dVlí tl'idceti k.
dujíc, řádně přijimají, rozhněval sč jest naň vclmi a zjevně
gr. dluhu, kterýž jesti Lukášovi, muzi svému, p6jčila a
mluvil: že jemu jakožto nehodnému synu otcova dobropotom jiní všichni dluhové z téhož také zbozie byli
diní dielu žádného z statku svého dáti nemiení II tak
splaceni. Dálc sme vyl'k1i - aby - zbozie, kteréž zuov té jsa VUGli a nemalý zármutek, kterýž zdravie ukracuje,
stane, bylo na ll'i strany deleno rOt'l1ě a jednostajně, tona své mysli nesa, smrtedlným jsa porazen šlakem bez
čižlo paní Dorotě s dětmi jejími jeden diel, Hašla]ovi
zřiezenie posledního statku svého náhlú sšel je,t smrtí
diel druhi a třetí diel Johance, sestře jeho.
s tohoto světa. V tom páni vydavše paní Anně, ženě
"'9. 1432, 9. l'íjna. Rukop. č. 992 f 143. My purgjeho, '!: dětem jich osiřalým pana Jana z Radiče a Vámistr a konšelé Velikého l\I. Pl'. tiemto zápisem vyznáclava Svába zlatníka za poručníky, pl'ikázali Slí jim statek
váme všem, ktož jej uzřie nebo ctLÍce slyšeti budlí, tak
ten vešken ohledati a popsati pilně a po drahné chvíli,
jakož jest byla pře, svár a róznice mezi Veroniktí, dcerú
když jest táž paní Anna sirotkuov svých jménem i také
nebožce panie Katruše Hanuškové, a Jíní zlatníkem, manod sebe sama castokrát pány starala, aby ten osaklý
želem jejím, z jedné, paní Dorotú, někdy Lukášoní a
statek mezi ně rozděliti a děti s jich diel)' při nie jalwzto
dětmi jejími a nyníe manžell<ú Ctibora od desk, z strany
matcl'i zuostaviti rácili milo·stivě. Páni statek ten a zvláště
druhé o dlwtn u zlatého orla na Ovocném trhu položený,
duom šacovavše a jiné věci bez šncunku na šest dieluov
kterižto byl jest sYl'chupsaného Hanuška, otce Veronicina,
rozdělili. Janek jiné již věci dielu svého z milosti panské
i my páni svrchupsaní znamenajíce pilně zaloby i odpory
a s pr'átel svých radlí napřed přijav tá"l sě jest na duom
slran obú svrchupsanú a ly S bedlivtl radlí dostatečně
z práva, dědicem sě po své otci nazil'aje. Tehdy páni
převáživše i ortelem našfm dokonalým vyřkli sme a vy_
otcovu vuoli jemu povědivše a k jeho počestnému a dopověděli, vyHekáme fl vypoviedáme: Najprve duom svrchubrému slušné napomenutí učinivše, z jeho hči rozumějíc
psaný u zlatého orla svrchupsané Veronice jakozto pravé
návodu i domnění nějakému, jako by duom ten jinimi
dědicee mocně pl'il'ldi sme a tiemto zápisem pl'idědujíc
než jim samim prodávaný měl k títisku jeho viery za
pi'isuzujem k jmční, k držení a k dědičnému požívání,
lehčejší neZli stojí sumu peněz prodán býti, chtiec to
tak aby ona mohla s tiem jistým domem ueiniti a zpuoz něho i s jeho rádci nesluš,né vymyšlenie vyraziti, dopusobiti jakožto s sv);m vlastním a dědičnim zbozím, což
stili stí a jemu samému pl'ikázali duom ten prodati, toliko
sě jí najpodobnějie bude zdáti a viděti bez odpornosti
jej ku prodánf přiřikajíe, ale ne k vládnutí dědičnému. On
vŠelikleraké. Dále vypoviedámy, aby předepsaná Veronika
pak Janek tak panskLí jakožto i otce svého milost lehce
s Jíní, mužem svým, dali a vyplnili již jmenované paní
sobě címžkoli váže návodem, když jest prodánie toho
Dorotě a dětem jejím tř'ideet kop gr., kterýchž mají na
svévolně zanetbal uciniti, páni podle práva svobod města
polovici toho jistého domu vedle rozdielného zápisu, tosvého rozkázali jstí poručník6m, aby tiž duam, coz najl'ýš
cižto deset kop gr. ve dvtí neděli od vyreenie tohoto
. býti muož šacujíce, v té sumě paní Anně pro tichž sirotpoCHajíc, a dvadceti kop gr. na t)f Ž rok, jakož sú oni po
kuov lepší chovánie trhovým právem postlípili, aby tudy
Veronice, Jírovi muži jejiemu, vedle svalebnfch Slllltívcí
jiným rozděleným dieluom snazší bylo porovnlÍnie. I vydali
měli dáti, lleZ těch jistich deset kop gr. v radě Veronice
stí: paní Anně mateH sirotcie rúcho její chodiecí, páteř
a manželu jejiemu položených majf zase etibOl; s mankorálový, lžička Iládrová okovaná pozlacenim stl'iebrem
želktí sytí vzieti. Aclum ipso die b. Dionisii anno oc
a nícha ložního s postel jesl vydáno. H. Jankovi, pastorku
XXXllo.
jejiemu, Idok s lnínami, sukně s liškami, kabát postavcový
"'10. 1432, 1. prosince. Rl/kop. č. 2099 J: 338.
a 10 nádobie k řemeslu, kteréž jest puojčeno Jiříkovi,
Quemadmodnm Jira aurifaber - dominos - postulavit,
náměstku otce jeho, a jest popsáno. K tomu kupršaly všecky
quatenus Dorothea, relicta Lucassonis, et pueri ipsius, si
v světnici a v sklepu, tegluov polovici jest vydáno. A
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pro srovnánie těch dieluov v hl'omad~. z podepsaný~h
produnich věcí X zl. uh. test. j:,mu p1']dál;o. H. p~llle
Anežce, dceři vdané, manzel lejt Jan Pytld, ,v~al cllel~
jejího napřed zclemí postavcovtí koItI:u.: JlnYlľp: věcmi,
ale z toho zasě jinim ttem sestrám jejln~ I,~ polepšení
dieluov jich má vrátiti III k. gr. It~m Lld~1l11e, O~ce a
Martě, sestdm Anežky, jest také napred vydRno, tohz dv.a
věnečky perlová, tkanička s zlatem, měšec s perlamI,
tašvice, mědenice, poduška merhovaná, p:ostleradl~ tl'; kIn,;';tová, ti'ie koberčílwvé, oponka plátenná se t1'1111 krah,
kožené prostěradlo, cíšce dl'ě z podušek tafatu zel;méh~,
šest prstenkuov zlatich, jenž dží II lotr a etvrtcI,
v nichž jest sedm l<aménkuov a dvě pe"rhcce, k tornu
mís, konví a jiného nádobí cínového .. me?eného a mosazného ~c jcnžto váH IX kamen. Ty Jim Jmenované a vydané vě~i všecky nadepsaná matka jich přijala jest k sol:ě
i schovala vedle svich tři kamen také vzatich nádoblc
téhož. H. Janek s vdamí sest.r~ svtí Ancžkú téz ~~ třech
kLimenech nádobie téhoz vzah jstl na váhu. H. tyz Janek
a čtyry sestry jeho předp~věděné níc~.l.e.m ložním jSlí ,poděleni, jakž jest komu z mch losem pr~:šlo podle p,olození
pěti dieluov. Ale truhel šest v koml~utc a v sklve~e! stoly
a židle i jiné věci ~c, to na šest dleluov rozdehvše..
',dali každému. Duom u zlatého orla a}, tomu na;lvetší
dvě almary je II třetie za stolem y ktíte na .m.~zhuze, ~
tudiež dvě truhle, brus tocitý, prlm~, štoky ,1 j,~llé VCCI,
kteréž jstí nad mazhtízem, to spolu všecko s tymz ~.?mem
položeno jest v eCLX
gr.
co~ bylo ~~ata, .str1ebr~,
v
dva pasy střiebrna, nozmce stnebrne,,, pále:1 koráloví \ ,e
CVl uh. zl. jest položeno. n. koflík stne,brn~ nepozlu;en y,
jenz váží VII'/ hřivny a dva loty polozen jest ve XL Ir:
gr. H. Jiřík zl;tník, paní Anr;y nyněj~í mRnzel, má. clátl
za kúpené mídobie a za kunsty olovené malované I kamenné XL zl. uh. It. tiž Jiřík vzal sobě na Ma~é Straně
zahradu položemí v XVI .e kop gr. Jedn~mu ~<u;(~ému ze
šesti osob peněžitého clIcIu dostane se LXX \ II kop
XXV gr. Act. die Fab. et Sebast.

;1'-

I:.

y.

3. 1473, 20. ledna (?). RullOl'. Č. 2105 j. 329.
GeOl'gillS aurifaber cum Anna, coniuge ~ua, emerunt domum
d aquilam auream que sita est mter domos Marga:ete vidue ad hircos et apotece ad lilium erga - cl. J 0hannem de Radicz, iudicem curie civitntlllll. re~alItt1~1
per Boemiam et commissarium bOllorum Georgn aun.f~brI,
o1im hospitis domus eiusdem - cum conf,CIlSU consllnpro eCLX s. gr. - Aet. die Fabiani.
4. 1483, 9. července. Rl/llOl'. Č. 94 !.f. 50. Ludmila, Ofka et Martha virgines et so.rores, orphanl quondam Georgii aurifabri ab aurea aqUlla --:- optav:runt dominos, rogantes, ut eis dent annos d~trs leglltlme .. Dominus vel'O magister civium et donlllll matura dehbel'acione prehabita, aspicicntes eorul:1 perso~las. .ct cognos:
centes esse puberes, dederunt elsdem .l'1rgullbus ~nnos
etatis perfecte. Postea v.ero prescripte vlrg.mes senc1e~1tes
haclenus pcstem invalescere ,:epentl11?m, lll11entes cCIam!
ne eas mors preccuparet sublta, notlficaver.unt, (luod ~'
quampiam ex ipsi.s m.ors prerip.eret, porClo hel:ed'tat's
eius dcvolveretur 111 ahas
S, autem omnes tl es morerentur, antequam nuptui traderentur, ex. tunc omnes
porci on es devolvi debent in Annam, matrem IpsaľUIl1. Act.
fer. lIII. dost Kyliani.
5. 1484,
RltllOp. Č. 2141 f. 261. Stala se
smlúva přátelská ·'mezi Jil'íkem zlatníkem od zlatého orla
a Liclmilú, pastorkyní téhož Jil'íkB, Velislal'em. Jelenl;em
z Litoměl'ic Dorottí sestrú její, rnanželkú Vehslavovu, a
Zigmunclem: ujeem' jejím, a Katruší, tetLÍ též Lidmily,
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o cliel jejf, kteriž jest připadl na ni po 1\11I1ě, maten její,
a po sestrách jejích, taHe. všecko v~ádol)1e a k!enoty r~~~
licné Heréž jStl byly - jenm svereny, vydatI má a jlZ
svrel;~psané pauně Lidmile, pastorkyni své -- vydal -:-.
Stalo se tu streclu po SI'. Valentl11u. Item panna Lld·
mila - postupuje se všemi svimi pLítely)il-í~'?,:i zlatník~
od zlatého orla zahradu na l\lalé Strane lezl CI pod ~I.
Thuomem ve zdech vedle Itíky té podle Jana Pytltka
z strauy jedné a Jana IHutrplosa, uajl:. 'písal'e J. Mti [~'.,
z strany druhé. (Mczi kvitující~lli též vVen.ceslaus Ssaula
de Lithomierzicz Ludmile, UXOl'lS sue, nomme.)
G. 1487, 12. prosince. Rl/l/Op. č. 2106 .f. 217.
Georgius nurifaber ab uurea aquiln --: resignat ?OmU~ll
SURm) quarn inhabitat, ucl al1ream aqulla~l et CUrIam 111
vilI a dicta Krcz - Magdalenc, cOllthoralr sue - . Act.
fer. IIII. ánte Lucie.
7. 1505, 3. dubna. Rl/kol'. Č. 94 ll . .f. 193. Jíra
Chanický od zlatého orla oznámil, ze těch :CC 7}. uh.,
kteréž Slí dány byly od lvlál'í Pouchalky i'vJajdalene.. :h~
nické manželce jeho, Je věrné ruce schovatl - Ujlsťuje
na d~mu svém, v kterémž bydlí, tu II zlatého orla - .
Act. fer. IIII. post Conductum Paschc.
8. 1511.
Rukol'. Č. 2103 f 235. P. JiJík
Chanický z Klumína od zlatého vorla koupil sobe, p. Rehol'ovi ze Všehrd, paní Majdaleně, ~"anzelce jeho~ z Ho·
l'enevsi - vvinici XlII strychuol' s lrsem v Ohrad~))odl~
Drikcieho Reháčka z jedné a panie Bavorové z Cltolrbe
z strany dt'lthé ocl panie Anny Maternové z Litohlav za
450 k. m.
9. 1516, 10. června. Rul/Ol'. C. 2~08f,18~. Jih~,
od zlatého vorla - vzdal jcst duom SVUOj, v nemz bydlI,
le:1ící na Vovocném trhu na kterémž jest zlati orel na
tabuli namalován, Řehol'~vi bakalál'i, Majdaleně, manzclee
jeho, a dětem jich - . Act. fcr. III. ante Viti.
10. 1523. 16. Njna. RullOp. Č. 2142 f F. ,12.
(Kšaft Rehol'c Chanického.) M)' pnrgmistr a rada l1:csta
Prahy známo činíme naším tiemto listem vuob?c pn:de
všcmi, kde); čten nebo čttíce slyšá~.) bud?,' ž~. Je~t pl:ed
námi položen kšafl uroz. vbdyky I~.ekcly },ehore ~halllc~
kého ze Všehrd, spoluradllleho naseho, 7.a Jeho ~1:~lOStt
zuvl'ený a jeho pecetí a k tomu m:ol .. vl. p. Jana \ IcldlOhrdla ze Všehrd a slov. mistra Bnkcleho, spoluradnleho
našeho, k žádosti jeho pečelmi jich zap,ecctěni ,celý,. nchibani ani kterak koE porušeni, kteryzto kdyz po ,Jeho
smrti byl podlc pnlva města Pražského ote.vhen a eten,
toto jest v sobě drZal a zuvieral, drzí tl za"lcrá:
Ve jméno božie amen. Já Řehol' Chaniekt z,e V~elml,
měštčnín města Prahy II zlatého orla, ~~lá~110 CIIllIl1 lI~"~t~
listem obccně p['ede všemi, pl'ed llImlz cten .nebo ctuCI
slyšán bude, že znamenaje nedosta~ck zdravle .1;1ého II
v tom jsa obtízcn, aby mne nenadula hodllla sml t~v ne:achválila o všem mém statku mně ocl P. B. pU~Jcellem
učinil j'sem l,šalt a poHzenie. v tato slova: NaJP\ve, a
pl'ede všemi věcmi ustanovuji mocné otcovské vpOrU?lll;<J:
statku všeho mého movitého i nemovitého, manzclky I detl
mich urozené tl statečné rytieře p. l'vlil~uláše. :rysI~c
z Choduov a p. Jan~ Hlavsu z Llboslave, h~!l) cht~~e
krále J. lvIti měst v Cechách, jichž sem s; d,:~~ad:l vere
pl'ede všemi. lidmi, že oni tu práCI k sobe pnJlll;t a neuchová-li mne pán Buoh, že podle vuole mé ~laJdalel1n;
manželku mú millí i mé děli opatrovati bndLÍ Jako pral'I
jich otcové. Item ;oho všeho tento jest pořádek\ ž.~ d~om
lnuoj, v němž bydlÍln II zlatého orla, ~\ru?r. dedle,uy ve
vsi l:ečené Krč, krám pod ratlnízem, dve

VllHce s, llsell~ ~

tl'etí, kleníž jsem pl'ilnípil, i jini všecken statek SVUOj movlly
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i nemovitý, kterýž mi odkázal a po své smrti poručil dobré
paměti p. Jiřík Chanický z Klumína, i což jsem já koli při
kúpil a nalézti by se mohlo na gruntiech snchcích klenotieoh, po mé smrti poníčiem a dávám M~jdaleně, n;anželce
mé milé, Václavovi, Janovi a _Martinovi, synám mým a jejím
na 1"Ovn); rozdiel mezi ně časem v letech jich dospělých'
k tomu i ten tisío zlat);ch jim odkazuji, jakož nall zápi~
svědčí dskami zemskými uciněný od p. Henryoha z Gutštejna a na Petršpuroe DC, tale jakož též dsky to v sobě
šíl'e ukazují, a takový dluh již jest pl'išel na krále J. l'vL
I ten zápis a v něm dluh zapsaný též :Majdaleně a synám
mým již jmenovaným porúčiem a po mé smrti dávám se
vším právem mně pHležilým docela i líplně. Však z toho
ze všeho statku páni poručníci a manželka má dcerám
mým a jejím povinni budlí vydati každé z nich sto kop
gr. českých a výpravy za L kop gr. čes., nebo místo
výpravy každé puol druhého sta kop gr. čes. a za věno
vydadlíce, to od pánuov poručníkuov a od mateře své
přijnllíce, na tom pl'estati mají a viee jim nic nebudú
povinni učiniti; také na nápady bratl'í svých se táhnúti
nemají; a těm dcerám, kterýmz to přilcžeti má, což jim porúčiem, .zejl~éna je postavuji: Anuu, Dorotu, Johanku,
Martu a LIdmIlu. Item což se pak nápaduov dotýče po
syniech mých, jestli že by který z nich uml'el nebo dě
večka, ti nápadové s dětí těch aby toliko šli na matel' a
syny poznostalé; pakli by všichni synové zemřeli pl'ed
léty dospěl);mi, ti jich dielové i ze všech děveček, nežli
by let došly a též by zemřely jako synové, na llíž Majdalen.u, matku jich a manželku mú, aby připadli, v tom
od r;JZádného aby pl'ekážky neměla, ani aby jie v to leto
vJuacoval, než dokudz by který syn ziv byl, též po dě
veekách jako po bratřích, s matel'í rovný nápad aby měl.
Item coz se lánu dotýče u lvfěšio, ten jest vyplacen a list
také jeden, což jest bylo pořílením páně Jil'íkovým dí~eno a jiné všecko, to což jeho kšaft obsahuje, na místě
Jest postaveno. Item což se dluhuov do týče o ·těch manzetka má dobl'e vie, ty ať jsú zaplaceny z' mého statku.
Toho pro lepší jistotu a na potvrzenie svědomie i pamět
pečetí sní vlastní. tento kšaft jsem zapečetil, pl'iprosiv
k tomu p. Jana Vlcíhohrdla ze Všehrd a mistra Brikcieho
z konšeluov, že jsú léž na žádost mlí pečeti své podle mne
pl-itiskli a Hart tento zapecetili. Stalo se léta MOVCXXlllo
ve ctvrtek pl'ed SI'. Havlem. (15. října.)
Kter);zto kšaft my nadepsaní purgmistr a rada váUce
a uvázivše, ze jest tiem řádem, jakž práva naše a města
Praiského ukazují, učiněný a přišl);, jej sme podle výsad
a svobod našich z plnosti práva našeho stvrdili a mocí
listu tohoto stvrzujem i moc plmí jemu ve všech artykulech
v něm položených a dostatečnost dáváme. Toho na jistotu
a stvrzenie pecet menší města našeho svrchu jmenovaného dali jsme a rozkázali přivěsiti k tomuto listu kšeftnicmu f. II. ante Katherine anno, ut supra. (23. listopadu)

11.

1529.

Rukop. Č. 534 II

f. 45.

Staly se
Hnltívy svatební tu středIl před Božím křtěním mezi
pannou Annou, dcerolI někdy p. Řehoře Chanického ze
Yšchrd, a Janem, Chocholovým synem.

12. 1529.
Tamtéž III. f. 124. JiIajdalena
Chanická z Hořiněvsi seznala se, že jest přijala dílu svého
252 k. gr.
13. 1538.
Rl/kop Č. 2110 f. 263. Václav Jaroš
z Kap( Hory fl Zuzana koupili duom u zlatého vorla na
Vovocném trhu od poručníka sirotkuov a statku Ře
hol'e Chanického ze Všehrd podle nálezu panského ta
CCCXV s. gr. č.
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14. 1546, 18. května. Rl/kop. č. 2142 f. X 19.
(Kšaft Václava Jaroše z Kapí Hory.) Ve jméno - . Já
Václav Jaroš z Kapí Hory, měštěnín St. M. Pr. - o svém
statku, zvlášť pak o domu mém u zlatého vorla na Ovocném trhu, o věoech kupeckých v sklepě i v krámě krámských věcí[oh], o klenotech i o všech svrchcích a nábytcích, též také o všech dluzíoh, 1<leré na komkoli, ježto
se z register aneb z cedulf řezaných vyhledati mohou,
[~:ám], takto řídím a vuoli poslední oznamuji, ze takový
vŠlCek statek beze vší výminky mocně dávám, však po
smrti mé, Dorotě z Liboslavě, manželce mé milé, tak aby
ona tím vším vládnouti mohla jako sv)'m vlastním a dě
dičným statkem bez překážky všech lidí, právo k tomu
chtějících míti, avšak z toho ze všeho vymieňuji a v moci
s,I'.é sobě pozuostavuji tři sta kop gr. čes. peněz hotových,
tn koflíky pozlacené, pět prstenuo, dva turlmsy, jeden
rubín, diamant a ještě jeden turkus menší i také na šatech chodících, že budu moci mimo lento kšafl cedulí
aneb oustně dobrým přátelám dáti a odkázati; pakli bych
o tom nio nezřídil a nedal, tehda i to při Dorotě, manželce mé, všecko zuostati má. A ona Dorota povinna
b,ude také všecky dluhy, které jsem já spravedlivě poVl1len do Normbel'ka i zde, kazdému zaplatiti a zvlášť
paní, Dorotě D.oktorové, co přijde podle cedulí řezanich,
Ictere my mezI sebou máme, aneb se s lidmi umluviti
aby žádného naříkání o :to nebylo, neb ona ví téměr.
o všeoh mých dluzích a komu jsem co dlužen. A tímto
kšaftem jiné všecky pl'edešlé mořím a kazím a také sobě
v moci pozuostavuji tento kšaft změniti a jiný udělati.
Dozádal jsem se urozených vladyk p. Sixta z Otlersdorfu
a pana Petra Hlavsy z Liboslávě, aby poručenství k opatrování Doroty, manželky mé, k sobě pl'ijali a jí Ve všeoh
potl'ebách, oe by se k nim utekla, neopouštěli; a COž
bych koli za jich práci a více z dobrého přátelství buď
cedulí aneb oustně dal, to ona Dorota povinna bude jim
dáti. Na svědomí jest toto vlastní ruka má a pro lepší
ji,totu vlastní mou pečetí zapecetil jsem toto mé pořízení
a kšaft. Jenž jest dán a psán v líterý po neděli JubHate
léta oc XLVlo. (Stvrzen v pondělí po sv. Petru v voko,
vách (2. srpna.) I. t.)
15. 1546, 11.· června. Vcleslavíll1/v Ralelldář.
V pátek pred sv. Duchem uml'el v Praze Václav Jaro~
z Kapí Hory, měštěnín a senator Stal'. M. Pl'.
16. 1548, 16. srpna. Rl/kop. č. 211Z f. 146. Dorota
z Liboslavě, někdy manželka p. Václava Jaroše z Kapí
Hory a nynie. Hanuše Folka vzdala jest duom u zlatého orla, v němž bydlí - témuž Hanušovi, manželu svému.
Acl. fer. V. post Assumptam M. y,
17. 1563, 21. května. Rl/koj. č. 2118 f. 49. Hanuš
Falk vzdal duom sl'llOj - u zlatého vorla paní Otilii m.
své. - Aot. postridie Asc. d.
18. 1576, 6. února. Ta 111 též f. 423. Hanuš Folk
z Follmštejna vzdal duOl)) , v němž bydlí, u zlatého vorla
- na Ovocném trhu však teprv a po smrti své _
Janovi ml. Folkovi, synu svému. Act. die Dprotheae.
19. 1579, 20. bl'ezna. Rukoj. č. 2112 f 49. Hanuš
Falk z Fulknštejna -- duom svuoj, v němž bydlí, u zlatého vorla - dal jest však teprva po smrti své _
Jil:í1~ovi Dešanskému z Dešenic. - Act. fer. VI. post Remlmscere. (Zrušeno r. 1585.)
20. 1585,18. čerl'lla. Rl/llOp. č. 2205 j. 75. (Kšaft
Hanuše Falka z Falkenštejna.) Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice amen. Já Hanuš Falk z Falknštejna,
měštěnín St. M. Pr., známo činím - , ze -- jsa již člověk
léty velmi sešlý a od mnoha časuov na zdraví nestatečný,
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nechtěl sem [o statečku svém] než tolo po~ízení - uč i:
niti a tuto vuoli svou poslední ted sobě porádně sepsal1
dáti. Předkem a nejprve duši svou milou pOl'oučfm/ ruce
pánu Bohu - . Při tom také žádost mám, aby tel o mé
po smrti jakž křesfanski způsob jest, poctivě na krchově
sv. Mich~la zde v St. \VI. Pl'. v hrobě mém novém, kteri ž
s povolením pánuo ouředníkllo a osadních téhož záduš~
sem udělati a ustavěti dal, kdež těla manželky mé, synuov
meich milejoh v P. B. odpočívají, p.ochováno byl~, k !derémužto kostelu padesáte kop míšo jsem dal a pám Olll'~d
nici je ode mne přijali na ten zpuosob, aby kamenem ~yl~
hrobovým po mé smrti žádnému nikda hýbati nedalI am
žádného do téhož hrobu mého položiti. Pakli by toho
(ač té naděje nejsem) dopustili, .tehdy těch 50 kop 1~1í~.
p. Jiříkovi Dešenským~ .z. Dešem.c, pa~to~ku mému, dedl:
cuom jeho zase navratltI a dátI pOylllm bu~ou;. J~koz
mám v zřízené komoře království Ceského ctyn tIsíce
kop mg. a na touž sumu list pod pečetmi Jich milostí
pánuov a rad J. Mti C., kterýchžto čtyř tisíc. kop míš:
byl sem pfjpověděl purgmist~~ .~ konšeluom 1 vší ,O?c~
městeel,a Stěpánova k vejplate JIch pod ourok oby;ceJny
proti dostatecnému od nich ujištění půj.~iti, a oni Stěpá
novští měli z té sumy ourok a plat dědI cny na budoucí
časy platiti polovici dílu l,aždého I,JUol I~ta ~ to k zá~luš~
kostela sv. Michala v St. M. Pr., 1 ponevadz pak dotcem
~těpánovští těch čtyř tisíc kop míšo k sobě nepřijali a
takového platu mně ujistiti nemohli, tehdy já touž sumu
ty čtyři tisíce kop míšo poroučím a. mocně. dávám nadepsanému Jiříkovi De~e~skému.' dědlCuom )e!~o,. uby on
Jiřík Dešenský, neb dedICové jeho takové ctyn tlsío,; k?p
po mé smrti z komory království Ceského vyupolll1l1a]íc
ihned nějaký plat dědičnej a stálej koupili nebo na ně
jaký oužitek vždycky tl'l'ající obrátili a z téhož platu na
milosrdné skutky aby každý tejden budoucně kupován
hyl chlíb dobře vypečenej, peoníky po sedmi penězích
malých, a ten chlíb aby každ~u ned~li po velikém kázání
na krchově u sv. :Michala nejprve zákuom do školy tu
k sv. Michalu deset peoníkuov, a potom chudejm a potřebnejm lidem a ne těm Mercířuom a tulákuom, po jednom pecníku n~bo na penězích po jednom groši malém,
pokudž týž plat vystačí, dáváno a rozdáváno bylo. A k takovému kupování neb rozdávání toho chleba nebo peněz
aby Jiřík Dešenský jednu osobu také k tomu hodnou a
přísežnou llařídíc, za jeho práci každý.ho týhodne d.eset
grošuov míšo aby placeno bylo. l'akII by od J. MtI C.
týž plat nebo ourok z dotčené sumy 4000 kop .míš. na
čemzkoli ujištěn byl, tehdy takový plat také na mIlosrdné
skutky (jakž výš dotčeno) chudým lidem vždycky kazdél~~
týhodne obracován hýti má. Item dluhy ~é vš~cky,. k.t.erez
na listech, šuldpryffch neb cedulích rezanych. I J~nde
u lidí kdež a u kohož koli" sou a po mé smrtI najdou
om, v nen~zv
se, k , tomu také i všecky svršky v tomto děv
bydlím, jenž u zlatého vorla slove, buď na cínovém, medeném i mosazném' .nádobí, hotové peníze, klínoty buď
od zlata neb slNbra, šaty chodící, též lehací i všeolmo,
kterakž koli muoze jmenováno býti aneb zastaveno je~t,
poroučím často psanému Jiříkovi Dešenskýmu z Dešemc,
dědicuom jeho, aby on JIřík Dešenský hned, jakž P. B.
z tohoto světa pojíti ráčí, týž statcek muoj všeckeri spečetiti zinventovati a popsati dal, potom týž statček muoj
na těoh svršcích nábytcích aby prodán a speněžen byl a
dluhové také ab~ zvyupomínáni byli a byl-li bych já zase
co komu spravedlivě povinovat, ti dluhov~ také Iidc;m
splaceni byli. Slalo se v Praze v outery po sv. VI.tU
I. 1585. - K žádosti pana Jiřího Dešenskýho z Deše?lc,
poněvadž odpor od rychtáře jemu vložený vejpovědí Jest
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zdvižen, (kromě tOllO artyk~le čtyř tisíc I;op mí~. se dotýkajícího) stvrzen - v pondelí po Právo dm nedělI I. oc 87.
21. 1585, 5. července. TCllIItež f. 208. Hanuš
Falk z F. - nemoha pro sešlost věku a nedostatek zdrav~
osobně v radě se postaviti - oznámil, ze duom SVU?J
u zlatého vorla - dal p. Jil'íkovi Dešenskému z Dešemc
v 500 k. gr. č. - Act. postridie Prooopii.
22. 1600, 24. dubna. Rl/llOp. č. 2231J 304. Jakož
jest po p. Jindl'i~hovi Hrobčickému z H~:~bclCe z:.mrelém
statek nezřízeneJ v d'Omě urOl. p. Jmka DCS,lllSkého
z Dešenic na rynku Staroměstl,ém ležícím u zlatého ~orla
řečeném, na svršcích, nábytcích, klenotech pozllstal:
byl zinventován - pro pam~~ Barboru z Ryzensk~, pam
tlIarkétu Rychlerovu z HrobclCe, z vlastní sestry Jmeno:
vaného Jiodřicha Hrobcického zplozenou dceru a téhoz
p. Jindřicha vlastní tetu.

23.

1609, 4.

května.

Rl/IlO}.

c.

2113 J. 494.

Jiří

Dešenský z Dešenic - dům svůj u zlatého v~rla
da~
- však teprva po smrti své --. Radslavovl f!lavs~v:
z Liboslavě, jakoZto nejblizšímu krevnímu pHleh a UjCI
svému.
24. 1611, 24. listopadu. RullOp č. 2114. f. 48.
Zveden jest pl'llvem dědick);m Radslav Hlavsa z Llboslavě
domu u zlatého vorla po někdy Jil-íkovi Dešenským z Dešenic.
25. 1615, 10. dubna. Tamtéž f. 175. Pan .I~aš~ar
Loselius perkmistr hor viničnich, a Dorota kouplh dum
u zl"téh~ vorla od p. Radslava Hlavsy z Liboslavě za
2000 lc. gl'. č.
" 1633, 18. listopadu. Tamtéž (- 477. :ís: ~ychtář
zmocněn domu po někdy p. KašparovI LosellIlISOVI n:-íloežejícího u zlatého vorla řečeného, pro neodvedení poctuv
perkmistrskýoh za dvě leta.

Číslo pop. 456.

(U koz liL)

'*1. 1413, 26. l-íjna. Rl/kop. č. 2102 f. 1~. Pet.ra
virgo de Ryczano resignavit XXVI s. C. vVaczkolll Cl:UClS,
videlicet XlIII S. super domo Nicolai de Glacz ad IlIl'cos
et --". Act. fer. V. ante Symon. et Jude.
~2.
1415.
RullOp. č. 2099 f. 51. Nicolaus
de Glacz, hospes ad hircos, fassus est, s~ per~episse XL S.
de pecunia orphanorum olim Tomc ~unfabn. _
.
*'3. 1416, 4. června. Rl/flOp. C. 2102 J. 109. EIIzabelh relicta Pesoldi linicide, emit XXVI S. gr. c. erga
Wenc~slaum Crucis pro CC s., vide1icet XlIII S. C. super
domo Nicolai de Glaoz ad hircos. Act. fer. V. ante Pellthecost.
*4. 1435, 29. ledna. Rl/kop. č. 2099 f, 393.
Arbitri a Witcone. Casparo et Thoma, orphanis Thome
aurifabri, ex una ~t Katrusse et JiIartha, relictis Ja~I<onis
et Michaelis, fratrum cirologum, parte ex aItera eleotl ?cca.ione XX s. gr., quas dicti orphani super domo ad Imcos
per Nicolaum de Glaoz, antecess.orem dictarum viduarum,
habere dinoscuntur - pronuncClaverunt, - quatenus Katrusse et Martha debent - persolvere. Act. sabbalo
post Convers. s. Pauli.
•
*'5. 1436. RullOp. C. 2099 f. 374. Caspal'
et Thomas filii Thome aurifabl'i, publicaverunt XL S.
super dom~ Nicolai de Glacz ad hircos in foro fructuum.
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1436.

institrix ab ircis.

Rllhop. Č. 992

f.

XI, Na Malém
172.

Katherina

1.. 1~37, 1 Ó. l:íjna. Rl/hop. Č. 90 J. 9.

Pelrziko
de BrzltowlCZ et Kalherina emcrunt domum dictam ad
ircos si tam in fo1'o [rnctuum intcr domos Jire aurifabri
el Andree Chrzest erga Nedum viduam, Johannem apo;~lecanum, :l'etl:um, T':laroznik diclum, et orphan08 olim
IholllC aunfabl'l, delJltores, pro quadraginla quinque s. gr.
- Acl. [er. III. ante s. Galli.

R1/11Dp. Č. 2099 {. 451. In
CatlSa mter Katherinam, relictam Johannis Cirologi, iam
vel'O .Pctrzikonis de Brzetowicz conthoralem, et debitores
occaSlOne domus ad irc08, qui debitores eandem pro
XLV s. vc~,diderunt, pro quaquidem vendicione pel' Katherlllam vlrtule testamenti marili sni sunt impeliti, domini
candem domum prefatis Pet1'ziconi ct Kalhcrine adiudic"verunt. Act. fer. III. ante s. Galii.

2..

?

1437, 1ó. Njna.

1438; 12. dubna. Tamtéž

f. 465.

Johannes apoX s. et Petrus Narozlllk, notanus publicus de NOl'a Cil'., pro V s. indicunt
S? ad domum ad irc08, Kalherina autem illstilrix, hospita
elUsdem dOlllUS, dcdit SUUlll consensum predictis creditonlnts ad vendicionemprcdicle domus. Act. sabbato
ante l'almal'Ulll.
leca~'lUs pro ,X s., Neda vidua pro

4. 1466, 26. dubna. Rl/lID}'. é. 2119 f. O. 6. Ve
jl~ten~ bozie ,al~,e~l. Já, Petr od kozluol' vyznávám, ze
~d(,oli z dopuslcl~~e bozieho nemocen jsem -;- najprvé
Clll111: a ustaU?\'U]1 lJa~lí lHargrctti., lnallzelku mú Illilú,

pra\'ll a 1l10Cllll poruclllcÍ domu mého, v

nělnž

bytllÍIn a
podle toho lal,é i s tiem všeho staUm mého jie~to
duo~I!. i dieckcrcn. stalek - otkazuji - . Potom pak _
pOrU?I~m, aby kalich ten ,thebrný, klerýž mám, k kostelu
sv. JIIJI
vydala - , na monstranci tudicž II Je. - Act.
sabbalo post Georgii.
Ó.
1476! ~2. kvělna. Rl/kop. č.,2141 f. 178. Když
Ul'. astat. rylier p. Vúclav Vleek z Ceuova a na Libni
obeslal' do plné rady paní Margrelu od kozluol' - vinil
jest ji. o vinici ,n o plat na, té vinici, jidto lál. paní Margretn lest v ch'zení. Kterázto vinice leží za Libní nad
i'ekľí, pravě, z'e k nie lná pni.vo, poněvadz leZí v kruntiech libenských a ze od starodáma k Libni jest příslu
šal~: l~r~l'odě to ,Pamětí, najpl'\' někter;fcll lidí slarobylých,
leterí JSuc~ pllnc. od pánuo" tázáni, všiclmi k jednomu
rOzt~111l: Jsn seznah pral'leC, ze jstí slýchali od otcúov i
?d JlIly~h .starších ~~'ich, ze ta vinice i jiné příslušely
lSt\ k I:lblll!. ale "\ Jich paměli ze žádn;f z pánnol' Libensky~h JC,st J le,. nedrzel, neZ nčkteraký súsed staroměstský
od cerue .ruo~.e za Johánka Rotleva, a po něm, kdyz byla
zpustla, IlJal JI 1\'lykeš Ryšlavý a potom Vanek Koruna.
Nejsúc.e. laké drile svědomi, jakoz jstí se seznali, by co
z té vl.mce placeno bylo pán6m Lib en sIC); III , krom jedn~ho, Jme!lem Ja;l,a Bohmicky, kterýz scznal, že slýchal
téz od svych starslch, kterak i lé vinice na Liben dl'ě
kopě ~r.. b~'!y. placeny .. Dále mimo tyto puovody zádaje,
aby pm~1 ra;lh rozk~~all, I' knihách l1lěstskich pohledati,
by co, Jakoz se nedeJe, k spravedlnosti 1I10hlo tam vyhledáno býti.
K jehožto žádosli když jsú páni rozkázali pilně
v kniel,y 'nahlédmíti, po mnohém a snažllém hled,íní nalezen jest zápis od I. B. MCCCVXI takto znící: František
z Jihlavi ktípil sobě, Barbor:e, manzelce sl'é vinici
u MarIina Vykhartol'ic za L k. gr. léžící ua zbOží Johánka
Rolleva v Libni na hol:c Jahodné nad l:ekú y!tavtí - to
vymieniv, ze týž František místo desálkuov II s. a
XXlllI gr. pl:edpověděnému Johánkovi v Libni povinni

uáll/ěstí.

jSI~. ~aždý rok věč.ně platit. - Žádaje pánuov, aby jemu
v
dC11! podle tech Jeho prUOI'OdllOV - spral'edlnost uciniti.
Proli němuzto paní Margreta odpírajíc, že po smrti
Petra, muze svého, k té vinici má právo lepší, neZli p.
Václav VlCck - kterýžlo Petr té vinice byl jest I' držení
po .t;~který?l: dobljch li~ech, ,měšťanech Staroměstskich,
kter~z tu. VIIllCI drzel'še JI v sudech zahájených volali _
p:'ot~ ~llIehám však nic nemlul'íc, kteréž dotýčí o platu
te VlllIce za starodávna, ale že potom od L let týchž
~neiíťan I' ch-zení a v stídech volání zamlčán jest. ZpravuJící dále, zc táz vinice byla jest odběžena a potom spustIa
a ku pán6m a obci spravedlil'ě jest pl'ipadla, kteUžto páni
a ~bec také - prodali jstí ji Mikšovi Ryšlavému, přie
seznému St. M. Pl'. Dále praviecí, ze i podle prál'a zemského p. Václal' VlCek tu nic nemá, poněl'adž v času
urceném, kteriž jest tl'i lela a usmnáct neděl ani za
ciesa,:e Zigmunda ani za krále Ladislava páni' Libenští
k též vinici aui k jakému na té vinici platu jsú se nikda
n~hlás.ili. Pan pur&,mistr a konšelé vyřkli jsú:
Ackoh v slarodál'ních casiech od let LXV v knihách
mestských plat na lé I'inici pán6m Libenským se nalézá
všalc polom ze táž vinicc po odběZení stíseda byla jes;
zpustlá a na obec pl:ipadla a od obce pl:edku paní Margrety prodána - a páni Libenští ani k té vinici ani ku
platl~ jstí se neohlásili - pro tož - páni nalezají za spravedlIvé pal:c V.ácluve, aby panic Margrety v pokoji neo
chal. Act. lil vlg. Asumpt.

6. 1482, ,26. cerma. RIIllOp. Č. 2106 f. 111. Johan ca, soror olIm i\largarethe ab ircis cmit domum ad
hircos int?r domos Georgii al1rifabn ~d aurcam aquilam
et J ohanlllS Przelucky ad carponem - erga commissarios
olim d. Margarcthe ab ircis pro CXV s. pl'. - Act. fer.
lIlI. post Joh. B. (Trh nebyl provcden.)
v. 7.
1482.
Rl/kop. Č. 2119 f. V. 4. Ve jmeno
bozle amen. Já fvfargreta od kozluov - najprvc činím _
mocné poručníky domu mého u kozluov v němz bydlím
a vinice mé, kteráž leží nahol:e, jdto něl~dy slulaJahodná'
nad l'ehí V!taní, kterúzto drial někdy Franc od črné
ruože - p. Tomáše kramá,:e, Jakuba od črného jelcna
ll'lilmláše nožieře od šavle a Johanku, sestru mú - . Po:
tom pak v'lole l1Iá jest - aby poručníci - statek mu oj
- rozprodali - . A najprve když duom prodadie, aby
Johance sestl'e s Janem, synem jejím, dali L k. gr. 111:
a ltlartě, druhé sestl:e mé, XX k. a k tomu všeckereIi
SI'rchek a nádobie domovité mezi též sestry mé ,- rozdělte, neZ Martě, az by pak i duom prodán byl, komora
zuostavena buď tu k byulení HZ do její smrti. Dále
pak z těch peněz za vinici - aby chudým a malomocným
u sv. Lazara na Nov. M. Pr. dáno bylo L k. m. A dále
Z~l .téz penízc ,::iničné aby poručníci kúpili na některé
VllllCI platu vecného, coz by XV k. gr. m. postíhmíti
mohlo, a platu toho polovice jedna na víno do kostela
sv. Jiljie a druhá k sv. Michalu v St. M. PI'. itstavičnč
a věč)lě byla dávána. Item pasy mé dva sthebrné ať jsú
prodány a za to ornát dobrý aksamítol'Ý nebo atlasový
cl'\'ený zjednán a dán byl do kostela sv. Jiljie - a na
vosk X k. m. (Bez data.)

8. 1486, 5. července. RlillOp. Č. 2106 f. 181.
Johannes aurifaber et Martha emerunt domum ad hircos
apud commissarios Margarethe ab hircis pro CX s.
gr. pr. - Et prefata Johanna debet manere in habitaculo
posteriori usglte ad unum annulU. Act. postridie s. Procopii.
. 9. 1493, 14. bj'ezna. Rulwp. č. 2107 j. 36. Martha,
ohm Johannis aurifabri, U1l1lC vel'O vVenceslai Jeczmenkonis

Xi. Na MaÚIII ttdlllěsti:
de Nova civ. Pl'. conthoralis resignal domum suam
ad hircos - prefalo vVenceslao, marito sno - isto adiuncto, quod Johanni, orphano ol m Johannis aurifabri,
prioris viti sui, CCL s. m. tenebuntur dare, cum ad
annos legittime etatis venerit. Act. fer. V. post Greg-orii. (Uvedcných zde 2óO k. zaplaceno r. 1511.)
10. 1526, 8. ledna. RlIliOp. é. 2142 f. K. 19. (Kšaft
Marty Ječménkové.) Ve jmeno - . Já Marta Jcčménková,
měštka města p, ahy, vyznávám - že znamenajíc věk starosti
své a na svém zdravie nedostatek i ujmu, prolož s dobrým
mým rozmyslem o statku mémmocf tohoto kšaftu méhořiedím
obyčejem takovýmto: Najprve vinice dl'ě, jedna v šestnádcte strychllo a druhá ve dvanádcte u Vršovic ležící,
k lomu klenoty mé a podle toho i jiný veškeren statek
svuoj odkazuji Janu Kozlovi, synu mému milému - . Item
dUOln muoj, v němž bydlím, slove u kOzluo, na Ovocném
lrhu v Dolejším městě ležící, ten odkazuji Anně, vnučce
mé a dceH již psaného Jana Kozla, syna mého, item Severinovi, téz vnuku mému a synu téhož Jana Kozla, též
odkazuji vinici rečemí Kantorku v osm strychuo lIad
Zléchovem ležící, na takový však zpuosob a s touto výmienl<ú: jestliže bud"u táž vmícata má výš psaná napřed
P. B. se báti a olce a matku, jakž na to záleží, clfce
poslúchati, tehdy když by k létuom rozumným a spravedlivě došlým prišli, aby Anně domu a Severinovi vinice,
tak jakž výš dolčeno jest, postúpil bez" vší otpornosti, než
aby on Jan, syn muoj, do jich let dospělých tuho domu i
vinice k uzitku svému požíval i laké tak jako své opatroval
a hyntíti nedal. PaklilJy také kterékoli dítě anebo obé
téhož Jana Kozla, syna mého a otce svého, neposltíchalo,
než své vuole užívati, žádného se neboje, chtělo, tehdy jim
Anně domu a Severínovi vinice nebnde povinen obyčejem
izádným posltípiti, než k svému užitku obráliti, ale k lýmž
dětem jako k neposlušným, jakž se jemu zdáti a viděti
'bude, jako otec zachovati. Je,tli pak že by kterékoli
z týchz I'núčat mých anebo obé let spravedlivě došlých
nedojdúce umřelo, též aby týž duom i táž dnice připadla
na svrchupsaného Jana Kozla, syna mého a otce jich,
plným právem. Dále oznamuji, že otkazuji: K sv. Jiljí na
opravu bozieho domu XV kop gr. čes. na takový však
zpuosob, kdyz by koli potř'e'ba loho ká/ala a jaké koli
dielo s vědomiem téhož Jana Kozla, syna mého, se zacalo
a dělalo, tehdy aby do těch XV kop gr. vydával a jináč
nic; item k sv. Alžbětě do špitálu V k. gr. č.; item do
l'emple proli dvoru králové, v kterémž jest Estera, V kop
gr. ces. však na opravu těch obú záduší, když by toho
lcoli potřeba kázala, aby týz Jan KQzel, syn mnoj, vydával
a jináč nic; item paní Kateřině, Pllna mistra Jana zVratu
manže!ce, blány mé nejlepší podbřiškové a Anně, dceH
jejie, XV kop gr. če<. na pásek, aby jí táž paní Kateřina,
matka její, za to nějaký pásek, aby na mne také' památku
měla, zjednala. Item Anně děvčeti, kteréž jest u mue,
IP /, kopy gr. a k lomu s postel šatuo, na kterich s kuchaH,ú léhají, a to když k létuom rozumným a dospělým
přijde; item Lídě 'kuchařce kožíšek a pláštiek harasový a
k tomu II kopě gr. Toh', na svědomie a pro lepší jistotu
dožádala jsem se urozených vladyk p. Klimenta Zlatníka
z Liboslavě a p. Mikuláše l(onáče z Hodíšova, pergmistra
hor viničných, měšfan města Prahy, že jsú pečeti své
vlastní dali jim bez škody na svědomie k zádosli mé
tento kš aft a poslední vuoli .mú zapečetiti v pondělí po
BoZím křtění léta MOVCXXVI. (Publikováno v sobotu den
SI'. Vitališe, t. 1'.)
,
ll. 1535, 16. ledna. Rl/kop. Č. 2111 f. 104. Ambrož Dajmek a Annu koupili duom mezi domy p. Václava
Jaroše z Kapí Hory a Matěje Macka ševce od Jana Kozla
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z Pokštejna za' živnosti jeho, jakž trh oznámený a v re
gistrách páně pUl'gmistrových zapsaný to zavírá, od Lidmily z Ruprštorf'l Itl. jcho za CCCV k.
Act. die
Marcelli.

c.

Kšaft Jana Kozla z Pokštejna z r.
stl'. 243.

1535 viz výše

12. 1552, 22. zái'í. RlIlw!'. é. 2142 ;: Aa. 12.
(Kšaft Anny Dajn~k9\'é.) Já Anna Dajmková, vdol'a po
někdy Ambrozovi Dajmkovi duom, I' kterémž bydlím,
ležící podle zlatého I'orla, vinici - odkazuji Salomeně,
dcci:i mé milé - . Dán a psán ve čtvrtek po sv. Ma·
touši ap. 1ó51. (Vysvědčeno u vigiljí sv. Jana lG. 1552.)
13., 15~3.
RullOp. č. 101 J. 42. Jakož jest
Hanuš Spryngl povinovat Stanislavovi uldaři CCC kop
míš., Salomena [Daj mková], manželka téhož Hanuše, oznámil~, že jest taji dluh na sebe p,:ijala, tu sumu zapisujíc
na dom'l svém, v němž bydlí, ležícím mezi domy Hanušc
Falka a Kořínkovým --o

14.

1558, .n

října.

Jakož
jest rozep,'e vznikla o statek po
Dajmkové pozuostalý mczi Hallu5em Sprynglem, manžclem
též Salopleny, a pi'átely jejími smlouvu učinili, že
Hanuš Spryngl duom a vinici ujal
Act. fer. V.
post Crispinum.

Rl/kop. C. 2117 f. 422.
Augustin Zajdlhuber a Barbora koupili duom ležící mezi
,!vmy Hanuše Folka a Matiášc apatykál:e od Hanuse
Spryngle za VI C XXV k. gr. č. Act. fer. V. post
00. SS.
16. 1599, 14. prosince. Rl/kop. Č. 2205 J. 218.
Já Barbora, někdy Augustina Zejdlhubera z Zejdlhubu,
měštěnína Star. M. Pr., vd,>va, vyzn1vám pončl'adž
sem sobě ph věku svém sešlém smrtedlnost lidského pokolení ku paměti přivcdla, protož - o statku mém,
kteril mi všemohúcí P. B. skrze své otcovské požehnání,
také skrze mou a nebožtíka manzela mého pilnost, ousilí
a práce milostivě dáti jest ráčil, tento mltj kšaft - uči
nili před seb~ sem vzani. - Tělo pak mé - aby podle
mého stavu poctil'ě k 'v Jiljí k mému tu v P. B. odpocívajícímu manzelu milému a nášim spolu splozeným dítkám
v hrobě našem, v kostele nálcžitém - pochováno bylo - .
A poněvadz lollů času žádných dědic Ul' žil'ých nemámtaké manlel muj v svém kšaflu jest zřídil, aby
všecken slatek - na mile n na naše lehdáz žil'é - dl'a
syn)', Apama a Pavla Zejdlhuber)', nyní obadva z svěla
sešlé, rovným dílem pfišel jakož pak pl'i tom mezi
mnou a mými syny až do jich smrti jcst zustáno - .
Duom muj v Stal'. M. Pr., u černého koně řečený, v němz
b)'dlím, v osadě sv. Jiljí leZící, item duom muj v Nov. 11'1.
Pr., u Tatárki\. j'cCený, v Spálené ulici lel-íci, o kter);žto
duom na ten cas s uroz. paní Lidinilou Slenicovou, rOl.
z Lobkol'ic - na soudu sem, il. dvur mllj v Braníku ležící, u Romana slove, jak ten s vinicí, dvěma štěpnicemi
obmezen jest a u sv. Jiljí, k jichžto jurisdikcí pfináleží,
zapsán jest a k tomu, vš~lijakou po mne zllslal u hotol'ost
- odkazuji slov. Lorencovi Maršálkovi, Imíi. wirtmberskému
burkfojtovi etc., bratru mému milému a jedinému nej-'
blizšímu pHteli krevnÍínu - .
Poněvadž osadní záduší kostela sv. Jiljí v St. M.
přednost v koúp ní nadepsaného dvoru mého v Hraníce
mají, protož ta jcst vi\Ie a mínění mé, žc na takovi dvur
páni úředníci téhož záduší pobídnuli býti mají.
A nepatl-fce n" to, že týž ddtr, jakž na oko viděli jest,
na stavení a jiných potřebnostech o některý sto tolaru v

15.

I

f.

Č. 101
199.
n~kdy Salomeně

Rl/kop.

1558, 3. list 'padu.
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zlepšen jest, aby za jeden tisíc tolarlll' a tak za túž sumu,
za kterouž jej manžel mllj koupil jim prodán byl.
A pakli by jeho ujíti nechtěli, tehdy aby dotčený dvůr
~ prodán byl z té pak sumy prodané, kteréz by se
na posledních pět terminl'!v klásti mčly, při záduší sv.
Jiljí zanecháno býti má. - Strejci mému milému Hansovi
Maršálkovi, měštčníllu a měšečníku I' Normbercc, odkazuji
koflík st\-íbrný, J akuboví Mejlandovi, ,estry mé nebožky
synu] o němž, kde by byl, nevím, odkazuji X to'aruv. Jenž jest dán a psán v outerý U. dne m. Dccembris
I. P. 1599.
17. 1600.
Rt/lwp. Č 1174 f. 81. Popis stat1m
po paní Barbol-e Zejdlhuberové k žádosti Kryštofa Depercntina.
18. 1600, 9. slpna. Rulwp. č. 2231 f 446. Jakož
jest Lorenc lvIaršálek některé věci v inventál' uvedené
v domu u čelllého koně z sklepu proti světnici a v svč nici
zc je zal učuje. (Propuštěno po
na pavlaci vyzdvihl stvrzcní kšaftu Barbory Z. r. 160 l.)
19. 1601, 2. dubna, RIIlwp. č. 2113 J: 195. Bdl'toloměj Cimrman a Regina koupili dum I' osadě sv. Jiljí u cerného konícka od Lorcnce Maršálka a Ludl'Ílm, syna
jeho, za 2"5 k. gr. C.
20. 1601, 25. května. Ta 1/1 též f 491. Lorcnc Maršálek oznámil, ze jest všeeku spravcdlnost svú vedle
kšaftu Barbory Z. skrze revisí stvrzeného nu dvoru I' Braníce, nyní Matoušovi Oudrčskému prodaném, nálditou,
odevzdal záduší kostela sv. Jiljí.

koně \' osadě SI'. Jiljí mezi domy p. Kašpara Loselia,
perkmistra, a Jana Martina obostranne od Jana Purkarta
z Tyrolu a Al7.běty za 3000 k. gr. Č.
.:;~
1630, ~O, záH. Rl/kop. č. 2114 J: 442. Andrcs
Heydnreych a Katel'ina koupili dum u cernýho konícka
od poručníkllv Voršily, prve Martina Teytle a již JiHka
Perkaura manželky, za 4000 zl. rýn.

ad earponem penes domum Nicolai sutoris a Martha Przelucka pro CXL s. pl'. Act. fer. II. post lophie.
8. ] 50e, 22. června. Rukop. Č. 2107 f. 283.
vV cnceslaus gladiator ct Martha emerunt domum acialem
dictam Chrzestowsky penes domum vVenceslai J eczmenek
ad ircos a Wenceslao gladiatore pro CL VI s. gr. pl'.
Act. fer. ll. ante Joh. B.
9. 1511, 20. srpna. Rl/kop. č. 2108
83. Laurencius apot~carius z Třebska et Anezka emerunt domum
acialem Chrzestowsky penes domum Nicolai Nerbort a
Wenceslao gladiatore pro CXXXI s. pr. S tlÍto znameni tú pl'imienkú, že on Vavřinec od toho zápisu v roce
má se v vieře s tlítO obcí srovnati. Pakli by se nesrovnal,
tehdy ve ctvrti letě aby ten duom prodal. Act. fer. lIlI.
post Nativ. M. V.
10. lól6. 26. dubna. Tamtéž f. 115. Havel Ko]'ének švec a Jana koupili duom ležící na rohu proti ráji
od Lauryna apatekáře za dvě 'stě k. pr. Act. sabbato
ante Georgii.
] 1. 1523, 18. října. Rllkop. č. 2142 f. F. 11.
(Kšaft Havla KoHnka.)· Ve jmcno božie amen. Já Havel
Kořínek švec, měštěnín St. M. Pr., vyznávám tiemto
listem - že - ustanovuji Janovi, synu svému, a k tomu
domu mého, v němž bydlím - mocnú poručnicí Janu,
manželku sVli mihí, jicHo k radě a ku pomoci přidávám
Jiříka a Vavřince Kořínky, bratry své, a Allexiho Holého,
vše ševce a měšťany již psaného města Pro KteréHo
Janě a Janovi, synu mému duom muoj, v němž bydlím, na rohu proti ráji na Ovocném trhu ležící, k tomu
viničku i jiný vešken statek svuoj - pOl'ličiem na
rovný mezi ně rozdiel. - Dán 1. 1523 v neděli den sv.
Lukáše ev.
12. 1533.
Rl/hop. č. 534 ll. f. 50. Staly
se smhivy svatební mezi Johannou, někdy Havla Kořínka
manželkou, z jedné a Matějem Mackem z slrany drnhé - .
13. 1553, 6. listopadu. RI/lwp. č. Zll? f. 282.
Johanna KoHnková vzdala duom svuoj na rohu ležící
podle domu Dajmkové Petrovi KoNnlcovi, synu svému.
Acl. fer. II. post 00. SS.
14. 155~, 13. dubna. Tamtéž f. 30? Jakož jest
nebožtík Mathiáš apatykář za živnosti své duom sobě od
Petra Kol'ínka koupil a takovi trh před p. purgrnistrern
oznámil' registry poznamenati dal, kdež pak po smrti téhóž
Mathiáše Markéta, manželka jeho, žádala, aby taltOvý trh
- zapsati poručili: Mathiáš apatykář koupil duom na rohu
podle domu Dajmkové a Sld'ivanovým od Petra Kořínka
za CCCLXXV k. č. Acl. fer. VI. ante Tiburcium.
1ó. 1559.
Rukop. č. 101 f. 210. Matiáš Ryška
apatykář oznámil, jakož jest grunt při městě Vodňanech
prodal pozuosl alý po někdy Matiášovi apatykáři nálezející
- za LV k. č., ty peníze na díle k sobě jest přijal, že
takovt\ sumu Markétě a sirotkuom ujišfuje - .
16. 1575,13. května. RÍtllOp. č. 2122 f. 148. Jakož
jest po někdy Mat;ášovi Ruzhovi apatekáři pozuostal duom
nározní proti ráji ležící, nu kterýž toliko od téhož IVlatyáše
puol plÍta sta kop. míšo jest zavdáno - laké sirotci Jan,
Jakub, Lucia, Kateřina, a Marlcéta, matka jmenovaných sirotkul', kdež o ten všechen statek - v pl'ítomnosti Mikuláše
Vodňanského z Čazarova, strejce vlaslního týchž sirotkuov,
porovnání se stalo s Matiášem Kralovickým, vočímem, též
Markétou, ni. jeho a matkou předepsaných sirotlmov že - duom, ktelÝž Markéta vlastníma penězi svými doplácela, ten jsou Matiáš Kralovický s manželkou svou
ujali - . Stalo se v pátek po Na nebe vstoupení P.

2l. 1603.
Rukop. Č. 2179 f. 105. Lidmila Zejdlhuberová kvituje 'Ludvíka Maršálka na místě
Lorcnce, olce jeho. TalldtJž f. 106. Katel'ina Deperentinová a Brigida, švagrová její, i na místě Alžběty, po
Kryštofovi Depercntinovi, prvnčjším manžclu jejím, pozustalého sirotka, ucinily narovnání s Lorenccm a Ludvíkem
J\Iaršálky.
22. 16iJ8, 27. února. Rt/kop. č. 2232 f 348. Jakož
jest po Bartolomějovi Cimrmanovi pozůstalá Regina manželka a Alzběta sirotek, dcera jeho, kterážto Regina dostavši se za Arnolda Nerhofa z Holtrperku za manLelku,
také z tohoto světa vykrocila, že rak mezi ním Arnoldem
z jedné a porucllíky AlZběty sirotka, z strany druhé ně
která nedorozumění povstávati chtěly, srovnáni j,ou [že Nerhof prijal 500 k. gr. C. a některé klenoty.)
23. 1616, 17. línora. RI//wp. Č. 2233 f. 313.
Jalcoz jsou líl-ednki šestipanští na místě obce ku pořadu
práva pl'istoupili a do domu po někdy Bartolomějovi
Cimrmonovi pozllstalého a Alžbětě, dceři po nčm zustalé,
náležejícího za pHčinou tou, že jest bez vědomí pánův,
jakožto předních poručníklll', též bcz vědomí z rady nařízenich poručníkllV Janovi l'urkhartovi z Tyrolu k stavu
manzelskému se zamluvila a potom se s ním v konsistori
dolejší oddati dala a tildy všecken len statek vedle zHzení zen1ského a sněmovních art)'kul1'tv J. Mti C. a obci
v pokutě propadla, právcm zmocnili, kdož potom na poníženou a slzavou její žádost to jest pl'i J. Mti C. obdrže!a, že jest k tomu povoliti ráčil, aby s p,"ny lířed
níky - porovnati se 1Il0hla - i takto jsou smluveni že - Alžběta Z.\ právo obci náleZející 1000 k. m. jest
odevzdala.
24. 1616. RullOp. Č. 2233 f. 321. Jan Purkart z, Tyro:u, mčštěnín Nov. M. Pr., zapisuje jmenem
Alžběty m. své dluh 600 k. c. JiNkovi Wolfovi uzdal'i na
domu svém II "erného koně.
25. 1617,8. května. RlIlwp. č. 2114f.218. Martin
Teyfi z Ceilperku a Voršila koupili duo ol u černého

Císlo pop. 455.
(U kapra, Chl'estovský.)

';'1. 1413, 8, června. Rl/kop. č. 991 f. 62. Pezoldissa vidu a ducta est super domllm J axsonis sartoris in
XII S. et Vl gr. Act. fer. V post Assumpc.
"2. 1417, 27. května Rl/llOp. č. 2102 f 150.
Cunsso Gisperger aurifaber emit I s. gr. c. crga Anna'll,
rclictam Henslini Giibel, pro VITI s. super domo olim
Cunczonis barchaniste. Act. fcr. V. ante Pentheco"t.
'*3. 1418, 8. listopadu. Ta 1/1 též f. 195. Cunczo
Gispergcr aurifaber exsolvit LVI gr. ct VI hallenses et
terciam partem leporis c. erga l'I'Iarcum SchoUer seni0rem
et Sigismundum Clementeri pro XVIII s. ct lIUI gr. sllpcr
domo propria. Act. fcr. III. ante s. Martini.
1. 1440, 18. dubna. RI//lOp. Č. 992 I 202.
Facta est ámicabilis composicio sacri matrimonii intcr
Claram, viduam Andree dicti Chrzest s\ltoris, et Wenceslaum sutorem dictum Zvrtlík - . Acl. fer. II. ante s.
Georgii.
2. 1440, 1. října. Ta/lltéž f. 204. Mauricius dc
domo Stu k et Ssebierz pincerna, testamentarii Andree
Chrzest, fassi sunt, qualiter Clau relicta - et Wenceslaus Zvrhlik satisfecerunt testamcnto Andree Chrzesť-.
Act. sabbato post s. Wenc.
3. 1472, 7. července. Rit/lOl'. č. 2119 f Q. 4.
Ve jmeno božie amen. Já Vádav Chřest, měštěnín St. M.
Pl'. - ' že dllOm muoj u kapra vedle kozluov, v němž
bydlím, druhý také duom muoj podle Adama pt'oti domn
Tomáška pernikáře na rohu IcZící, zahr:ídku na j'vlalé
Straně u sv. Jana v Oboře, krám pod rathúzem vcdle
krámu Pavla Hoštky, plístku v Kostečné ulici vcdle domu
Fontesové - odkazuji - panic Majdaleně, manželcc mé
milé, a TindHchovi, synu mému, k rovnému rozdielu. Manželce mé rozkazuji, aby V k. gJ'. na opravenie skel
kostela sv. Jiljí vydala - . Act. fer. III. post Procopii.
4. 1474, 21. června. Rl/kop. č. 2105 f. 345.
Johannes Przelucky sutor et Martha emerunt' domum
acialem ad carponem dictam in foro fructuum pen es
hirc?s situ~tam aputMajdalenam Chrzestowa cl Duchkonem,
mantum ems, pro L s. boem. Act. fer. III. ante Joh. B.
5. 1493.
Przelucky.

Rllkop.

c.

2101

f.

36.

Johannis

2 .. prosince. Rl/llOp. č. 94 J. f. 126.
Martha, relicta Johannis Przelucky, fassa est se obligari
in XV S. pl'. \Vences'~ao dicto Jeczmenek et Marthe cum
consensu Samuelis et Dúrothee, p lerorum suorum. ln
cadem summa cOndescendit eis celarium iestitudinatum
situm penes domum eiusdem vVenceslai, Act. fer. lIlI.
post Andree.
. 7. 1501, 17. května. RII/lOl'- č, 2107 f. 205.
\Venceslaus gladiator et Dorothea emerunt domum acialem

6.

1495,

r

udll/ěstí.
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17. 1581,' 7. července. Rukop. č. 2122 {. 311.
Jakož jcst kšaft Markéta pozuostalá po Matiášovi Královickým apatckáři vdova učinila, 1<tcrémužto kšaftu když
jsou Adam a Eva, syn tél dcera dotčené Markéty, při
právě odpor dožili, k porovnání přátelskémll s Janem,
Jakubem, syny, Lucijí a Katel-inou, již psané Markéty
dcerami s prvnějším manzelem Matiášem Hruzou zplozenými, podáni - jsou smluveni, ze Adam s Evou ocl odporu svého upustili, také při domu proti ráji leZícím se
zuostavují a len sobě k dědičnému vládnutí ujímají - .
Act. postridie M. Joannis Hussii. (V kvitancích se jmenují: Jan a Jakub Ruzové apatekáři, vlastní bratří přijímají
1<. O k. Infš. od Aclama z Bochova apatekril-e, bl.tra svého.
R. 1582 kvituje po smrti Lucie Jakub Ruza sestru svoji
z Bochova, Jakuba Wilkyna manželku.)
18. 1606, 18. září. Rukop. Č. 2L13 f. 410. Jan
Martin koupil dum naproti ráji vedle domu u černého
koně nárožnf v osadě sv. Jiljí od Symeona a Matiášc
Ferdinanda bratl'í Wilkynuv za 3000 zl. rýn.
19. 1607, 26. br·ezna. RlIlwp. č. 1/41 f. 168. Jakož
jsou Pavel Radoňovský z Kosmačova 'polu s KateHnon,
někdy Jakuba Ruzhy apatykáře pozustalou dcerou, přípo
věď učinili na peníze gruntovní na domu proti ráji od
někdy Symeona Wilkyna a Matyáše Ferdinanda, bratří
\Vilkynuov, Janovi Martinovi prodaném, nedoplacené i na
jiný všecken statek, jakožto nejbliZší krevní pl-átclé (Matyáš Ferdinand zemřel 19. Njna, Symcon 2'. prosince
1606.) - po někdy Markétě Kralovické bábě, o kterémžto statku ačkoli kš aftu se najiti nemuže, však smlouva
se stala, že jest se Evě, dceři jí Markéty nejmladší, dostal a ona díly jak bratrum tak sestrám jest splatila --.
Páni - vypověděli: Poněvadž - Pavel Radoňovský z K.
z Kateřiny, dcery někdy Matyáše Ruzhy apatekM-e, a
z 1Iarkéty m. j., KateHna Ruzhová z Jakuba Ruzhy, dotčené Katel'iny vlastního bratra, son pošly, z ktnéž tolikéž
Markéty, Pavla Radoňovského a Kateřiny Ruzhové báby,
s druhim manželem Matyášem Kralovickým zplozena jest
Eva, jmenovaných Symeona a lvlatyáše Ferdinanda, bralří
Wylkynnol', matka, tudy týž někdy Symeon a Matyáš
Ferdinand s Pavlem Radoňovským a Kateřinou, Jakuba
Ruzhy dcerou, bratr a sestra ujčení a strejčení II tak
krevní přátelé sou byli - dává se Pavtovi Radoňo\skélllu
a Katel'ině Ruzhový - za právo.
20. 1617.
Rukop. č. 2114 f. 218. Jana
Martina.
v
..
1629, 19. bl'ezna. RlIllOp. Č. 2114 f. 404. Barbora
Slejnicová koupila dům nárožní vedle ccrnýlto konícka ocl
Jana Martina za 2700 zl. rin.

Proti l/!{alé Karlovi ulici.
CI510 pop. 454 a.
(Dum Nerbortovský.)

"'1. 1403, 4. srpna. Rllkop. č. 996 f. 81. Johannes
Muglicer emit duas S. gr. census erga Oltonem Magnum
aurifabrum pro XVIII S. super domo ipsius Ottonis sita
ex opposito platee aurifabrorum - . Act. sabbato ante
Sixlum.
*'2. 1408, 29. listopadu. RlIllOp. Č. 2101 f. 168.
Otto Magnus aurifaber exsolvit II s. gr. census erga Jo87*'
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hannem Mugliczer pro XVIII super domo propria. Act.
in vig. s. Andree.
1. 1443.
Rufwp. Č. 90 f. 86 .. Domus Ctioorii
Meroota sutoris.
2. 1457.
Rl/hop. č. 2105 f. 51. Domus
Cliborii Merbota.
3. 1465, 15. dubna. RuflOp. Č. 2119 f. O. 4. Ve
jmeno božie amen. Já Clibor Nel bola švec - ustanovuji
paní Margretu, m. mú - porucnici Janka, l\Jarlina, Johanky a l'vlaratky, dělí m)'eh, domu také mého, v němž
bydlím -- jimžto jmenovaný duom i všeekeren statek
mu oj - dal sem. - Act. fer. II. in Pascha.
4. 1470.
Ruhop. e. 2105 f. 295. !)omus
relicte Nerooth.
Rukop. Č. 2106 f. 163. Domus
5. 1485.
:Martini Nerbole.
O. 1487, ll. července. Ruho}. č. 2106 f. 205.
Kalherina Nerborlowa resignat ius suum ad domum Nel'borlonis inler domos Procopii sutoris et Johannis Prze·
luczky Nicolao sutori, genero suo - . Act. fer. lIlI.
anle Morgarethe.
7. 1487, 13. lislopadu. Tamtéž j: 214. Johannes,
natus o1im Ctiborii Nerbortonis, rcsignat - ius ad do·
rnum Nerbortonis diclam - Johannc, sorori sue _. Act.
dic Briccii. - Johanna, filia olim Ctiborii Nerbortonisresignavit ius ad domum Nerborlonis - Nicolao, m.rito
suo.
8. 1487.
RuTlOp. č. 94 f. 65. Zuzanna,
relicta Martini Nerbort, fassa est, quia percepit pro 1'01'cione sua post predictum Marlinum sex s. gr. rn. a Katherina Nerborlowa, matrc prefati Martini - . (V juxtě
jmenuje se Nicolaus, gener Kalherine Nerbortowa.)
9. 1502.
Rl/flOp. Č. 94 ll. f. 178. Nicolaus
sulor fassus est, quia obligavit VI s. gr. pl', Johanni Je·
lenek et has scribit in domo sua propria dicta u Nerborluov
- a za lu dobní vuoli lýž Mikuláš má naučiti řemeslu
ševcovokélllu padlOlíka téhož Jelenka a za td od učenic
ncmá nic vzieti.
10. 1520, 20. ř}jna. RllflOp. Č. 2109 f. 139. Jan
Matka švec a Dor?la koupili dumn někdy Nerbortuov
ležící mezi domy Cerného ševcc a Havla Kořínka od
Allexí Holého ševce (poručníka statku někdy Mikuláše
Nerbol ta) za sto k. gr. č. Act. sabbato post Galli.
11. 1526, 29. října. Rl/flOp. Č. 2110 f. iZ6. Ondřej
Skřivan švec a Kedruta koupili duom nebo polovici domu
Nerbortovského, jehožto druhá polovice náleží Janovi
Matce, tak a potud hned od gruntuov až nahoru i s krovem, jakž stí mezi seb\í sami rozdělili a hradbu učinili.
Kterážto slrana domu leží k Kořínkovi. Od Jana Matky
za XL k. pl'. Act. fer. II. post. Simo et Jude.
]2. 1538, 12. ledna. Rl/kop. Č. 2142 f. S. 11.
(Kšaft Jana Malky ševce.) já Jan Matka švec někdy
z Nerbortova domu, jsa v trestání božím a tězké nemoci
- pol'fzení činím - . Co se týče domu, ten Dorolě m ..
poroučím aby s dílkami na rovný díl porovnala - .
Kubíčkovi, synu svému, biblí odkazuji. Jenž jest dán
v sobotu po Třech králích 1. 1538.
13. ]538, 9. března. Rl/kop. č. 2111 f. 209. Jakub
Smíšek švec vzdal statek svuoj Kedrulě, někdy
SId'ivana ševce a nyní manželce své a táž Ketruda
vzdala dí! svuoj po Skřivanovi - Jalmbovi, manželu
svému _. Act. fer. VI: ante lnvocavit.
14. 1543, 2. května. Rl/kop. Č. 100 f. 19. Jakot
jest po Janovi Ma,tkovi ~evyi duom pozuost~l l\ Dorota,
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manželka téhož Jana a sirotci Jakub, Pavel a Anna a táž
Dorola, matka jich, Václava Kozlíka za manžela sobě
pojala, i oznámili Václav s Dorotou, že jsú se o tcn
dUOJll smluvili, že ten duom Dorota s Václavem, manželem
svým, v jisté sumě ujali, ve CXV k. č. - Act. fcl'. IIlI.
post Filipi ct Jacobi.
15. 1548, 17. listopadu. RllflOp. é. 2142 f. Y. 16.
My purgmistr a rada známo činíme kterak Václav,
někdy Ondřeje Skřivana, souseda našeho, syn, učinil jest
kšaft v sobotu po sv. Brikcí 1. 1548 lakže - dílu
svého na domu otce svého - otkazuje Kedrutě, mateři
své
16. 1567, 14. listopadu. l!.lIf;op. c. 2120 f. 50 ..
My purkmistr a rada - známo CI UJme kterak Jakub
Skřivan švec, soused náš učinil kšaft v páte k 1'0
sv. Brikcím 1. ]567 že duom, v němž bydlí odkazuje Kateřině m. své.
17. 1569, 12. září. Rllfwp. č. 2118 f. 232. Kateřina, man~elka někdy Jakuba Skřivana ševce a již nyní
Ondřeje Cerného ševce vzdává dUOJl1 manzeli
svému - . Act. fer. U. post Nativ. M. V.
18. 1574, 19. ledna., Tamtéž f. 360 .• Kateřina
Skřivanová, někdy Ondřeje Cel'llého a nyní již Sebesliana
Svobody ševce manželka vzdává duom - manzeli
svému. Act. postridie Priscae.
19. 1597, 9. června. Rt/flOp. Č. 2113 f. 72. Václav
Nosek švec a Marjana koupili dům mezi domy někdy
Eliáše Behma z Baw,rnbcrku a Jakuba Wilkyna od poručníkův sirotků po Sebestianovi Skřivanovi ševci.
20. 1608.
RuflOP č. 324 f. 433. Pokojník:
Jan Cech rukavičník.
21. 1612, 1. září. Rttkop. č. 2233, f. 102. Stala
se smlouva mezi Dorotou, na onen čas Sebestiana Skři·
vana a již Matěje Komfnlta maIJželkou, z jedné, Lukášem Skřivanem, po dotčeném Sebestianovi Skřivanovi
pozůstalým synem, z druhé a Annou, sestrou jeho, z slrany
třetí co se týče tří set k. míšo gruntovních na domu Vá·
clava Noska ševcev někdy Tomášovi, Zuzaně a Anně, bra·
třím a sestře, po Sebestianovi Skřivanovi pozůstalým a již
z světa sešlým, náležejících - .
22. 1616, 12. prosince. Rl/kop č. 2114 f. 214.
Václav Nosek švec - vzdal dům - Alžbětě, m. své.
1630.
RllflOp. č. 2234 f. 340. Tobiáš Lev
a m. j. Alř.běta, vdova po Václavu Noskovi, ujali dum.

*'

črslo pop. 454 b.

1. 1562.
Rl/flOp. č. 2121 t. 37. Dorota Kozlíková, vdOva po Janovi Matkovi.
2. 1562, 30. dubna. RI/TlOp. č. 2118 f. 23. Eliáš
Pchm šmukýř a Lidmila koupili duom vedle domu SkHvanového a Adama ševce od Doroty Kozlíkové za 300
lL gr. č. Act. pridie Filipi et Jacobi.
.
3. 1608.
Rt/kop. č. 324 f. 433. pokojnfk
v domě paní Anny Behmové: Matouš Potmčši1 švec.
4. 1610, 13. srpna. RllflOp. č. 2114 ;: 14. Anna,
po Eliášovi starším Belllllovi z Bawenberku pozustalá ~dova!
postoupila dum svůj kterýž se jí po jmenovaném E!Jášovl
v podílu dostal, me;i domy Jana Posluly a Václava N:ska
ševcův, v němž bydlí, Eliášovi Behmovi Zo B"E~~'Í~u ~ lmu.
5. 1620.
Tallltéž f. 271. Dum (, e e lml\
z Bawenberku.

Karlově

ulici.

Číslo pop. 453.

1. 1443, 30. července. RuflOp, Č. 90 f. 86. Ctibor illerbota sutor et Katherina emerunt domum sHam
prope plateam aurifabrol'um inter domos eiusdem Cliborii
immediate et Nicolai Hesollh erga Kubikonem peplatricem pro decem s. Act. fer. 1111. ante Vincula Petri.
1449, 14. května. Tamtéž f. lZZ a Č. 2105
Blazko balneator et Ludmila emerunt domum inter
domos Cliborii Merbota et Nicolai Hesolth erga prefatum
Cliborium pro XII s. gr. Canale inter dOlllos eorumdem positum ad utrosque pertinere debet - . Act. fer.
III. ante Sophie.
3. 1155, 9. ledna. Rl/kop. Č. 2105 f. 32. lvlartinus
sutor et Kalherina emerunt domum - ' erga Blasium balneatorem pro XIX' s. Act. (er. V. post Epiph.
2.

f. 32.

4. 1457, 29. března. Tamtéž f. 51. 1\icolaus
Ivlleczny et Martha emerunt domum - erga commissarios
per Marssonem sutorem substitutos pro XXXVII s. - Act.
fer. III. dominice Letare.
5. 1470, 29. srpna. Ta lil též f. 295. Gallus sutor
, et Martha emerunt domum inter domos Nicolai Hesolth
'. et relicte Nerboth apud tutores orphanorum olim Nicolai
sutoris Mleczny di cti pro XL s. Act. die Decoll Joh. B.
6. 1483, 24. května. Rllkop. e. 2106 f. 123. Petrus Ssirze sutor et Barbara emerunt domum inter
domo's Wenceslai Hesolt et Merbote erga Gallum sutórem
pro XXXV s. pl'. Act. sabbato ante Vrbani.
7. 1483, 10. července. TamtCi f. 126. Martinus
penesticus emit domum - erga Petrnm Ssirze sutorem
pro XL s. pl'. Act. fer. V. post Kyliani.
8. 1485, 7. září. Tamtéž f. 163. Pruossa sutor
et Katherina emerunt domum inter domos vVenceslai
Hesolt et Martini Nerbote erga Martinum penesticum
dictum Maress et Dorotheam, conthoralem eius, pro XXX
s. gr. pl'. Act. fer. lUl. ante Nativ. M. V.
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15. 156 \.
Rllf(op. č. 2118 f. 2. Stal se jest
frejmark - že p. Adam Sturm z H. posloupil jest domu
svého - Janovi lilI. Pecinovskému z Pecinovce _.
16. 1563, 8. března. Ta1lltéž f. 42. Adam Žatecký
koupil duom - od Jana ml. z Pecinovce za 250 k. gr.
č. Act. fer. II. post Translat. s. Wenc.
17. 1563. 8. března. Tamtéž f. 43. Stanislav Šárka
a Anna koupili duom - od Adama' Žateckého za 250 k.
gr. c. Act. fer. II. post Translat. S. Wenc. (R. 156D splácí
vdol'R Anna.)
18. 1}i71, 2:2. ledna. Tamtéž f. 271. Anna, někdy
Stanislava Sárky a již Ambrože Tichého ševce manzelka,
vzdává duom manželi. Act. die Vincencii.
19. ·]582, 20. srpna. RIITlOp. č. 2205 f. 8. Ve
jmeno - spravedlnost, kterou na tom domě má, v němž
on Ambrož Tichý bydlí, odkazuje Adamovi·Proksycarovi
ševci a m. j. Alžbětě. - Dán v pondělí po Sl'. Agapitu.
20. 1582, 15. listopadu. Ruko}. č. 2112 f. 136.
Mandalena Lapáčkorá koupila dům - od AlZběly Prošicarový, někdy Ambrože Tichého paslorkyně, a nyní mal)želky Matesa z Huttnova, za 230 k. č. Act. fer. V. post
Brikcii. (1583 přijímá peníze od Jana Smíška, jinak Postuly.
21. 1003, 4. l'íjna. Rttfwp. č. 2205 j. 257. Ve
jmeno -. Já Lidmila, m. Jana Postuly - kšaftuje, ponechávajíc při vzdání manželském. - Stalo se v sobolu po
sv. Michalu.
22. 1608.
Rllliop. č'v 324 f. 434. Pokojník
v domě Jana Postuly ševce: Jan Snorchcr krejčí.
23. 1620, 25. srpna. Rt/kop. č. 2114 f. 271. Eliáš
Behem z llawenberku koupil dům v osadě sv. Jiljf proti
zlatému kříži vedle domu svého a domu p. Pavla Frčky
od poručníkuv nad Janem, sirotkem po někdy Janovi Poslulovi pozustalým za 550 k. gr. č.

Číslo pop. 452.

9. 1493, 28. března. RttflOp, Č. 2107 f. 37. Vitus
vVoczasek dictus sutor et Martha emerunt domum inter
domos olim Heso!tonis et Nicolai sutoris a Katherina,
relicta Pruossonis sutoris. pro XXXVll'/2 S. pl', Act. fer.
V. post Anllncc. M. V. (Zrušeno téhož roku.)

(Hesoltovský, Petl'fckov ský, u červených

10. 1493, 10. října. Tamtéž f, 46. Mathias pellifex
el Katherina emen\nt - a Katherina, relicta Pruossonis
sutoris, pro XXXV S. Act. fer. V. post Dyoni,ii.
ll. 1498, 5. \Ínora. Tamtéž f. 139. Victorinus sutor
et Marlha emerunt domum inter domos Nicolai sutoris
dicti Nerborta et Petri pincerne a Malhia pellifice pro
XXXVII'/2 S. pl'. Act. dic Agathe.
12. 1531, 17. června. Rl/kop. č. 2110 f. 357.
Lukáš Jordan koupil puom mezi domy Jana Matky a Petl'íčkovým od :Marty Cerný za CX k. gr. č. Act. sabbato
post Viti.
• 13. 1542, 17. listopadu. Rl/kop. č. 2111 f. 343.
Lukáš Jordán a Marta m. j. vzdá\'aj! si navzájem st alek.
Act. fer. VI. post s. Martini.
14., 1560, 20. listopadu. Rl/flOp. č. 2117 j. 464.
Ada'll Sturm ml. z Hrauic a Kateřina z Duban m. j.
koupili duom ležící mezi domy někdy Burjana z Vlkanova
a KOzlíka ševce od sirotkuov po Lukášovi Jordánovi kniehaři a Justyny m. j. za CCL k. gr. č. Act. fer. lIlI. post
~li~~be\h,
.
.

"1. 1406, 4. listopadu. Rukop. č. 2101 f 97. Margarctha, relicla Pell·i Scholter, cmit I S. gr. C. erga Ua·
nusskollem vVawrzikonis,fratrem sUUln, pro VllI s. super
domo ciusdem Uanusskonis. Act. fer. V. post 00. SS.
'i'2. 1406, 11. prosince. lill/zléž f. 100. Margaretha,
relicta I'etri Schotter, resignavit II s. gr. census Martino,
filio olim Nicolai Wawrziconis in foro s. GalIi. Ad.
sabbato ante Lucie.
';'3. ]414, 10. května. Rl/kop. č. 2102 f. 32. Martinus, filius olim Nicolai 'Vawrziconis, emit scptimam dimidiam S. gr. c. erga Margaretham, re1ictam p, tri SchoUer,
pro LX S. super domo ipsius Margarethe. Act. fcr. V.
post Stanislai.
"'4. 1418, 2-l. lislopadu. Tamtéž f. 198. lvIargaretl!a,
Petri Schotter relicla, rcsigna\'Ít Petro Holkro, genero
suo, II m. gr. et unum leporem c. super stuba baln~ali
Helmonis. Act. in vig. S. Katherine.
"'6. 1426.
Rl/hop. č. 2099 f. 190. Per sentcl1ciam consulum prelexlu LX s. super domo Czotroni, per
~~rg~retam! contllOfalem ei\lsdem <;:zoli;onis , Martino I
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XI, Proti Mali [(arlově ulici,

Xl, Proti Malé Karlově I/lici,

nulo Nicolai vVawl'ziconb, in eadem proscriptaruru, '1 ue
sita est inter domos Mankonis sutoris cx una et Tcodrici
Cruo, nunc vero Marthe, parte ex altera et iuxta deposicionem dominorum prcdecessorum asserencium predictulll
Marlinum iure legittimo in diclam domum pro predicta
pecunia fore introducturum, similiter quod asserentes
eundem Martinurn prefate domus fure in possessione rcali
et acluali, in co forma iuris civitatis pretacte plcnarie
observata, appropriata est sepefalo Martino,

e'6, 1427,
Tal1ltéž j, 202, Martinus Wawrzikonis fassus est, se percepisse X s, a Marssone de Ledecz
et ab Anna, conthorali ipsiu<, super vendicione domus,
1. 1460, 28, dubnll, Rltkop, C, 2119 f K, 10,
Ve jmeno - , Já Regina, podruhyně u p, lvlikuláše Hesolla - bydlejície - , l'anny Vracky prosím, aby opony
k ollál-i v B9t1émě, což by uajslušnčjie mohlo býti, zjeduaj;c, pilnost sVlí také - přičinila, aby domek ten podle
Betlema opraven byl - a Barboře, v témž domku bydlející II k, gr, Act fer, ll. post Georgii, (Nepalrně
změněný text cte se fol. L 9,)
2,

HesoH,

1470,

Rl/kop, C, 2105 j, 295,

Nicolai

3, 1471, 2, listopadu, Rl/llOp, C, 2119 f p, ]4,
Ve jmeno - , Já Miku]áš Hesolt - ustanovuji paní Andku,
manzelku mli miltí, porucnicí - jidto napřed duom muoj,
v nčmž bydlím, druhý duom u melúna za sv, Michalem,
chmelnice v Skl'inkách dve a v Nuoslech jednu, krámy
pod ratlnÍzcm kramářské tH - dal sem - , Item dvuor
muoj v Roztylech i což potom k němu přiklípeuo
jest, Václavovi, synu mému, a k tomu duom, kterýž slove
Bezdrozdie odkazuji - , Act, sabbato post 00, SS,
4, 1473, 18, ledna, Rukop, Č, 2105 f 334,
Anezka, relicta olim Nicolai Hesolt resignat post
suam mortem omnia bona sua - W'enceslao, filio suo,
et pueris eius,
5, 1483.
Rllkop, Č, 2106 f. 123, WCÍlceslai
Hesolt.
6,

7,

1485,
Tamtéž f. 163. Wenceslai Heoo!t,
1486, 15, lÍnora, Tamtéž}. 173, Daniel, no-

tarius consilii Mai. Civ, Pr" emit domum in parochia s,
Egidii ad rubeas aquilas titulatam in,ter domos Sigismundi
Holec ad angelos et Procopii suloris erga J eronimum
tonsorem, Johannem Pytlik et Duchconem tonsorem pro
sepluaginta quinque s, gr, prag, - <o olllni iure, quo
predicti vendentes propter certa debita pro \Veneeslao
Hesolt erant introducti
Act. fer, II II , post Va.
lentini,
8. 1490, 8, kvčtna. Tamtéž f. 276, Marcus de
Colonia emit domum Hesoltowsky - a Daniele, l1otario
consilii, pro centum s, pr. Ac!. die Stanislai.

9, 1491, 1. března, Tamtéž f. 293, Johannes
cllltellator Kousal et Barbara emcrunt domull1 Hesoltowsky
a Marco de Colonia pro CXV s, pr. Act. fer. III. ante
Translat. s, vVenc,
10, 1491, 7, čerrence. T./ll/též f 303, Helias de
Pelrzimow emit domum Hesoltowsky apud Johannem cultell"torem Kousal dictum pro CXV s, Pl'. Act. fer. V.
post Procopii,
1]. 1493, 31. srpna. Rl/kop. č. 210? f. 44. Petrus
pinccrna de HOl'zan et Katherina emerunt domum - ab
Helia de Pelrzimow pro CXX s,' Act. sabbato ante
Egidii.
12, 1541, 28, lÍnora, RltllOp, Č, 2142 j, U, 5.
(Kšaft Kateřiny P\ltříkové,) Ve jméno
Já Kateřina

PetHková, mčštka St. JIL Pr" vyznávám - , že - toto
mé poslcdnf porucenství - řídím a zpuosobuji obyčejem
takovýmto: Najprve statku mého všeho, předkem domu
mého u Hesoltuov, v němž bydlím a vinice, jcnž slol'c
Vysoká, JII/2 str. ddící, gruntuov činím porucníky
p, i"lartioa z Vlkanova od zlatich kUžuov a Václava KoMka, pl:átely mé zl'láště milé, Ilem jakož neboZtfk Petr,
manžel muoj, pozuostal k záduší sv, Jiljí 37 k, m., i na
ten dluh dala jsem 20 k, m. a ještě pozuostává 17 k" ty
aby byly dány z téhož statku Illého a k tomu a nad lo
k témuž záduší pl'idál'ám na víno k službě Boží a na vosk
20 k, m. Item též také na chudé žáčky a potřebné tu
k sv, Jiljí odkazuji 10 k, Item do Betlema na skla 10 k.
H, na opral'u záduší podlé Betléma pět kop míš, odkazuji,
it. do dřevěného záuuší též na opravu toho domku z pozuostávajících pen'čz pět kop míš, aby dali, It, což se
pak toho domu mého výš dotčeného a té vinice výš jmenované dotýče, takto se při tom svrchup,aní poručníci
mojí mají zachovati, aby oni týž duom muoj i tudí" vinici,
ktož by to najslušnčji kúpiti chtěl, prodali a což by koli
z toho pl:es to, což jsem komu nahoře odkázala, zuostalo,
to aby na milosrdné skutky chudým a nuzným .lidem na
každý rok, pokudž by toho stávalo, suknem a lázně topením vynaložili, Stalo se v sobotu po sv, Matěji ap,
1. MODoXLlo,
Stvrzen 1542 v pondělí po sl. hodu
vtělenI p, Kr,

13.

1542, 15, července.

Rl/kop, Č, 2111 ;: 342,

BUl'jan z Vlkanova a Dorota koupili duom u cervcných
vorluov Petříčkovský - za 120 k, gr, C, od poručníkuov
statku po Kateřině Petříkové - , Act. sabbato post Jaco bum.
14, ] ó50, 29, listopadu, Rulwp. Č, 2142 f Aa, 13,
(Kšaft BUljana z Vlkanova,) Ve jméno - , Já Burjan
z Vlkanova od zlatých křížuov - jsem toto poznamenání
o statcčJm svém učinil ~c, Předkem duom svuoj ['ečený
Petříkovský zliplna zaplacený, též vinici rečená Mlynál:ovská
polovici, kleníl jsem s bratrem svým milým Benjaminem
z Vlkanova koupil od p, Kašpara Zelendra, svršky laké
neb nábytky, klenoty i cožkoli mám - polom bandl
svuoj se vším, a co komu jsem dlužen spravedlivě,
jakž v registřích mých normberských i druhých zelených,
v nichž psáno, co jsem zde v Praze dlužen, [se najde],
ty všecky dluhy sníti z toho hoi'ejšího a což po těch
dluzích vyražených zuostane, to všecko tímto kšaflem dávám a odkazuji mocně Dorotě z Hrobcice, manželce mé
milé a věrné, Václarovi, Šebestianovi a Janovi, synuom
svým milým, a to na rovné díly ctyry, v tom ve všem
statku aby Dorota, manželka má, seděla a živnost tu
s dítka mi našimi vedla s pomocí Boží spravedlivě, dítky
mé a své ke cti a k chvále Boží vedla a je spravovala
a oni aby jí poddáni a poslušni byli i v poctivosti měli,
dále Julianě, Anežcc, Alžbětce, Mandelence a Dorotce
malé, dcerám mým milým, aby z toho hol'ejšího slatku
mého všcho vydáno bylo po dvou stech k, gr. č. a po
vejpravě slušné na ně náležité, když by čas přišel a
k místu že by která přišla, A kdyby p, B. které dcery
mé od smrti neuchoval dříve neZli by se vdala, lehdy
díl s mrtvých dcer ua živé pozuostalé sestry aby pl'·ipadl.
A dále kdež jsem předkem z počátku pořízení tohoto
~tatek svuoj všicek dal Dorotě, manželce své, Václavovi,
Sebeslianovi a Janovi, s)'n6m svým, z těch bohdá kdy"
klerý také p"ijde k letuom rozumným a dospělým a že
by se zeuiti měli, lehdy aby manželka má jim vydala
podílu jich, který jim přijde ze všeho statku mého napřed jmenovaného rozvrzellím rovného dílu po dcerách,
což jsem jim Qdkáz~l. A, také toto ~nal11enitě vymieňuji:

XI, Proti Malé Rarlově llticl.
z synuov mých jestli by kteri (dříve než by se oženil
anebo let dospělých došel) It'"1'el, tehdy aby díl smrt·
vého na zivé syny i manželku mou pl-išel a phpadl, a
tolikéz jestli by manželky mé p, B, uchovati ncrácil, po
ní nápady aby na syny mé rovným podílem šly i také
na dccry mé; a jcstli by pak P. B. všech tH mých
s)'nuov neuchoval, tt hd)' . ah)' manželka má z toho všcho
vydala d'i sta kop gr. c. Martinovi z Vlkanov", synu
bratra mého, na pamálku mou a pro přívětivost i ochranu
Dorol)' mé i jinich . dítck mých, a ostatck na ní všecko
po synech mých aby připadlo s dcerami, dítkami našimi
spolu splozenými, kteréž by živy pozuoslaly. Ilem což se
pana otce mého milého dotiče, který' jest na ten cas
v ncdostatku zdraví svého z dopuštění Božího, za to žádám a věHm manzelce své milé i dítkám sl'ým všecknčm,
že jeho v pocti rosti míti budou i opatrovati a ni.kteral~z
neopouštěti, ncž jakž za mé zivnosti k potřebám Jeli. ) Já
sem vydával a o to s bratrcm mým srovnával, také Jestli
by co jemu vydali k opatl'ení a potřcbě jeho, o to též
aby s bl'atrem potom pěkně narovnávali. A což s~ pak
dotiče nápadu mého z statku pana otce mého milého!
klerýž by kolivěk mně tu' náležel, jakž pak pan otec mu Oj
milý o tom zi'ídil v pořízení svém, kteréž jest rta rathouze
u p, purgmistra a pánuov našich Staromčstských, v témž
pořízení což by mi tak koli nálcželo a podlé vuole pana
otce mého, ktcníl jcst za zdravého z.ivot., rozumu a paměti d,)bré užívaje, učinil a lllně tím poHzcním dal a
odkázal, to laké všecko manželce mé a dítkám všeckněm
obojího poh!av! na rovné díly lllocně dávám a por OUCllll,
v lOJU věříc Benjaminovi, bratru mélllU Blilému, že se
jalwzto bratr můj milý v tom přátelsky upHmně a spravedlivě zachová a vuoli poslední pana otce našeho na
odpor vstupovati nebude, Však v tomto ve všem poHzení
mém toto znamenitě vymieňuji, co se dotýče manželky
mé milé, jestli by ona stav svuoj změniti kdy chtěla a
nechtěla v tom statku všcckněm seděti a živiti se s dítkami mými, podle jistého tohoto mého nařízení je vésti a
spravovati ~c, tehdy aby synuom mým a dcerám u pHtomnosti pánuo pOl'llcníkuo, prvé ucl. se vdá, pocet poloZila, co jest po srprti mé zuo;lalo i také co bohdá přibylo
za spravování jejího, jakoz jí věNm, ze se v tOln upHmě
a spravedlivé, odevrollc ruku věrnú, pro lásklt mll i dítek
našich zachová; tchdy potom aby jí věno její, kterýž má
zapsaný od pana otcc mého na rathouze, vydáno bylo ze
všeho slatku mého, totiž CCCL k, gr. a XXV k, gr, C, a
nad to C a XXV k, gr. C, jí aby přidáno bylo z lásky,
aby toho všeho bylo pět set kop gr. čes, zc všeho sta!lm
mého, dále nápadu po dětech našich [aby] neužívala, neZ
ti nápadové s jedněch dělí na jiné l.ivé aby šli dílem
prve položeným, A dále jestliby sobě i manžela pojala,
jí věřím jako své milé manzelce a včrné, že lásky své
od dílek našich neodejme a na ně se nezapomene jako
věrná matka, Což se pak počtuov mých rocních dotýce,
kterýž jsem dělával, .jakým zpuosobem, manželka má
dobi'e ví, a sepsal je poHdně, co všeho a na ccm kol i
mám a po zaplacení neb vyražení dluhuov, co ho a za
jakou snmu zuostává z milosti a požchnání boZíh', jakož
jsem pak teď poslcdní počet tcn svuoj rocní cinil pl-i
sv, Matouši 1. 1560 a ten manzelka má v registřích, na
nichž korpertura zelcná, pořádně sepsanej má, tím se spraviti budou moci Dorota, manželka má, i také dítky moji,
toho dejž jim milý p, B, ke cti a chvále své užívati.
A znamenajc, poněvadz by manželka má stavu ncpromě
n"lIjíc opall'ení jak scbe tak také dítck našich, když by
co t~!Jo těžkého pl'išlo, potl'ebovala, protoz, ač jí před
kem dítky své k opatrov'lní i slatek mocně poroučím,

xi,
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však aby obzl'láštnč měla, k komu by se o potřeby nastávající utéci mohla, za poručníky, jichž jscm se doiádal,
pi'idál'ám Benjamina z Vlkanova, bratra svého milého, II
pana Jalmba Granoyského, králc JMti úl'cdníka v Ungeltě,
přítele mého zvláštního, A toto poUzení a \'uoli sytí poslcdní ktenU jsem sepsal svou vlastní rukou v úterý na
den ~v, Katehny 1550 pro lepší pcvnost i dokonalejší
jistotu zapečetil jsem pečetí sVlí vlastní a k tomu dožádal
j;em se urozených a svých milých pi:átel p. Tomáše z J avořice, krále J, Mti pergmistra hor Yinicných" a ~. Petr~
Hlavsy z Liboslavě ~c, že jSlí podlé mne peceťml sviml
také tento !daft spečetili jinl a jich dědic6m beze škody,
(Stvrzen v lÍterý po sv. Pctl'll v vokovách léta 1552,)
15, 1566, 19, července, Rl/kop, Č, 2118 f 138, Mandalena z Vlkanova, dcera někdy Burjana odtudž z Vlkanova,
koupila duom u čqyené ruožc, Petl'íkovský l:ečený, vedle
domu Slanislava Sárky a Jiříka Hamrpergera od Jana
z Vlkanova, bratra svého, za 500 k, gr, C, Act. postridie
Arnolphi.

1568, 8, listopadu, Rl/kop, Č, 2120 j. 62.
Mandaleny z Vlkanova,) Ve jmeno - , Já Mandalena z Vlkanova kdcž sem pak prve kš aft \,0 témž
statečkl\ mém ucinila, kteréhož datum v sobotu na den
sv, Tomáše 1. 66, - tcn ruším a kazím a stateček svůj
všeckcn, j"lenov,tě duom 'Petříkovský - též i na vinici
Vo!kovl1ě což by mi tu spravedlivě náleZelo dávám
(Iroz, p. Adamovi \Volfovi z 'vVolfel1burku, manželu mému
milému, a Janovi, Dorotě, dítkám našim - . A léž tomu
chci, aby p. Adam - pí. Dorotě z Hrobčice, paní matc~
mé milé - k, gr, dáti povinen byl. - Stalo sc v nedělI
po sv. Linhartu, (Pllblikováno v stl'etlu před ochlábem
sv, Tl'í králuov 1569.)
17. 1582,
Rllkop, C, 2112 f, 136, Adama
Wolfa,
16.

(t~šart

18,

1608.

Rl/kop,

č.

324j. 434, Dlul1 Adama

Wolfa,

1611, 13, prosince, Rl/kop. Č, 2114 f 53, Pavel
a Mandalenu koupili dum od Adama Wolfa
z Wolfenburku a Zuzany lil, j, za 1612 1/, k, Č,
'i:
1628, 25. srpna. Tamtéž f 389. Urban Job!\t a
Marie Salomena koupiti dum - II cerveného vorla od Pavla
Prcky a Majdaleny z Urvillc m, j, za 1500 k. gr, C.
19,

Prčka

V ulici Svatojilské,
Číslo pop, 451.
(U sed m i a n děl ů.)

"'1. 1403, 4, srpna, Rl/liDp, č 996 f 86. Caspar
SchoUer emit unam s, gl·. census erga J"hankoncm Leuthmericzer pro novem s. de illis duabus s, census, quas
habuit super domo olim magistri cirologi sita in acie ex
"pposito domus Stephani de Glacz - , Act. sabbato ante
Sixtum,
"'2, 1407, 12, bl'ezna, Desky dvorské č. 21 f. 136,
l'rocopius, abbas monasterii s, Karoli in Nova Civ,. l'~'"
ct Nicolaus prior et d. Johanncs, plebanus in Bezdlezle,
procurator et commissarius omnium plebanorum cl mclllbrorulll ipsius monastcrii, suo et ipSOl'Ufll cOllvcnlus et
1t10nasterii nomine ex unR et Kasspar Czotr de Praga et

XI, V ulici SÍJa}oJ~lskd.
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de Tehow parle ex altera protestatus est - quod hercdilalibus 'corum, ipse d. Pl'ocopius abhas cum consensu
sui monaslerii heredilatibus in Bassty, municione, curia
araturc, curiis rusticalibus cum censu, agris, - in Czachowiczich XL et III s. gr. census annui - quem ccnsum
habent ihidcm in curia ara ture, quam nunc habet et tenet
Hersso de Wruliczc, sic et in co pleno iure, prout ipse
d. abbas cum suo convelllu habel a d. Frana Geunhery
de Praga et prout ei tabule lerre lestantur, et in Praczich
mHnicione, curia arature, molendino, subsidibus CHm censu,
que uona posita sunt in
agris vinca, humuletis taxa in l\I ct DCCC s. gr. pl'. et residuum, videlicet
DCC et XL 3. gr. in parata pecunia addidel'unt, et ipse
Kasspar C7.0lr hereditatibus suis in Tchow castro, vilIa,
curia arature, curiis rusticalibus cum censu, Woykow, Tehowecz, SWújeticze, MukarlOw, Zrnownicze, Lunyewicze,
Klokoczna, Menczicze, Wssestary, villis integris, curiis aralurarum, curiis rusticalibus cum censu in Swosswiczich
una s. gr. cum censu, curi, rusticali, agris, pratis - iure
patronatus ecclcsiarum - txcepti, solum IX lancis silvc
cum fundo, pro quibus CUlil llohunconc Puklicze habet
aceionem, quam accioncm pro se reservat, que bona posita sunl in taxa in 11M cl D ct L s. gr., se ad invicem
pcrmutaverunt - .
Disbriga: e debcnt parte ex utraque, primum pro parte
ipsius d. abbatis Mathias dictus Pokoj de Stakor,
Paulns de Stara, Wilhclmus de Zwierzelicz - et pro
parte ipsius Caspari - Alberlus dictus Camarerl de Praga
et de llrazdirri, Marcus scnior dictus Czotr de l'raga et
Zwicrzeticz et Leonardus dictus \Viedensky de Praga tl
de Drzicnowa.
Ad quam permutacionem sercniss. princcps el dominus - Wenceslaus - rex suum graciosum prebuit con·
sensum - et eciam, quod idem d. aubas et convcnlus
possint eadem bona in tanta summa recipere et ad persolucionem ipsorum alia bona ,licti monasterii, videlicct
in Chotiethow - ct in Mssenie - venderc possint - .
Act. a. MCCCCVlI sabbato ante Judica.
"'3. 1414.
RI//'op. Č. 2099 J. 41. Henricus
de Misna auriraber pub!icavit V s. gr. census super domo
Teodrici Kro, olim Silberczeigeri.
"'4. 1415, 15. ledna. Rl/kop. č. 2102 f. 62. Marcus
Scholter et Albcrtus Caflllllerarii, testamcntarii Casparis
Scholter, rcsignaverunt XV s. c. Hcnrico dc Misna aurifabro, testamentario Clare, relicte Ule Silberczeigeri, quas
videlicet V s. super domo olim Maly institoris (collegium
regine), V s. super doma Johannis Hrdy ad galIos, II s.
super domo .Martini vVeykardi, ll. super domo Peterman
pistoris ex opposito domus plebani s. Castuli ct supcr
tlomo pridem Pauli pellificis ad tres coronas II s. Act. rer.
nI. ante A n tll.
I. 1444.
Rl/flOp. Č. 2099 .f. 902. Cum
causa Iitis tractabatur inter Mathiam de Chlumczan ex
una et Nikolaum Hesoltollcm; vicinum suum, parte ex
altera pretextu canalis el del1uxus aque, que de canali
mediocris habitaculi ipsius Mathie ad canale dicti Nicolai ex lateribus construclum penes clipeum domus iamdicti Malhie positum delluebat, pro quo defluxu idem Ni·
colaus Mathiam impet· bat, delluere super suum canale
dcfendens, domini edixerunt, quod dictum canale, prout
nunc est, permanere debet.
'. .
*Kšaft Běty, vdovy po Kašparovi Cotrovl, VIZ v Emlerových Pozustatcích desk ll. str. 232.
2. 14(H, 15. září. Rukop. č. 2105.f. 152. Nobilis
ac strenUllS d. Czenko de Klingsstein, purgravills castri
Pragensis, emit domllm Malhie Lauda de Chlumczan sitam

inter domos Nicolai Hesolth et olim Johannis Meyssner
erga Margaretam, relictam Malhie pretac ti, Johannem de
Luna, Galium de Chlumczan et Martinum de ibidem,
amicos dicti Mathie, pro C s.
Act. fer. III. post
Exalt. s. crucis.
3. 1464, 17. července. TI 1/11 liž .f. 210. D. Kathc·
rina de Okorz, conthoralis d, Czenkonis de Klinsstein,
emil domum ad septem an~elos erga eundcm maritum
suum pro C s. gr. pro - Act. die AlIcxii.
4. 1472, 9. května. Tamtéž j. 318. Anna Ollowa
emit domum ad septcm angclos aput Katherinam de
Okorz, d. Czenkonis dc Klinsstein, prucuratoris regii,
uxorem, pro C s. boem. Act. sabbato post Ascens. d.
5. 148!, 13. září. Rl/flOp. Č. 2106 f. 87. Andreas
de Tissniow, vicenotarius tabularlllll tcrrestrium regni
Bohemic, ct Anna emerunt domum ad septcm angelos a
d. Anna Otlowa pro centum s. gr. pro Act. fer. V. ante
Exalt. Crucis.

6. 1485, 27. srpna. TalJltéž j. 161. Sigismundus
de Kwietnicz, nalus Wenceslai Holec, et Margaretha
emerunt domum ad septcm ungelvs aput Andream de
Tissniow, vicenotarium tabularum terrestrium et Annam
dc Pobiezowicz, conthoralem eius, pro XCV s. p. Act.
dic Ruffi.
7. 1498, 3. ledna. Rl/kop. č. 2107 f 106. Margaretha, filia olim Wenceslai RolIar, cmit domum ad
septem angclos - a Sigismllndo Holec de Kwietnicz pro
CXXV S. - isto adiuncto, quod idcm Sigismundlls reliquit
pro se habitaculum post fontem cum stabulo, duabus camcris ct cum cstuario, quod qllidem habitaculum ad domum ipsius, in quo manet, videlicct ad mediam rotam,
debet hereditarie pertinere. Act. fer. lIlI. post Circumcis d. (R. 1498 splácí Margaretha, conthoralis Georgii
Wohanka.)
8. 1ři08, 7. listopadu. RII flOp. ~. 210~.f. 27. Mal'garetha Georgii Wohanka conthoral!s, re,lgnat domum
Mattesoni dicto
suam ad septem ange:os in C s. pro Czapek a melone, VV cnceslao et Zach arie, fiIiis cius. Act.
fer. III. post Leonardi.
9. 1517,7. července. Tamtéž f.206. Váolava Zachal'
bratřf od melounu vzdávají duom SVHOj u anděluoy podle
PelříHa z Hesoltova domu a domu u zele70ých dveří
z zadu obostrauně Pctrovi Doubravskému. Act. fer., llI.
post Joh. Hus.
10. ] 518, 2. prosince. Rl/kop. é. 2109 f. 11. Petr
Doubravský "zdal duom svój u anděluo Václavovi,
synu neboztíka Pelra od duhy, Anně m. j. Act. fer. V.
post Andree.
11.

1525, ll.

května.

Rukop. č. 2110 I: 93. Jan

Lupáč mladý a Anna koupili duom u sedmi anděluov od

Václava od duhy za CXXV k. pl'. Act. fer. V. post
Manisl"i.
12. 1533, 8. července. Tamtéž. Jan bakalář Lupáč
a Anna vzdávají duom svuoj u scd{lli anděluoy Martinovi
Kernauseroyi v dlu7,ích - . Act fer. III. 1 ost Joan. Hus.
13. 1536, 5. kv,\tna. Rl/flOp. č. 2111 f. 1~1. Jiřfk
Hárovník bakalář a Dorota koupili duom u andeluov za
CXXV k. č. od MarIina Kernaura Poláka. Act. fer. VI.
anle Stanislai.
14. 1511,. 9. listopadu. Tamtéž f:,322. Hynek
lleztahovský z Ríčan koupil duom - od Jlf1ka Hárovníka
za CL k. č. Act. fer. JIlI. post Leonardum. (R. 11-43
splácí dllm M(lrta z Kynšperku, vdova po Hynkoyi Bel:
tahovském z R.)
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i5. 1551, 27. května. RItIIOA č. 21l? f. 229. JakoŽ
jest se dožádala uroz. paní Marta Ríčanská z Kynšperka,
aby k ní vyslány byly osoby - před nimi vuoli svú celú
oznámila, že jest duom svuoj lciícf mezi domy p. Burjaua
z Vlkanova a u železných dveří řeceném - prodala uroz.
p. Petrovi Boryňovi ze Lhoty za CCCC k. č. Act. fcr.
IlII. post Urllannm.
16. 1554, 8. března. Tamtéž f 306. Petr Boreň
ze Lhoty vzdává duom - ,p. Zdislavovi Borňovi ze Lholy,
bratru svému. Act. fer. V. post Translat. s. Wenc.
17. 1564, 17. listopadu. RuliOp. č. 2118 f. 90.
Jiřík Hamerperger a Anna koupili ~uom od .p. ,~di
slav a Boryni ze Lhoty a na Novém Sum burce, arclklllzete
Ferdinanda kráječe, za CCC k. č. Act. fer. VI. post
Briccium.
18. 1568, 18. března. Ta III též f. 188. Ondřej
z Plavua, arciknížete Ferdinanda do~dor, koupil duom --::od Jil'fka Homrpergera a Anny m. J. za CCCL k. gr. c.
Act. postridie Gertrudis.
19. 1571, 27. listopadu. Tamtéž f. 294. Uroz. paní
Hedvika z Hazmburku a na Náchodě koupila duom - od
Ondřeje st. z Plavna, sirotkth II dětí po někdy doktorovi
Andresovi odtudž z Plavna pozuostalých děda - za óOO
k. gr. č. Act. fer. III. post S. Katharinam.
20. ] 592, ~ 3. března. Desky zem. větší č, 26
f. E. 25. Já Hedvika Hasištejnská z Hazmburku a na
Zásadce - dum -Kateřině z Zerotína, dceři své, dávám
- však jen do smrti její a po smrti její paní Marky tě
z Waldštejna a paní Anně Slavutový, dcerám mým - :
Psán na Zásadce n. Jiz. ten pondělí po Květné neděl!

Adama Wolfa a železných dveří ležící pozíí~talý učinili,
pravíce se ony paní sestry jakožto vlastní dcery právo
přede všemi jin)imi míti, a ze jsou ony, paní Maruše
Waldštejnská a paní Anna Slavatová, vlastní dcery jí paní
Hedviky Hasištejnské a vlastní přirozené sestry z Smiřic,
to ukázati chtějí, davše k tomu čísti svědomí, item postoupení domu od Ul'. p. Jiřího Hasištejnského z H"zmburku paní pí. Hedvice Hasištejnské z SmiHc, paní manidce své, s tím dalším pro mluvením : Kterak tato svě
domí a předně J. Mti p. Jaroslava z Smiřic, téi jiných
patrna jsou, nimiž se dostatečně provozuje to, že dotčený
paní sestry z Smil'ic paní Maruše a paní AnnR, vlastní
dcery paní pf. Hasišt"jnské z Hazmburku, po níž nadepsaný dum zíístal, a ony po ní k témuž domu právo
spravedlnost míti praví, jsou a tak krevnost a příbuzenství
podle práva a zřízení zemského, kteráž čten~: zřízení
zemské J. 52., právo F 6. roz. 2., provedeno Jest, " p?něvadž dotčená práva a zřízení zemské na to se vztahUjí,
že nejbližší přátelé krevní a příbuzní nápadu uziti mají,
tehdy ony paní sestry z Smiřic jakoito dcery vlastní po
paní matce téhoi nápadu v jmenovaném domu uziti budou
moci i mají. Anobd i to provedeno jest, že ten dum,
na nějž se přípovědi její staly, často psané ne~ožc~
paní Hedvice Hasištejnské, paní mateři jejich, k111hanll
svědčil a její vlastní byl, to toHkéž zápisem postoupení
v knihách podle práva provedeno jest. A poněvadž práyo
B. 65. ukazuje, klerá pi'e dvěma svědky se provozuJe,
ze k obdržení jí dosti jest a tuto čtyřmi svědky ukázáno
a provedeno jest, protož paní sestry té naděje jsou, že
při té své přípovědi provedené zustaveny bndop.
Na to od plnomocníka ur. paní Kateřiny Zerotfnské
z Smiřic jest mluveno: DOslechl jest, jaký pruvod od J.
Mti p. Viléma z Waldštejna na místě paní l\Iaruše, paní
manželky své, téi p. Albrechta Slavaty na místě paní
Anny, paní manželky své, a od plnomocníkuv Raní k t.é
přípovědi, kterouž jsou na dům po paní HedVIce HaSIštejnské učinili, jest veden i co k IJěmu promlouvá~~?,
k čemuž on na místě paní Kateřiny Zerotínské z Sml1'1c
to praví : Jak přcdně plnomocenství od paní Man~š~ a
paní Anny k této při dané s přípovědí i se vším Jejím
průvodem srovnáno jest, tomu se jest vyrozumělo, ježto
kdyby na to nastoupiti chtěl, věděl by, co k tOmu mluviti, ale aby zbytečného zaneprázdnění sešlo, pHpouští to
,
.,.
právu k dalšímu uvážení.
Tu plnomocníci paní Maruše a paní Ann~ z Sn;~nc
ohlásivše se zádali, aby plnomocenství od pall1 Katenny
Žerotínské k té při dané, poněndž oni svá plnomocenství
také předložiti museli, ukázáno a přečteno byl~.
Na 10 od plnomocníka paní Kateřiny Zerotínské
plnomocenství její ku přečtení podáno bylo, kteréž
kdyz se Cfsti začalo a až do těch slov (jakž mám sobě
kšaftem pořádným) čteno bylo, plnomocníci dotčených
paní sester z Smiřic jeho dále čísti bránili, přícinu tuto
předlozivše, že pHpověcr od paní Kateřiny na dum ten
učiněná na to se vztahuje, že by právo a spravedlnost
k tomu měla jakožto vlastní dcera, mocnost pak od též
paní KateHny Žerotínské daná vztahuje se na to, že by
dotčený dum jí paní Kateřině kšaftem od ní paní mateře
dán byl, a tak ta mocnost s přípovědí .srovnána nen!,
protož se jim paním sestrám~ pa[~ ~Iaruš~,a ~aní ,A,nne,
vidí, že táž mocnost k této prípovedl na tyz dum uCll\~né
postaciti nemá a nemůže, nebo kdež kšaftem paní HedVIka
dům v Slar. M. Pro paní Katei'ině dává, nedokládá se
v témž kšaftu, jaký by to dum byl, kde, ·v kte,rém místě
a v které osadě a podle koho leží, také tál. mocnost
vztahuje se na nějaký dlUH v Star. M. Pl'. I' osadě sv,
88

1592.
1592, 7. září. Rukop. č. 1139.f. 108. (Přípo.
na statek po paní pí. Hedvice Hasištejnské
z Hazmburku.) Jakož jsou se jisté přípovědi na dum mezi
domy zelezn)ich dveH a Adama Bílého obostranně ležící
i na jiné všecko, cozkoli v tom domu buď od zlata neb
stHbra, hotových penězích, klenotu v, svrškuv, hospodářství
po dobré paměti paní Hedvice Hasištejnské z Hazmburku
pozustalo, staly a to zejména od těchto osob; phd~ě od
ur. p. Viléma staršího z Waldštejna a ~a .HermalllclC~lv~a
místě a k ruce ur. paní lVlaruše vValdstejnské z Smmc,
paní manželky své, a podle p. Viléma a spolu s ním I:r.
p. Albrec!Jt Slavata z Chlumu a Košmber1<a na Kláštere
Podlazským a Chrasti, též na místě Ul'. paní Anny Slav atové z Smi1'ic, paní manželky své, item od ur. paní K'ateřiny Žerotínské z Smiřic a na Zásadce, též od Petra
Bačinky plnomocníka Ul'. p. Václava Smiřického ze Smiřic
a na NáChodě a Škvorci, a majíce sobě jistý den a termín peremptorní k provozování tejch přípovědí od práva
sobě jmenovaný, když ve čtvrtek po sv. Jiljí strany podle
zavolání na ně do rady zavoláno bylo, tu p. Vilém starší
z Waldštejna a plnómocníci nařízení žádali za pi'eptení
pHpovědí svých.
Tu se plnomocník paní Kateřiny Zerotínské 'z Smii'ic ohlásil: Poněvadž se na místě dvou paní
sester, paní Maruše a paní Anny, žádá za čtení. příp?vědí
a ty přítomny nejsou, protož aby prvé mocnosl1 od Jedné
i druhé paní ukázány a přečteny byly. Kteréžto ae z počátku o to spor býti chtěl, ale potom od plnomocníki'lV
dotčených paní sester téi obě mocnosti ku pi'ečtení podány
byly a čteny.,jsou. Dále dotčení plnomocníci dali k svýmu
prllvodu čísti pHpověď, právo G 26., 27., a k ton~u mluvili: Slyšáno jest, kterak podle přečtených práv jmenovaní páni přípověď poi'ádnou i ohlášení na dum i na jiný
statek po někdy paní Hedvice Hasišlejnské , z Hazmbnrlm,
paní mateři jich paní sester, v osadě sv. Jiljí mezi domy
21.

včdnÍci
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Jiljí, ale v Idíaftu to ho doloženo není, tudy táž mocnost
ani s lcšaflem srovnána není, protože více do mocnosti položeno jest, nežli v kšaftě stojí. Protož, jakž oznámeno, ta
mocnost postačiti ani pruvod k přípovědi podle ní veden
b)fti nemá, žádaje kšaftu paní Hedviky z desl~ za ctení.
Proli tomu od plnomocníka paní Kateřiny Zerotínské :
Nemá nic členo býti. oč k pruvodum odloženo není,
nýbrž mocnost ta dotčena býti má. Mluví plnomocníci
paní sester proti mocnosti, an ještě dotčena není, ale
když se dočte, teprva vyrozumějí, srovnává-li se s přípo
vědí čilí nic. Také o kšaftu mluví, což vše zbyleené jest,
nebo tuto nepi'išlo na provozování nějakého kšaftu, ale
k provozování pl"povědi.
V tom se plnomocníci paní sester ohlásili, že k tomu
povolují, aby ta mocnost dočtena byla. Podle toho jest
dočlena. Po dočtení jí tíž plnomocníci paní sester k tomu
mluvili, ze jest vyrozumíno, nač se ta mo?nost vztahuje,
toližto, aby plnomocník paní Katci-iny Zerotínské Jan
Polllček na místě paní podle kšaflu paní He Iviky Hasištejnské zvodu a zmocnění v týz dtlm vyzádal, ale aby se
měl na něj podle práva při povídati a k lé pHpovědi jaký
pruvod vésti, toho v ní nic dolozeno není fl tak teprv a
vyhledáno, že se táz mocnost v nieemz s přípovědí nesrovnává, pročež sem stačiti nemá, anobd jim se vidí, že
podle té mocnosti zádný prllvod k pHpovědi veden býti
nelnužc.

Proli tomu od plnomocníka paní Kateřiny: S podivením, ze tito plnomocníci pl'ed sebe bél'ou, prve nedali
Usli mocnosti, mlul'Íce o nějakém nesrovnání jí s kšaflem,
lulo opěty jí po dočlení upuslivše od ní první obrany najinou
nastupují, že by se nevztahovala na přípověď, než loliko na
zvod a zmocnění toho domu, o nejž ci niti jest, ale to také
ničímz jest, nebo aby se tomu vyrozumělo, oznámí se to,
ze Její M. paní KateHna Žerotínská z Smíl'ic s počálku
jsoucí sama l'řítomna podle kšaflu paní mateře své na len
dlun uvedena a jeho zmocněna býti žádala, ale že jí to
potkati nemohlo, a na to ze přípověd učiniti můZe, od
práva ukázáno bylo, pro tož pani sama takovou přípověď
učinila a při knihách poznamenati dala, zanechavši dále
této mocnosli po sobě, y kterézto ačkoli o zvodu a zmocnění dolozcno jest a s slruny pHpovědi einění se mleí,
ale dále v ní se dokládá toho, co,. se pH tom za pořad
práva zachová, aby plnomocník moc měl to učiniti. Kterými!.to slovy všelijaký proces práva se vyhražuje i rozumí. Neslaeí·li jedno, mtde druhé před sebe vzíti. K tomu
v ní dolozeno i to, ze k zisku a k ztrátě a v k teré mocnosti toho dolozeno, ta každá postačuje, v které pak není,
neposlačuje, proto? praví, že má postačili. Nezáldí na
tom nic, nebo Její M. paní sama osobně pl'ítomna byla,
když se přípověď ueimla. K tomu kdyby i co na tom
záleželo a toho potřcba ukazovala, poněvadz paní Kalel'ina sama zde v Praze jest, muže léž přítomna býti, ale
všecko to zbylečné zaneprázdnění jest, poněvadz na tom
podslata není. Mohl on tolikéž proti mocnosti jejich mluviti, ze se s pl-ípovědí nesrovnál'Ú, nebo Jich M. páni
manzelé na místě paní manzdek se pl'ipovídali a k lomu
žádné mocnosti neměli, coz patrně proti právu jest.
Zase od plnomocníki'lv paní sester: Tento vejldad
slraně neposlaCf, nebo poněvadz paní Katel-ina sama pří
po věd učinila, tehdy také povinna byla k téz pNpovědi
a ne na nětco jiného, nemohla-li sama pHtomna býti,
plnomocníka naríditi, ale že toho od paní pochybeno jest.
Protoz tato mocnost s přípovědí se nesrovnávající postaciti nemá a neinuže. Kde se mluví, ze paní sama zde jest
a pHlomna býti mtlze, to žádné platnosti nenese, nebo
poněvad7. termin k provozování pHpoveclí dnes uložen jest
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a paní sama ku právu nestoji ani pořádného plnomocenství
od sebe jest nedala, prolož la přípověd paní má překan
celována biti a minouti.
Od plnomocníka pani Katel'iny Zerotínské: Tolikéz
na místě paní jejich na jejich vejkladu nepI'estává a vzdy
praví, ze při té mocnosti nic pochybeno není, poněvadž
v ní doloženo, že plnomocník všecko to uciniti má, co
za pořad práva jcst. A na tom záldí všecka podslata.
Poněvadž plnomocníci' paní sester z Smil'ic a 011 plnomocník paní Kaleřiny z Smmc též po ucinění pHpovědi
vždycky k odldadlllll jsou slávali, odklady brali, a tak
jeho za plnomocníka paní Kateřiny trpěli, nic proti tomu,
ze paní sama nestojí, neříkali, ani na mocnost se neplali,
ludy tomu všemu místo davše, protoz loto nynější zaneprázdnění jest zbytečné.
Opěty od plnomocníkuv paní sester: Aby to plnomocenství lak nesrovnalé s pl'ípovědí býti mělo, o tom
oni jsou nevěděli. A kdyby byli věděli, byli by se domlouvali. Pl'i odkladích pak nesloužilo k lomu právo, aby
se na plnomocenství ptáti měli, nez až přišlo k pruvodum;
tudy nic zhřešeno není, an paní Kateřina také na plnomocenství jejich se neptala, az teď nyní pH prllvodích.
Protož co jí paní Kateřině slouzilo, také jim sloužili
mohlo. A lak jim to nic na škodu není, že se prve na
plnomocenství neptali. A poněvadž pak na tom záldf,
že se též plnomocenství paní Katel-iny s přípovědi nesro,-nává v tom, že se tolikož na zvod fl zmocnění a ne na
přípověď vztahuje, tehdy postaeiti k této přípovědi a
tomuto soudu nemůže.

Od plnomocníka paní Katetiny: Daremní věci plnomocníci paní sester před sebe berou a k tomu, co se od
nich mlul'Í, v ničemz místa se nedává. Než poněvadž ph
odkladích jakožlo plnomocník paní lrpín jest byl a jemu
nikdy žádná překážka se neslala, tudy i bez plnomocenství
nyní stáli mohl, an paní sestry také zádného plnomocenství od sehe s pocálku k činění přípovědi nedaly, ale
páni manzelé toliko na jich místě bez plnomocenství pří
pověď učinili, coz také proti právu jcst. Polom. když již
pNpověd učiněna byla, teprva plnomocenství k provozování jim od nich dáno jest, čehož on na místě paní
Katel'iny také dobře hájiti byl mohl, kdyby byl věděl, ze
by na tom nětco záleželo, Ale vida, ze na tom málo
záleZí, toho zancchal. Pro tož jemu to ke škodě býti nemá
a nenluže, an právo patrně ukazuje, že takové pi:e, kde
se přípovědi dotejče, nejdou tak, jako jiné pl'e. Také ona
Kaleřina dobrovolně upustiti mohla, anobrž byť odsouzena
byla, muže se do li'etice opraviti.
Od plnomocníkuv paní sester: Sám se pl'Hel paní
KateHny Žerotínské stihá, mlul'č, ze nebylo potl'ebí plno'
mocenslví. Proe se tehdy sám na plnomocenství paní
sester ptal i věděli zádostiv byl? O,'šem přeslyšev je,
kdyby pH něm jaký nedoslatek byl našel, byl by toho
nezamleel, a tak mu ta glossa nepostačí. Praví, ze pl·í·
pověd bez plnomocenslví se slala i jest učiněna od pán~v
manzeluv na místě paní sester, coz se podle. práva dobre
státi mohlo, poněl'adž manžel na místě manzel~,y se sou:
dili muže, Avšak nicméně po uéinění pHpov~~h ony pallt
sestry předce plnomocenství k provozování Jim od sebe
sou daly. Také zvi, když paní Katci-ina jednou t~I\O od·
souzena bude, jak se opravili bude mocí, poněvadz termín
peremptorní k provozování se stal.
.,
,
Od plnomocníka paní KaleHny: Tohkéz nedavá mísla
tomuto replikování a on vždy praví, že. na tom má~o
záleží, ani v té mocnosli, jakž prve dostl lIl~uveno, I1IC
pochybeno není, poněvadž patrně v ní dolozeno, co se
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za pořad pnlva zachovává a drží, aby plnomocník to uči
niti moc měl a tak dosli doloženo, věře že paní Ire
škodě nic býti nemuže, an kdyby na ton; co záleželo
poněvadž paní sama zde, muže sama sláti, ale že na ton;
nezáleží a žádného pořadu práva pochybeno není. - Při
tom Petr Bačinka, plnomocník p. Václava z Smiřic, také
se ohlásil. K tomu plnomocníci paní sester promluvili:
~oněvadž p. Václav z Smiřic k provozování přípovědi
Jako ony paní sestry sročen není, ani na pána voláno
nebylo, protož se plnomocník patrně, pol<udž jest, zbytečně ozejvá, žádajíce, aby jim ph tom žádná překážka
se nedála.
Proli tomu plnomocník p. Václava z Smiřic mluvil:
Učinil jest on na místě páně pořádnou přípověd i ohlášen!, potom že odklad k Fuvodum I~lezi paními sestrami
býtI měl, on se na místě páně také ohlašoval a k pruvodlun v své přípovědi pHpuštěn býti žádal i toho se
doHdal tak, že se jemu na místě páně tak dobl'e, jak
paním sestrám odklad k provozování přípovědi stal a že
pak k poznamenání mezi paní ses Iry nepřišel, právem
sjíti muselo, v cemž se i na pamě! pánuv táhne že to
tak jest. A prolož když. tento spor mezí paními ~estrami
k svému vyřizení přijde, chce také přípověď svou na
míslě páně pořádně provozovati.
Od plnomocníkuv pí. sester: Aby jaký pruvod p.
Václavovi k provozování přípovědi jeho učiněn byl, toho
se nenajde, nebo kdyby i byl, jakož není, tehdy pří tom
jiný veliký nepořad se nachází, pro kterýž oni k tomu
aby plnomocník páně jaký pruvod na místě páně vésti
měl, povoliti nemohou.
Od plnomocníka p. Václava: Jak prve, tak jeŘtě
praví, že pořádnou přípověď učinil i pořádně procedoval
a pH odldadích také býval a se ohlašoval, ano že jemu
tak dobře, jako jim k provozování připovědi odklad se
stal. Od plnomocníkuv paní sester: Oni také vždy
odpírají, ze p. Václav žádného odkladu k provozování
přípovědi neměl, jak se z rejstříku odkladiiv, kterýž podán
a eten, vyrozumívá. A lak nemaje odkladu neměl se také
ohlašovati.
Od plnomocníka p. Václava: On se na místě páně
vždycky ohlašoval a plnomocníci paní scster k tomu nikdyž nic ncříkali, proli lomu se nepostavovali a tak ke
všemu povolovali. Praví, žé pořadu práva pán pochybil.
Tomu se odpírá, anobrž nachází se, že paní scstry samy
pol'adu práva pochybily, neobeslavše p. Václava k pruvodlun. - Tím spor zavřín a právu k uvážení podán.
.
Tu p. purg~nistr a rada - vypovídají: Poněvadž Ul'.
paní Kateřina Zerotínská z Smiřic davši od sebe list
mocný, jehož datum v sobotu po B. Vstoupení I. 1592
k vyz.ádání z:od~ a zmocnění na dtlm někdy ur. paní
HedVIky HaSištejnské z Hazumburgu, paní mateře její,
teprva potom f. 4. post Corporis Christi léhož léta 1592
skrze vstoupeni do rady sama osobně pNpověď na týž
dllln učinila, k kteréžto přípovědi aby jaké plnomocenství
obzvláštní učinila, toho sc od plnomocníka paní nepřed
náší ani v lémž listu mocném před učiněnou přípovědí
loho se nenachází, že by se také na učinění přípovědi
vztahoy~lo, a tak k provozování té přípovědi od paní Katel'iny Zerotínské učiněné žádného plnomocenství pol'ádného není, plnomocenství pak každé pořádné má se zejména na 10, budto oč žaloba prošla a proli komu vložena, nebo nač přípověd při právě uciněna jest, se vztahovati. Z, těch příeÍII plnomocenslvi to od dotčené paní
Kateřiny Zerotínské z Smiřic Janovi Potučkoví pod pečetí
>ll\n~ a 04 J1ěho Jani! je provozování přípovědi předložené,

k témuž provozování pHpovědi od paní Katel'iny uC11lene,
poslačiti nemá podle práva. Co se dále ohlášení plno
mocníka ur. p. Vúclava z Smiřic, též zhajování pl-ípovědi
páně od Ul'. paní Maruši Waldštejnské a Anny Slavatové
sester vlastních z Smil'ic, dotejče, poněvadž se v pumětecl;
některých osob radních, na něž se plnomocník páně potahuje, že týž plnomocník Petr Baeinka při některém odkladu stran k provozování přfpovědi od práva učiněném
také k své přfpovědi od práva učiněné se jest ohlašoval
a k provozování té své přípovědi žádal, "ačd jemu také
od práva odpověd dána, že se tolikéž jako jiní k tomu
připouští, že to pak k. poznamenání nepl'išlo, písařem
právním sešlo, což straně ke škodě býti nemůze a nemá.
Z té příčiny témuž plnomocníku p. Václava z Smil'ic
v provozování přípovědi, když na ni po pořádku přijde
žádná prekážka učiněna bili nemá. Act. pridie Nalivitati~
Mariae 1592.
Kterážlo nadepsaná vejpověd, když tak před slranami
v ní se dotejkujícími přectena publikována byla a plnomocníci paní ses lel' z Smiřic, též plnomocník p. Václava
z Smil'ic přijavši ji z ní děkovali. Tu paní Kateřina Žerotínská jSOllcí sama osobně přítomna skrze přftele svého
se ohlásila a oznámiti dala, že dnes při vstoupení vzavši
je před právo, prve nelli by tato vejpověď publikována
byla, se jest ohlašovala, že sama k provozování své pří
povědi osobně se jest najíti dala a ,tojf, a poněvadž ještě
přítomna jest, ž'ldá, aby v pruvodích přípovědi své vyslyMna býti mohla.
.
Proti tomu od paní sester jest mluveno, že oni dovoliti nemohou, aby jaký priivod paní Kal<ifiny Žerotínské
z Smiřic za tou pl'fčinou, že by nyní paní sama stála,
cten a publikován býti měl, nebo poněvadž nyní vcjpovědí publikovanou nalezeno jest,
že to plnomocenství,
kte~éz paní Kateřina od sebe byla dala, jakožto k pHpovědl nedolwnalé a neprávní, nepostačuje, nýbrž v nic
obráceno jest a paní Kateřina onehdy ve čtvrtek, an
térmín peremptorni byl, sama nestála, prolož že nyní
stojí, to žádné platnosli již nésli nemtlže, an již
vejpověď se stala, pro klerouž jak plnomocenství, lak i
přípověd jsou minuly, jakož pak i onehdy při stání mluveno i žádáno bylo, že ta přfpověď paní jalwžto mrtvá
překancellovaná býli má.
Na lo od plnomocníka paní Kateřiny Žerotínské jest
mluveno: Ačkoli nyní mocnost od paní daná vejpovědí
tou jest vyzdvižena, ale aby podle toho paní laké přípo
vědi své odsouzcna býti měla, toho není a poněvadž pak
paní nyní sama osobně stojí i dnes ráno v tom se také
skrze vstoupení ohlašovala, ano onehdy mlul'eno bylo,
že paní zde v Praze býti ráči, nad to vejše, poněvadž
k lé její přípovědi ještě nic čteno ani mluveno jest nebylo, pro tož praví, ze ta obrana strany postaeiti nemůže,
nýbrž tak dobře pruvodu k své přípovědi zhotoveného
uZíli má, jako pauí sestry jsou vedly, zvláště že prllvod
její již také na právo složen jest, kterak by tehdy paní
stojící sama k své přípovědi pruvodu užiti a vésti neměla
a nemohla.
Zase od plnomocníkuv paní sester: Ačkoli paní sama
na ten čas stojí a přítomna jest, ale poněvadž dne člvr
teeního k odkladu peremptornímu nestála ani plnomocenství
pořádného od sebe k provozování své pHpovědi jest nedala, tehdy již, an pozdě, to její osobní stání dnešni
žádné platnosti paní nepřinese a tak přfpovědi své jakožto
již minulé a ztracené užiti nemllže a nemá.
Od plnomocníka paní Kateřiny: Nedává paní tonHl
ničemuž místa, co se od paní sester mluví a vykládá,
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nýbrž vždy na tom stojí a praví, poněvadž paní samu
ku právu se postavila a stojí a ještě žádnej průvod prve
na právo složený Je publikování nep,'išel, protož že jí
v provozování pNpovědi paní překáženo nebude, vždy pH
tom zůstavenu b);ti žádajíce. Tím tento spor zavHn a
právu k uvážení podán.
Kdež páni - vypověděli: Poněvadž mezi ur. paními
IvIaruší Waldštej nskou a podle ní Annou Slavatovou
z jedné, Kateřinou Žerotínskou z druhé a Ul'. p. Václavem
z Smiřic z strany třetí k provozování přípovědi od nich
stran na dům mezi domy železných dvel'í a Adamem Bí·
lým obostranně ležící i na jiné všecko, cožkoli v témž
domu jest, po paní Hedvice Hasištejnské pozůstalý uči
něných jistí odkladové, až pod ztracením té pi:e do
čtvrtku po sv. Jiljí nyní pominulého jsou se staly, při
kterémžto odkladu peremptorním mezi plnomocpíky paní
sester z jedné a plnomocníkem paní KateHny Zerotlnské
z strany druhé sepření se stalo a na to dnešního dne
vejpověď ,vynešena jest, že též plnomocenství od paní
Kateřiny Zerotínské Janovi Potůčkovi dané k provozování
přípovědi paní postačiti nemá a práva patrná jsou: která
strana kdy k svému odkladu nestojí ani plnomocenství
pořádného od sebe nedává, že o tu při při prá,:ě vzešlou
přichází. Z těch příčin dotčená paní Kateřina Zerotínská
prtlVodu takové své přípovědi na jmenovaný dům po paní
mateři její pozůstalý uciněné jakožto již mrtvé dále užiti
nemá podle práva. Actum pridie Nativitatis rvrariae 1592.
22. 1593, 20. května. RlI1lap. Č. 1139 f. 228.
(Přípovědníci na statek paní Hedviky Hasištejnské.) Jakož
jsou se jisté pl:ípovědi na dum mezi domy železných
dveří a Adama Bílého obostranně ležící i na jiné všecko,
cožkoli v tom domu buď od zlata neb stříbra, hotových
peněz, ldenotův, svrškův, hospodář'ství po pí Hedvice Hasištejnské z Hazmburgu pozůstalo, staly a to zejména od
těchto osob: předně od Ul'. p. Viléma staršího z Waldštejna a na Heřmanicích na místě a k ruce Ul'. pí Maruše
Wald,~tejnské z Smiřic, manželky své, a podle něho p.
Viléma a spolu s ním ur. p. Albrecht Slavata z Chlumu
z Košmberka na Klášteře Podlažským a Chrasti, též na
místě Ul'. pí Anny Slavatové z Smil'ic, manželky své, item
od Ul'. pí Kateřiny Žerotínské z Smil:ic a na Zásadce, též
od Petra Bačinl<y, plnomo,cníka ur. p. Václava Smiřického
z Smiřic a na Náchodě a Skvorci a majíce sobě jistý den a
termín peremptorní k provozování týchž přípovědí od práva
sobě jmenovaný, když ve čtvrtek po sv. Jiljí strany podle
zavoláni na ně zavoláno bylo, tu p. Vilém starší z V,raldštejna a plnomocníci na místě pí Anny Slavatový po pře
čtení plnomocnosti dali k svému prllVodu čisti přípověď,
právo G 26" 27. a k tomu mluviti: Slyšáno jest, kterak
podle přečtených práv jmenovaní p. Vilém z Waldštejna
a p. Albrecht Slavata pHpověď pořádnou i ohlášení na
dum i jiný všelijaký statek v něm po někdy pí Hedvice
Hasištejnské z Hazmburgu učinili, pravíce se ony pí sestry
jakožto vlastní dcery spravedlnost přede všemi jinými
míti a že jsou ony pí vlastní dcery jí Hedviky Hasištejnské a sestry z Smil'ic, to uk~zati chtějí, davše k tomu
čísti svědomí čtvero listovní: Kterak tato svědomí patrná
jsou, nimiž se dostatečně podle práva provozuje to, že
dotčený Restry z SmiHc vlastní dcery Hedviky Hasištejnské
z Hazmburgu, po níž nadepsaný dům zustal; a ony po
ní k témuž domu právo a spravedlnost míti praví, jsou.
A tak krevnost a příbuzenství podle práva a podle zřízení
zemského, kteráž čtena, zi'ízení zemské J 52, právo F 6.
I·ŮZ. 2., provedeno jest.
A poněvadž dotčené právo a
zřízení zemské na to se vztahují, že nejbližší přátelé
)<revní a příbuzní nápadu užiti mají, tehdy ony sestrr

~ Smiřic, jakOžto dcery vlastní po matce, téhož nápadu
v jmenovaném domu užiti budou moci i mají, anobrž i
to provedeno jest, že ten dům, na něž se přípóvědi jejich
staly, častopsané nebožce Hedvice Hasištejnské, mateH
jejich, knihami svědčil a její vlastní byl, to tolikéž zápisem
postottpení v Imihách podle práva provedeno jest. A poněvadž právo B 66. ukazuje, která p"e dvěma svědky se
provozuje, že k obdržení jí dosti jest a tuto čtyřmi
svědky ukázáno a provedeno jest, protož sestry té naděje
jsou, že při té své přípovědi provedené zůstaveny b'tdou.
Dále když po dvojím sepření urozené pí Katel'iny Zerotínské jakožto také pHpovědnice předně plnomocníci
svého plnomocenství a potom sama byvši při jiném stání
při tom na své přípovědi odsouzeni byli a to oboje i
vrchním právem skrze odvolání k svému utvrzení přišlo
a tak dále strany zase kromě dotčené pí Kateřiny Zerotínské jakožto již odsouzené ku právu se postavily, tu p.
Václav z Smiřic jsouce proti dotčeným sestrám svým při
pruvodu svém skrze vejpověď právní také zustaven, dal
čísti plnomocenství, přípověď, ohlášení z register purkmistrských, svědomí listovní a k tomu mluviti: Jakož jest
na onen čas p. Václav z Smiřic přípověď na dům po pí
Hedvice z Hazmburgu, pí mateři své, pozůstalý učinil,
túž přípověď nyní tímto průvodem jest provedl, nebo
svědkové ti, co jsou předešle sestrám jeho sv.tdčili, to
jemu také svědčí, totiž že on tak dobře vlastní syn jest,
jako sestry vlastní dcery jsou dotčené pí Hedviky z Hazmburgu a tak k dotčenému domu a jiným věcem v něm
po ní pozůstalým také právo a spravedlnost má podle
práva, kter,'ÍŽ ukazují, jedno B 65.: kdo žalobu nebo pří
pověď dvěma nebo třema svědky provozuje, že ten každý
při ní zůstaven býti má, dále čtena práva F. 7. 8, 9.,
F. 12. roz.!. 2. 3, 4., F. 14. s tím doložením: Poněvadž přípověď jeho provedena a on nejbliZším dědicem
a nápadníkem jest, tehdy také přední právo k takovému
dědictví nápadnímu má, jal<ož také pl'íkladové jsou, že
nejbližší přátelé před jinými v nápadfch předčiti mají,
při tom on také zustaven býti žádaje,
Proti tomu od plnomocníkův pí Maruše Waldštejnské
z Smiřic a pí Anny Slavatové jest mluvtllo: Poslouchali
jsou tohoto průvodu, Iderýmž se plnomocník p. Václava
z Smiřic domnívá, že by přípověď svou ukázal a provedl,
ale jim se vidí, že od p. Václava vysoce práva a pořadu
práva při té takové přípovědi pochybeno jest a to jedno
v tom, kdež p. Václav v pondělí po sv. Jakubu 1. 1592
přípověď učinil na dům a všelijaké jiné věci v témž domu
po mateři jejich pozustalý, dal v ní doložiti těch slov, že
se k tomu ke všemu praví míti lepší právo a spravedlnost nežli kdo jiný, což také provozovati povinen byl,
ale tento vedený průvod nic se na to nevztahuje, aby
v tom domu a jiných věcech lepší právo měl nežli jiný,
než toliko na to se vztahuje, že jest vlastní syn Hedviky
Hasištejnské, a sestry z Smiřic tolikéž jsou to ukázaly, že
jsou vlastní dcery též Hedviky a od nich prve, nežli od
p. Václava totiž feda 3. post Corporis Christi 1592 přl
pověď jest učiněna a před tím žádný jiný, v kteréžto jejich přípovědi doloženo jest, že k tomu domu a jiným
věcem právem dědickým právo mají, což také provedeno
jest, ale od p. Václava toho ttkázáno není, že lepší právo
k tomu má nežli ony sestry, Právo pak F. 7. 8. ukazuje,
že každý nápad jde po nejprve na dolů stupující obojího pohlaví, též že dcery jako synové jedn~st~jně dědí,
a poněvadž od p. Václava toho ukázáno nem, ze by prve
nežli ony sestry pI-fpověď učinil a to také bylo provedeno,
že lepší právo má, mohl by byl před ?imi ~ř~dčiti, ale
jest přípovědí svou poslednější, tudy pred mlJp qic (\líti

nemuze, anobrž že prflVodn svého s přípovědí nesrovnal,

jakožto po vlastní mateři jich všech tří pozustalo n vedše
k týmž přípovědel11 průvody své to jsou dostatečně podle
práva ukázali a provedli, že před jmenovaný paní sestry
dvě pí Maruše Waldštejnská z Smiřic a pi Anna Slav atová odtud z Smiřic, tolikéž před dotčený p. Václav Smihcký z Smiřic, vlastní a přirozené dcery a syn předepsané
pí Hedviky Hasištejnské s dobré paměti ur. p. Albrechtem
Smiřickým z SmiI-ic a na Náchodě a Skvorci zplození fl
tak vlastní sestry a bratr z Smil-ic jsou, práva pak městská
království tohoto vyměřují, že v statcích městských nápadních a nepol:ízených synové a dcery po rodičích a pi'átelích svých rovným právem dědí II aby od dotčeného p.
Václava z Smiřic pH takové jeho pHpovědi v čem pořadu
práva pochybiti a tudy o dotčený nápad svuj se pI'ipraviti
měl, toho se podle práva neuznává. Z těch příčin dotče
ným Ul'. paním a tolikéž Ul'. p. Václavovi Smiřickému
z Smiřic jakožto vlastním paním seótrám a panu bratru
z Smiřic dům ten mezi domy železných dvel'í a Adama
Volfa obostranně ležící i se vším tím, což tak kotiv
v témž domě budlo od zlata neb stříbra, od peněz hotových, klenottlv, svrškův, hospodářství po dobré paměti pí
Hedvice Hasištejnské z Hazmburgu jakožto po pí mateři
jich všech tří vlastní pozůstalo a najíti se muže jakozto
statek nápadní a nekšaftovaný lm právu tomuto pi'ináležející právem nápadním na rovný mezi ně tH díly se pHpovídá a přisuzuje podle práva. Actum feria 5. post
Cantate 1593.
, Rl/kop. č. 324 f. 434. Pokojníci
23. 1608.
v domě p. Jana z Ríčan: Jiřík Bilskej za hospodáře na
tři leta, jest .pulsantem u sv. Michala.
Engelhart Jungfedrmacher.
* 1659, 29. ledna. R/lliOp. Č. 2115 f. 372. Mezi
uroz. p. Vilímem sv. p. z Ronpova na Bukšenově od osoby
J. Mti a do dílu svého, též maje sobě od uroz. p. Jana
sv. p. z Roupova fl na Hustupečech, p. bralra svého, pořádnou cessí, již jest datum na Budkově 14. Januarii 1659,
druhý díl postoupený a vedle pořádného podpisy ruk
vlastních a svedky utvrzeného sobě od paní Anny Sadovské a slečny Doroty, rozených z Roupova, respektive
paní a panny sester svých, pod datum na Budkově 20.
Januarii 1659 daného do dlli'lV jich plnomocenství, prodávajícími z jedné II ~lov. p. Frydrychem Jindřichem
Tryblem kuchařem a Mariií m. j. kupujícími stala se
smlouva trhová a to taková: Jakož jest někdy paní Hedvika Hasenštejnská z Hazmburku a na Zásadce l]' Ji •.
dum tehdáž mezi domy Adama Bílého z jedné a domem,
kdež u železných dveří slove, z strany druhé ležící, plným
právem držela a ten dle učiněného kšaflu, jenž se ve dskách
zcmských vc kvalernu lrhovým fialovým 1. 1592 ve čtvrtek
po Próvodní neděli E 25 vy nachází, paragrapho »však
ten dům« d.cdi své paní Katei'ině z Žerotína do smrti,
po smrti pak její paní Marky tě z Waldštejna a paní Annč
Slavatové, všc dcerám svým, odevzdala. I zustávaje ona
paní Kateřina vedle nadoznámeného kšaftu v držení a
užívání téhož domu, ještě za živobytí jejího dotčené dvě
sestry, zanechajíc však po sobě dědicův, totiž paní Markyta syna, někdy kníze a pána p. Albrechta Václava
Eusebia, kníže z Frydlandu a vladaře domu Waldštejnského,
a paní Anna též syna, p. Jana Slavatu z Chlumu a Ko·
šumburku, prostředkem smrti z tohoto světa vykročily.
ChJíce tedy opáčená paní Kateřina, prv z Žerotína a potom
z Ríean, vlastní paní bába J. Mti p. Vilíma, p. bratra
resp. paní a panny sester z Roupova, z strany téhož
domu, tak aby takový celý jí a dědicům jejím plným
právem pozustal, ubezpečena býti, pročež s nadoznámeným
někdy kníž"ten, z Fr)'dlandll O ten dí! dOlllU a právo,
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má táž přípověd jako která zaloba s průvodem nesrovnalá
podle práva A. 53., B. 37" též podle zřízení zemského
C. 15., item práva B. ~2., B. 36. roz. 3. zdvižena býti,
nebo táž práva vyměřují, kdo co prožaluje, má to také
ukázati, též jakon kdo přípověd činí, má tolikéž jí provozovati, a pak-li se nestane, to všecko k zdvižení př'i
cházL Jakož p. Václav položil sobě do přípovědi, že lepší
právo před jinými má, ale veda na to prllVod toho v tom
smyslu neprovedl ani toho, aby lepší právo měl nežli ony
pí sestry a tak ta jeho přípověď s tím pruvodem minouli
má. Na to od plnomocníka p. Václava z Smiřic jest mluveno : Doslejchá, jak se průvod páně valchuje a štráfuje,
an se jemu jiný rozum dává, jakoby pořadu práva při
přfpovědi pochybeno bylo, natahujíce to, že se v radl,
přípověď a ohlášení činiti má. I kdyby to solvovati umčli.
našli by to, že táž přípověď páně v radě učiněna jest a
odtud k knihám poručeno jíti a tak pořád práva o pří
pověděch zachován.
S strany ohlášení, ,:e se u p. purgmistra doma stalo, to pánu nic ke škodě není, aniž pořadu práva při tom pochybeno, an každému pořad práva
jde, když se na právě nesedí, že ku p, purgmislrn jíti a
tu ohlášení poznamenati dáti mtlŽe, podle čehož pán také
se tak zachoval, tudy nic proti právu učiněno není, an
pi'edešle také týmž zpusobem průvodu páně hájiti chtěly,
ale jedna i druhá vejpověcY na to došla, že pán při prů
yodích zůstaven jest, kterak tehdy nyní opět tím zptlS0sobem jíti mohou, položivše sobě pi'íčinu, že v přípovědi
dolozello, že p. Václav praví se míti lepší právo nežli
kdo jiný, an každý přípovědník to učiniti mtlže, tím nic
nezhřešíc, když jim to, nač se potahuje, provozuje. Jakož
p. Václav to jest ukázal, že bratl'í i sestry jcdnostejného
práva v nápadích užiti mají, fl provedeno, že p. Václav
s nimi na jednom stupni jcst, tehdy jednostejného práva
užiti mají, k tomu samy sestry praví se míti právo, tehdy
on nad to jakožto syn a dědic má právo k takovému
nápadu, nebo cO jsou ony provozovaly, to pán také provedl a jsou všichni tři vlastní bratr a sestry a tak co
jcdnomu, to také jiným náležeti bude.
Od plnomocníkův sester z Smiřic doloženo: Nedává
se té replieé plnomocníka p. Václava z Smil'ie místa,
najde se potom, jak jest pořádně kráčeno, nic proti vejpověděm prvostalým se nemluví, ale nevztahují se na to,
aby paní proti prUVOd!l p. Václava nic neměly a poněvadž
nyní na tiž průvod pl:išlo a pí sestry porozumívají, že
při tom vysoce pořadu práva pochybeno, pro tož jim po'
třebí i náldité bylo v tom se ohlásiti.
A od pí sester
nkázáno, že jsou přední přípověd učinily, ale p. Václav
posléze. Clny se ohlásily pořádně, ale p. Václav nic,
anobrž nic toho podle své přípovědi neprovedl, že by
lepší právo před nimi měl. Protož p. Václav také svou
přípovědí neto1iko jich předčiti nebude moci, ale ta
z prosta zdvižena býti má.
Tu - rada slyšíce - vypovídají: Pončvadž ur. pí
Maruše Waldštejnská z Smiřic a Ul'. pí Anna Slavatová
odtud z Smiřic skrze urozené' pány p. Viléma staršího
z 'Valdštejna a na Heřmanicích, pana Albrechta Slavatu
z Chlumu, z Košmberga a na Klášlcře Podlažkým a
Chrasti, pány manžely své, toli~éž ur. p. Václav Smiřický
laké z Smiřic a na Náchodě a Skvorci skrze plnomocníka
svého ucinivše pl'ípověd na dům mezi domy železnich
dveří a Adama Volfa obostranně leŽící i na jiné všecko,
cožkoliv v tom domu buď od zlata nzbo stříbra, lIa hotových peněZích, od klenot\'tv, svršků v, hospodářství po
qobré paměti pí Hedvice Hasištejnské z Hazlnbuq~u
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XI. V ulici StJatojilsllé.

ktéré by UHl tu za příčinou pauí mateře jeho přiuáležeti
mohlo, jeduati dala (jak se to připsáním pod datum
v Praze 13. Junii 1622 ukazuje) od J. Mti knížete takový díl
domu sobě odevzdaný dosáhla, pn smrti pak jí pauí Kate.
řiny, 1'1'1' z Žerotína a potom z {~íčan, maje ona jeden
díl téhož domu právem dědickým, druhý pak díl (jak
nyní oznámeno) na sebe pořádně převedepý, po sobě
dceru paní Annu Voršilu Roupovskou, roz. z Ríčan, vlastní
paní mateř J. Mti p. Vilíma, p. bratra resp. a panny
sestry, vedle pořádné cessi na Budkově v první neděli
postní 1626 datírované i ten třetí pozůstávající dť! od p.
Jana Albrechta z Chlumu a K., vlastního syna paní Anny
ccdirován a postoupen jest. A byvše posléze i táž paní
Anna Voršila Roupovská roz. z {{íčan skrze smrt z tohoto
světa povolána, takový dům celý na J. M. p. Vilíma a p.
bratra a paní a pannu, sestry J. Mti, jakožto vlastní syny
a dcery právem dědickým jesl pl'ipadl.

Xl. V ulici Svatojilské.

7.

1507,

26.

července.

RI/lwp. č. 2108 f. 5.

Benessius porybný emit domum pcnes d. ad anulos et d.
acl duos cervo, uno capite contentos a Johanne Sukniczka
et Regina pro LXXV s. pro - Act. die Anne.

8.

1509, 2. října.

Ta/J/též f. 42. Jacobus bacca-

larius de Praga et Magdalena emerunt d01l1um - a Be.
nessio porybny pro LXXV s. pl'. Act. fer. III. post Remigii.

9. 1510, 7. března. Talllfež f. 52. Jacobus pernikái' et Regina emerunt domum - a Jacobo baccalario,
notario de consilio, pro LXXX s. Act. fer. V. post
Translat. s. Wenc. (R. 1514 splácí vdova Regina.)

10. 1515, 15. ledna. Tamtéž f. 153. Martin řečen);
Nosek a Majdalena koupili dllom vedle domu dvů jelenů
o jedné hlavě a u prstenu ov od Reginy pernikářky za
LXXXII/2 k. Act. v pondělí před Sv. Ant.

Vedle téhož ledy práva dědiokého J. M. p. Vilím
prodává dům nyní mezi domy po pravé ruce u červeného
orla a po levé u zeleznýoh dvel'í řečenými a to za 900
zl. rejn.

11. 1520, 16. ledna. RI/lwp. č. 2109 j. 116. Duchek kožišník Veliký klípil duom v osadě Sv. Jiljí leL:ící
mezi domy u prstene a Jana Hlavsy z zadu od Ivlartina
Noska za XC k. pr. Act. die Marcelli. (1521 zápis zrušen)
12. 1523, 12. února. Tamtéž j. 279. Petr kloboučník
Kuchynka a Johanna koupili duom od Magdaleny,
někdy Martina Noska m., za 88'/~ k. pro Act. fer. V.
ante Valentini.

Číslo pop. 450.

,13. 1524, 13. února. Rukop. č. 2110 f. 19. Jan
st. Skorně z Stranova a Katel'ina z Lomnice /ll. j. koupili
cluom od Petra kloboučníka za LXXXVII!'!, k. gr. Act.
sabbato ante Valentini.

Zprávy do r. 1465 viz níže při domě c. p. 436
(zelezné d\'éře).

1. 1465, 29. čenence. Rl/kop. č. 2105 j. 228.
Johannes Hudlpach emit domum ad poma paradisi, que
sita est post s. !vlichaelis ecclesiam inter domos ad tres
soles et IIawliconis parte ex utraql1e erga Johannem a
fontibus, tutorem per vVenceslaum, olim Pauli linicide na.
tum, substitutum, et Andream, iabularllm terrestrium ingrossatorem, pro CL s. pr. Act. die :Marte.
2. 1470, 14. června. Tamtéž j. 293. Joharines
Hudlpach - resignat post suam mortem domum ad poma
pamdi,i inler domos Simonis ad Zizkam et Pauli ad lupum
fistulantem - Johanni, fiHo suo - . Act. fel" V. ante
Viti.
3. 1486, 7. října. Rulwp. č. 2106 f. 187. Nicolaus
pellifex Fukaczek et Anna emerunt domum ad poma paradisi intcr domos Symonis Borzecky ad lupum fistulantem
ct ad Zizkam apud commissarios bonorum olim Kathel'ine,
sororis Johannis Hudlpach, pro CV s. gr. Act. sabbato
ante Dionisii.

4. 1492, 13. línora. Rukop. č. 2107 f. 5. Johannes sartor de Nova Civ. l'rag. ct Dorothea emerunt domum posteriorem Cx opposito cimilel'ii ccclcsie s. Egiclii
penes domum J ohannis serratoris ad an'llos et domulll ad
cervos duo s uno copite contentos tergotenus a Nicolao
pcllifice a pomis paradisi pro LXXV s., condicionibus
subinclusis, quod murulll, qui debet dividerc domos per
curiam et equinam aut stabulum, simultuneis impensis elabOl'are debent. Act. fer. II. ante Valentini.
5. 1496, 27. srpna. Ta/J/též f. 111. Anezka de
Oczedielicl emit domum penes domum J ohannis horeloiste
ad anulos et ad duos cervos IIno capile contentos a J 0hanne dicto Czber pro XCV k. gl'. pl'. Act. die Ruffi.
6. 1506, 10. října. Tamtéž f. 289. Johannes
dictus Sukniczka resignat onlllem substanciam suam
~e~ine, conthoralj sl)e - 49t. ~abQl\tQ ~nt~ (::!\li,.,tj.

14. J 527, 24. července. Tamtéž f. 215. Kateřina
z Ltchtmburka a na Libenicích koupila duom od Jana
st. Skorně z Strano va za 100 k. gr. pl'. Act. in vig.
Jacobi ap.
15. 1535, 7. července. Rl/kop. č. 2111 f. 108. Já
Hynek Krušina z Lichtmburka známo činím tímto listem
přede všemi, jimž jej slyšeti náleží, a zvlášt slovutné a
vzáctné opatrnosti pánuom p. purgmistru a radě Stal'. M.
Pr., jakož sem měl duom proti sv. Jiljí vedle zadních
pokojuov železných dveří v témž Stal'. M. Pr. ležící. že
('en duom proda,1 sem - uroz .. ryt. p. Janovi z Písnice,
místopísaři kro Ceského" za XXXVII'/2 k. p. Tomu na
svědomí pečeť sVlí vlastní k tomuto listu dal sem přitisk
míti vědomě a dobrovolně. Jenž jest psán I. 1535 v středu
před sv. Markétú.
16.

1535, (bez dne).

Tamtéž.

Jan z Písnice,

místopísař kl'. Ceského, a Anna koupili duom mezi domy

KrJzostoma Hlavsy a Havla, služebníka panského, od p.
Hynka Krušiny z Lichtmburka, kterýžto duom jemu ná.
padem přišel po ur. p'aní Kateřině z Lichtmburka, tetce
jeho, za L k. gr. č. - .

17. lú38, 5. ledna. Tamtéžj. 243. 'Václav Tříbratr
z Pautnova koupil sobě a Anně, dceH své, duom - od
p. Jana z Písnice za 100 k. gr. č. Act. sabbato post
CirClíJn. d.
18. 1548, 10. července. Tamtéž f. 364. Linhart
Turn a Veronika koupili duom od Jana Fraňka a Doroty
m. j. za 100 k. gr. č. Act. fer. III. post KyIianum.
(R. 1542 kvituje Dorota Tříbratrová a 1543 Jan Franěk.)
19.

1556, 23. července.

Rl/kop. č. 2117 f. 364.

Tomáš Hebenštrajt koupil dllOm mezi domy u železných
dvel'í a p. Matiáše Ornia z Paumberka od Linharta truhláře
za 125 k. č. Act. Cer. V. post S. Magdal.

20. 1605.
Rl/koj. č. 1141 f. 12. Mezi
;>~mue!em I'fejepinskfm z Nejepína i\ Esterou Tejflovolj ft

Xl. V ulici SvatoJilsllé.
Annou, sestrami z ŠtrejtnfeLdu, o odpor kšaftu Tomáše
Hebnštrejta z Štrejtnfeldu.) Vedle toho odporu, kdd Samuel Nejepinský odpfrá kš aftu Tomáše Hebnštrejta,
měštčnína a kupce St. M. Pr., jehož actum 30. dne Julii
1604 plněji svědčí, k kterémužto odporu o,Leslati dav
Esteru Tejflovou a Annu, sestry vlastní z Strejtnfeldu,
vedle nich a spolu s nimi Melichara Haldiusa z Najenperku a Jana K(rchm.ajera z Rejchvic, poručníky jmenované Anny z Strejtenfeldu kš aftem nařízené, proc by
lýž kšaft místa svého míti a za pol'ádný postačiti neměl,
příciny toho v spisu předložil, slovo od slova tyto: Slovutné a mnoho vzáctné poctivosti V. M. pane purgmistre
a páni radní! Jakož sem já Samuel Nejepínský z Nejepína vložil odppr kšaftu pod titulem a jménem p. Tomáše
Hebnštrejla z Strejtnfeldu, měštěnína a kupce St. M. Pl'.
učiněnému, jakž týž kšaft, jehož actum v pondělí po ne.
děli Exaudi, v místě radním tomto čten jest feria 6.
postridie Corporis Chri,ti vše léta tohoto 1604, vedle
kteréhožto odporu mého pravím ten kšaft býti neporádný
a na zkrricení i ublížení spravedlnosti v statku téhož p.
Tomáše Hebenštrejta o mně nálcžitě učiněný, k tornu
zatmělý a rozumu nejistého a proč by u práva tvrzen
býti aniž jakého místa míti a tak za kšaft pořádný postačiti neměl, toho níže psané pl-íčiny jisté a právní pl'edkládám. První, že pH tom kšaftu té přední podstaty
právnf jest pominuto totiž, že nemá slavnosti té, jakáž se
pH pořádných kšaftích vykonává a nacházeti má, nebo
ačkoliv při konci téhož kšaftu, že by na svědomí a pro
lepší toho jistotu i l<u prá,'u duvěrnost pečetí svou vlastní
s podpisem ruky jcho vlastní ten kš.ft písaři pl'-ísežnému
sepsati a upečetiti dal, jest dotčeno, však který by to
pfsař byl, jména jeho není, a kdo by jeho k němu na
spisování téhož kšaftu vyslati a pH kom se jeho buďto
sám neb skrze někoho jiného dožádali měl, toho všeho
jest pominuto, kdo by pak tejž l,šaft do rady podávati
nebo jej vysvědčovati měl pH vejpisu téhoz Maftu se ncnachází, když sem pak věděti chtěl o svědcích jeho,
sotva sem se toho pH jednom z pállUOV pÍBal'uov radních
doptati mohl a vzláště že by len Maft vysvědčovati měli
p. Melichar z Najenpergu a p. Faltin Kirchmajer z Rejchvic,
i to pak nikoliv pH Hartu tom ani kterém jiném se trefiti aniž za pořádné a právní Lýti nemí'tZe, nebo p. Tomáš Hebnštrejt dotčeným kšaftern pallně Anně, dccři
své, nařídil jest p. Melichara Haldi"sa z Najenperlm a
p. Jana Kirchmajera z Rejchvic za poručníky, aLy se jimi
spravovati hleděla a k nim v potl'ebách svých se utíkala,
pak aby pan Melichar Haldius mohl poručníkem ochránčím a k tomu svědkem téhož kšaftu býti, to se pořádně
a právně trefiti nikoliv nemí'tZe a tak tato jedna příčfna
s jinými věcmi k ní pHstojícími ten kšaft poráží, nebo
svědkové kšaftu mají býti od kšaftujícího dožádáni a ti
jak se bud od toho, kterýž kšaftovati chce, nebo na mfslě
jeho skrze kohokoliv jillého k ph kom do záda tl mají i
také kterak a od koho se vysílají, právy království tohoto
jest O tom patrně vyměřeno, čelíož tuto všeho od p. Tomáše Hebenštrejla, pokudž by vědomím jeho tejž kšaft
napsán byl, pominuto jest. Pročež ten kšaft jest nejistý
a místa svého u práva obdržeti nemuže a neobdrží.
Druhá příčinH, že dotčené pí Estera Tejflová a panna
Anna nevyčkavše času právního, ac by tejl. kšaft p. Tomáše Hebe[lštrejta svůj čas právní vytrval, velikého nezpusobu proti vyměření právnímu, též ne jednych vrchnOlo práva rozsudkuov, ano i od J. Mti C. skrze revisí
stvrzen)~m vejpověděm jsou se dopuslily, k zrušení téhož
kšaftll pana otce svého samy od sebe pl'íčinu sou daly,
nebo právy patrně vyměl'eno jest, že v dědictví neb

XI. V ulici Svatojílsjlé.

703

v jakýkoliv jiný kš aftem odkázaný stalek žádný před stvrzením kšaftu pod pl'opadením své spravedlnosti, ke škodě
jiného spravedlnosti lu též majícího vkračovati, sám o své
ujmě, bez práva jeho zmocňovati a ujímati nemá, ale dotčené paní Estera a panna Anna, což se ukázati můze,
kterak bez pol-ádného a právního inventái'e jak domu,
kdež slove u zlatého ki'íže, tak i jiného v něm všelijakého
jmění a statku movitého i nemovitého bez všelikterakého
prostredku jsou se ujaly, jím vládnou a jak se jim líbí
šafuji, jdto, kdyby to mělo svůj průchod, ne,bylo by potřebí kšaftu. Jakož pak easto psané sestry z Strejtenfeldll
nedbaje pořadu práva a o kšaftích vyměl'ení ucinily, jak
se jim vidělo, cehož neměly ciniti tak bezprávně statku,
an ještě jiným také z něho náleZí, dříve času se ujímati
a poněvadž tejž kšaft k stvrzení svému ještě nepl'išel, že
jsou měly čas jeho právní vyckati a kdož tak kdy jináce
a proti vyměl'ení právnímu ucinil, pHcházel o svou spra.
vedlnost, Haft neměl své moci ani jaké u práva stálosti
anebo podstaty, jako ani ten p. Tomáše H. míti již nemůže a nebude, jak z pl'íčiny první, tak i z této od samých dcer téhož p. Tomáše H. dané a tak pl'avírn vzdy
a to provedu a ukáži, ze tejž kšaft jest nepořádný.
Třetí přícina, že on p. Tomáš H., pokudž by jakou
vědomost a vůli o sepsání toho kš aftu měl, že jest pH
tom zdravé paměti neuZíval, nebo kdyby tehdáž paměti
dobré byl, není pochybné, že Ly i svědomí takové pH tom
zachoval a sobě ku paměti pl'ivedl, že sem na onen čas Voršilu,
dceru jeho vlastní, za manželku měl, s kteroužto splodil sem
několikero dítek obojího pohlaví a po téže ne nějakou ale
jistou spravedlnost v statku jeho mám, nebo aby mě kdy
jakou nálcZitou legitimací po ní odbýti měl, nikdá se
toho nestalo, aspou že jest mi jistou sumu věna po ní
. dáti povinen byl, nikdá mi ji nevysázel a. kdyby mne
v ty částce někdy byl spokojil, nedržím, aby toho tím
kšaftem připomenouti a o tom doložiti neměl, ni by mne
hned ve všem docela mlčením pominul a kdyby paměti
dobré pl'i tom kšaftu byl ulíval, byl by pomyslil na to,
jestlize mn'e tak docela mlcením pomine, že já více tomu
kšaftu místo dám, ale spíše než kdo jiný jemu odpírati
budu, sumou byl by aspoň dolozil toho, buďto že mne
o tom věně spokojil i také zase proč mi jím takto anebo
jinak povinen není, dále pak, kdež stojí v tom kšaftu:
item panu] anovi Kirchmajerovi z Rejchvic, ktcrýž Katel'inu,
dceru mou, měl, z lásky, klerouž k němu mám, odkazuji
800 kop míš., k čemuž toto spravedlivě říci' musím a
spravedltvě mohu, ze sem také jeho p. T. H. VOl'šiIu,
vlastní dceru, za manzelku měl, avšak mne docela mlčením
pominul, což nevím, z lásky-li ci z hně"u to učinil, ale
spfše z nezdravé paměti, pokudž by sobě ten kšaft vě
domý a známý měl, jinak mohl jest O mně buďto z hněvu
(le němuž sem jemu zádné pl'íčiny nikdy nenal) . anebo
z nějakého obyceje některou zmínku učiniti, vím, že sem
jeho v své na onen čas těžkosti nicímž neobtížil ani nezaměstnal, ježto by odtud přícinu měl tak mne mlčením
pominouti, ano pl'i kšaftích, kteN se s dobrou pamětí a
rozumem zdravým cinf, jinacejší zptlsob se užívá a vzláště
k těm aneb o těch, jeito sobě pl'íbuzenstvím tak blízcí
sou. Pro tož vždy pravím, že sem týmž kšaftem neměl
tak docela mlcením pomi~ut býti, jako bych hned zcela
ze vší paměti i ,známosti témuž p T. H. vyšel, což vše
nepošlo jest neZ z nezdravé paměti jeho a ta pJ-fcina jest
tak patrná a hmotná, ze ten kšaft podle ní jest nejistý a
pH právě místa svého obdržeti nemuže, ale mám za to,
že téhož kš aftu .nejvíce hájiti bude paní Estera, nebo jí
v něm proti otcovský povinnosti a právu rodičuov, kdež
odkazuje všecko ouhrnkem fl praví paní Esteře, kdo to
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kdy z otcuov, by dosti vysokého stupně byl, činil aniž
kdyby p., T. H. paměti zdral'é pH tom užíyal, uCíniti mel,
coz bude týž pH jiných pl'íčinách provozovati hodné.
Ctvrtá prí,čina, ze po dobré paměti někdy VOl'šil,~
Nejepinské z Strejtnfeldu, manzelce jakožlo vlastní de Cl'!
téhož p. T. H., měl sem a posavad mám ještě téz v tonl
statku jeho iak yěnem, tak i nápadní jistou spravedlnost
jako i paní Estera a panna Anna a to podle na .onen
čas kšaflu nadepsané Voršily Nejepínské odtudž z Stl'ejlenfeldu, manželky mé, učiněného a po tom podle smlouyy
po vzešlém odporu o lýž kšaft s týmiz Esterou Tejflovou
a pannou Annou, jakoHo sestrami vlastními dotčené Voršily, manželky mé, léla 1604 v sobotu po Vtělení B.
ueiněné, kteráZto Voršila, manželka má, na onen čas léta
1601 ucinila jest jisté poNzení a kšaft o všelijakém statečku a jmění svém, v kterémžto patrně a obvzláštně
mezi jinými artikul)' doložila jest tento: Nicméně sprayedlnosti mé nápadem po komžkoli a jakýmkoli na mne
pHšlé a náležité tyléž zcela a zouplna na dotccného p.
Samuele Nejepinslcého, manžela mého, límto kšaflem a
vůlí mou poslední převozuji a přenáším, kterýZto arlikul
ani smlouvou po rozepTi o tejž Hafl vzešlé, neb jakkoliv
jináč vyzdvižen a y nic obrácen není, nýbd všecken
statek někdy Voršily jest mi dotčenou smlouvou pl'i\'lastněn
plným právem i ponevadž tehdy plným právem sobě to
vše což jest týž Voršily Nejepinské, manželky mé, bylo,
pl-i~lastněno mám, tehdy to tak plné právo svčdčí mi a
pHnáleží v rovnosti s týmiž paní Esteron Tejfloyou a
pannon Annou v statku po p. T. H. pozůstalé, podle eehoz
pravím se k dílu jeho tolik práya a spral'edlnosli jako
on)' sestry míti a to že jest tak i prokázati a zvláště,
poněvadž sou ony často psané seslry po téz, Voršile Nejepinské, manželce mé a sesll:e jich odtudž z Strejtenfeldu,
nápad míti chtěly, ano i smlouvou podle odporu se mnou
a s nimi vzešlého velikou sumu na mně obdržc!y i slušnčť
tehdy i já podle nich a s nimi spol11 lýhož užiti po též
manželce mé a sestře jich v statku p. T. H. mám jako
po té, s kterouž sem několikero dítek obojího pohlaví
spl~dil a kteráž odlud a z téhož statku nikdá. ničímž vybyta jest nebyla, nýbrZ to vše, jakž dotceno, týmž
kšaftem svým na mne převedla a pl'enesla, k tomu ze
JSOll pak často jmenované paní Estera T. a panna Anna
tu, kdd nikdá nic z svéto nepřiložily ani žádného dě
dictví nemčly, avšak proto z mého vlaslního nemálo, ale
za několik tisíc vzali, abych také s nimi tolik užiti mol,l,
slušná a spravedlivá věc jest a že užili mám, to prol'edu
a prokázi, aniž ten časlo dotčený kšaft p. T. H. v tom
mi co p"ekaziti může; k tomu i toto k dotceným přidávám,
že túz Voršila, manželka má, jakožto vlastní dcera p. T. H.
měla jest s týmiž Esterou a Annou, jakožto sestrami vlastními, ještě v jiným statlot a jmění díl, kterýž byl někdy
paní Anny, někdy p. Blažeje Frejlieha, měštčnína měst~
tohoto, dceři a manželce p. T. H., jakožto matce .vlasttll
jich Ester)', Voršily a Anny ještě nel'dané pravý a rovn): díl,
klerážto paní Anna nezadala jest ho nikdá p. TomáŠOVI ~.,
manželu svému, nýbrZ po smrti její po všecken ten caS
až do zivobytí Voršily, manželky mé, zůstávaly sou o t?
na podělení společném i pokucU by lentýz statek měl
býti obsažen týmž kšaftem p. Tomáše H., byl.o by to
vše nepořádné aniž by to se trefovati a .polu stálI mohlo.
A tak z pl:edložených pHčin pravím a to provedu a p!·?l<áži, že ten tak často opakovaný kšaft p. T. H. nemuz,e
místa svého u práva míti, ale já lak patrnou ,sprav:dlnost
obdržeti že mám v tom se k ochraně prál'tll poruceného
ciním I'yhražujíce' sobě pH tom všecka. dobrodiní prál'ní.
Actum příein v pátek po sv. Vavl'inci 1. 1604. Samuel
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Nejepinský z Nejepína. Proti kterýmž pl'íčinám po hojemství
vzatém od obeslaných odpověď v spisu předložena v těchto
slovích: Slovutné a mnoho vzáctné poctivosti V. Mti pane
purgmisli'e a páni radní milí! Vedle vyžádaného hojemslví
proti nepravému odporu a smyšleným pl'íčinám pol'ádnémtt
a se všemi slamostmi podle práva učin~nému kšaftu dobré
paměti p. Tomáše Hebenšlrejta z St~'ej~enfeldu, pana
olce našeho milého, od p. Samuele Ne)eplllského z Nejepína předloženým pomíjejíce pHcin poditatnýeh a právních, kterýmiž bychom se odpovídati obránili mohli, na
týž neprávní odpor a smyšlené pl-fciny jeho p. Samuele
tulo svou světlou a palmou odpověď dáváme a témuž
odporu i pHeinám jakožlo bludným a nepodstatným v ničemž žádného místa nedávajíce zjevně a patrně odpíráme
a tak pravíme že ten odpor s týmiž pl'íčinami smyšlenými
jakožlo vše n'epol'ádné a spletené zádné platnosti míti,
nýbd k zdvižení i s příčinami k němu předloženými pnjíti a týž kšaft jakoHo pořádný a podle práva učiněný i
pořádně vysvědčený své místo míti a stvrzen býti má
a poněvadž strana pttvodní vedle svého smyšleného odporu a pHčin k prlIvoduom se volá, my proti těm smyšleným a neprávním pHčinám, což nám 1wlil' zapotl'ebí
bude k zastávání pořádného kšaftu, chceme odvozovati i
pl:ivozovati. Touto odpovědí na příčiny odporu svého
zpraviti se moci bude. Estera Tejllová a Anna, sestry
vlastní z Štrejlnfeldu, Melichar Haldius z Najenperl~u, Jan
Kirchmajer z Rejchvic, poručníci jmenované Anně z Strejtnfeldu kšaftem pana T. H. zřízení.
Na to po pl:ečtení odpovědi od Samuele Nejepinského jest mluveno, vyrozuměl jest, co se od strany
obeslané proti pl'íčinám odporu jeho za odpověď dád,
kteréž za vejpis žádá a poněvadž se pi'íčinám jeho místa
nedává a ta věc již jináče neW skrze prttvod vyhledána
býli moci nebude, pro tož žádal, aby ruu termín k průvodu
jmenován byl fl což. mu náldeti a zapoti-cbf b~de, lo
casem svým provozovati chce.. Zase od 0obeslanych, co
proti právu není, bézpochyby že se ,toho puvod~, dostane
a oni též s odvodem svým se hOtOVI, pro kteryzto spor
jest stranám k prthodu a odvodu termín perenitorní do
šesti nedělí od práva položen, na kterýž po odkladfe!1
mnohých v pátek nazejtří Početí P. lVI: v. létu 1605 neJposléze stojíce pl~.o.mocník Sva~t:uele NeJcplllSké~to Ja~ Kotulovský dav opácll! první príclI1u k odporu predloz enolI
s odpovědí od obeslaných na lo danou pl:edložil ku 1'l'ečtení odpor a k němu slozi! rejstřík od příčin item práva
městská E. 1. roz. 2. 3. 4. 7. D. 43. roz. 1. 2. 3.
n,luvil k lomu: Ráčili sou páni slyšeti odpol' i první
příčinu, kterÝž odpor Samuel Nejepinský kšaftu ne.boi.tílm
p. T. H. předloZi1 a poněvadž ta první pi'íčina Jest do:
statečně provedena, že týl. někdy p. T. H. paměll
zdravé ani rozumu' býti nemohl, neb se toho v kšaftn
jeho, aby se při něm vedle práv těch zachoval a buď p.
purgmistm pánuov, aby k němu z prostředku svého, aneb
písaře radního poslali ráčili, se nedožád~l. Protoz z ,t~
první příčiny i tento kšaft minouti a v nIC obrácen byt~
má a on Samuel v témž statku dílu rovného se, ses~raml
požiti má. Opáčena druhá pl'íčina a Je ~í prava etena
D. 59. roz. 12., E. 1. roz. 9. svčdky, prava B 65. OS,
A. 53., B. 37., E. 4S. roz. 1. 2., C. 60. r?z. 1. Ta
druhá pHčina, proč tcn Hafl minouti ~ v.ntc obrácen
býti má, tčmi instrumenty právními a !l'tlkuh z p~áv. ano
i svědky očitými, lidmi živými a dobre zachova!?'m~ se
dostatečně provozuje, obvzláštně že ony ,esll;')' z Slre)tenfeldu nevyckavše času právního, až by te~ ksvaft šest ne·
dělí vedle pnlva D. 59. roz. 1. 2. D. 60. \ ylezel a potom,
pokudž by mu od žádného odporu kladeno nebylo, lliíle-

žitě

k stvrzení přišel, samy se toho statlm všeho po neboZtíku T. H. zůstalého bezprávně a bez vědomosti práva
na škodu spravedlnosti Samuele Nejepinského v témz
statku jemu náležející, neopatřil'še se inventál'em o své
ujmě ujaly, což se státi proti zápovědi právní a na to
vynešených vejpovědí a příkladnol' nemělo a kdo son se
toho dopousteli a těch stalkuov dHve času a než se kšaft
stvrdil, bez inventál'e jako tyto sestry se ujímali, ti pře
stupníci práv podle pl;íkladuov o spravedlnosti své, které
by jim lu náleželi, pl:icházeli. Z té tehdy drnhé pHčiny,
an ,e zivimi lidmi a svědk)', jaký tu nepořád a nezptt ob
sesler jest zachován, dostatečně provozuje, Samuel Nejepinský praví, že týž spis ldaflovní minouti a v nic obrácen
býti má podle práva a on v témž statlm vedle jiných
dědicuov lolikéž dílu jistého požili má. Opáčena přícina
třetí a k ní kšafl opáčen v lOlll artikuli, kdež panu Janovi Kirehmajerovi SOO kop míšo se kšaftuje a artikul
první, kdež kšaftuje pnní Estel'e Tejflový (svědkové opáčeni), k tomu ukázán nález J. Mti C. s revisí. Mluveno
k tomu: Třetí pHčina též dostatečně jest provedena
v tom, že nebožka Vorši!a Nejepinská vlastní dcera p. T.
H. byla a s ní dílky obojího pohlaví splodil, item že
v tom kšaftu o p. Samuelovi žádná zmínka, jakoby s krví
jeho spl'ízněn nebyl, se nečiní, nýbrž jakoby ho nikdy
neznal, mlčením se pomíjí ani zádné příčiny, proč by to
slušně učiniti mohl, nepoložil; k tomu jest ukázáno, že
p. Janovi Kirchmajerovi, kteriž za manželku měl paní
Katennu, vlastní sestru nebozky Voršily Nejepinské a
dceru p. T. H., 800 kop míšo se odkazuje, ježto tak dobh
nebožka Voršila Nejepinská jemu, jako i p. Janovi Kirchmajerovi Katel'ina za manželku dána byla, pročež ho
mlčením pominouti proli krevnosti nemohl, an jemu
k tomu žádné pi-íčiny nedal a lak dobřc v známosti a
v krevnosti, jako i p. Jan Kirchmajer zttstával; k tomu
i to jest provedeno, že nebožtík p. T. jí paní Esteře
Tejflové v tom kšaflu panká, jeZto jest to proti povinnosti
rodičuov a odtud se soudí, jestli ten kšaft s dobrim rozmyslem učinený neb nic, a z té tl:etí opět phčiny kš aft
minouti a on rovného dílu v slalku tom požili má. Opáčena čtvrtá a poslední p[-fčina a k ní přilozena odpověd
z Nov. liL Pr., strany kladení některých věcí s půhonem
i důhonem, proti čemuž se ohlásily sestry, pokudž by co
specetěnýho bylo, ze by míslo tomu daly, jinak nit;
item kš aft nebožky Voršily Nejepinské, vejpis smlouvy
z lměh Nov. M. Pr., rejsthky trhu a koupení domIll' T.
H.; mluveno: i talo člvrtá pl'íčina jest prol'edena a to
kšaftem od někdy Voršily Nejepinský i smlouvou o týž
kš~ft mezi Samuelem Nejcpinským a nimi sestrami
z Slrejtenfeldu při právě N. M. Pl'. učiněné, v kterémž
kšaftu jejím táž Voršila Nejepinská všecky ,pral'edlnosti
nápadní, kteréž by na ni pl'išly, zcela a zouplna přenesla
na Samuele Nejepinského, manžela svého, jakž V smlouvě
stojí, a poněvadž óny sestry' po nebožce Voršile Nejepinské, sesti:e své, statlm všeho, kterýž z statku Samuele
Nejepinského poše1, za lllnoho tisíc sou dostaly a užily,
k tomu ani za jednu kupu z svého nepřilozivše, ani láž
Vorši1a Nejepinská od otce svého žádnou otcOI'skou legitimou vybl' ta nebyla, jeho se neodl'ekll aniž jí z toho
slatku jejího p. otce vydáno nebylo, slušně tehdy vedle
těch čtyr příein prol'edených dostatečně ten Haft minouti
a v llÍC obrácen hýti má a Samuel N. v takovém stalkn
jistý díl a spravedlnost nápadní na nebožku Voršilu vedle
sester pHšlou užiti jaho i ony luá a že Hnl ji, rOZvrhll()UCe
na díly, páni pEsouditi ráčí, jest ku P. B. a spravedlivém právu té nadčje a poněvadž kazdá věc na patrném
průvodu a ne na mnohém vejkladu záldí.

v
Od obeslaných proti tomu mluyeno: sestry vlaslní
z Strejtenfeldu a vlaslní dcery p. T. S. a dědičky po něm
zttstalé a vedle nich p. M. Haldius a p. Jan Kirchmajcr,
po~'učníci kšaftem T. H., otce jich, zhzení panně Anně
z Strejteníeldu, pl;cslyšcli prltvod Samucle N. k odporu
vloženému a k pl'ícinám proti témuž pol'ádnému kšaftu
o stalku p. T. vedenému, z ktcréhožto prttvodu, proč by
někdy p. 1'., otec jich sester vlastních, o svém vlastním
stat1m hditi moci neměl, se nic nenachází a na žádnou
škodu jich se nel'Ztahuje, též aby při tom pol'ádném
Haftu n. jrnenší nepohíd sc slal, provedeno není, tehdy
podle práva A. 51. 53., B. 37 v rozdílích dvou s tím
svým zmalecním odporem, kterj'ž ani nyní lm pn a
v průvodích ani [Jrvy uJ"ízán nebyl, jakž náleží, nic neobdrží, nýbrZ kšaft ten p. T. jako svobodnýho měštěnína
v své stálosti ,;edle svobod, zl:ízení zemského a práv královslví tohoto Ce ,kého a vzláštních privilegií městu tOI\1UtO
pot vrzených zttslati a odpor s pl:íciIlami jako věci nepořádné, zmatecné a nesrovnalé i s sebou se potýkajícf, bez
podslaty spravedlnosti pl'ed sc vzalé podle zřízení zemského C. 15. práva B. 14. 22. 36. roz. 3. k zdvižení
pHjíti a v nic obráceny býti mají. Proti první příčině jest
vcdcn průvod, kteráž v sobě obsahuje lo, který by to
(prci) písal: pl-ísežní byl, jeHo by ten kšaft psal a které
jméno jeho, itcm kdo by bo na spisování kšaftll vyslati
a pi'i kom jcho buď sám nebo skrze jiného doz.adovati se
měl, a ln se najde, ze nic není toho pominuto, druhé
vztahuje se láž pl'íčina i na to, že by T. H. lýmž
kšaf:em Anně, dcel'i své, podle p Jana Kirchmajera,
p. nI. Haldiusa poručníky, aby se .jimi spravovala a k nim
v potl'ebách svých se utíkala, p. Tomáš, olec její, naHdil
a aby p. M. Haldiu" sa poručníkem, téhoz kšaftu svědkem
býli mel, že se trefiti nemůže, v čemž se v té pNčillě,
jako i v jiných ll:ech, veliký Olll)' 1 nachází a lo tak:
právy jesl patrně vyměřeno, že jednomu každému mčšlčnínu
svobodnému se I' moci zanechává, aby 1,šaft o slatecku svém,
chce-li a může-1i sám psáti, sobě sepsal, pak-li nemltže,
má sobě svobody proplIjčené jinému, komu by ,e jemu
líbilo, dáti sepsati II buď v něm se rukou podepsati aneb
nechati a tak není poll'eba v kšaflu písal'e dokládati a
dostavo\'ali ani písai-i v něm se podpisovali; laké že p.
M. llaldius za ochránce a opatrovníka panně Anně, dceři
nekdy T. v kšaftu položen jest, na škodll nic není; že
jest pak relací a vysvčdCení k žádosti p. T. H. s p. Faltinem l\irchmajel'Clll do rady "činil a kšaft v)'svědcil, dobře to uciniti mohl k vůli kšaflujícího a ta ochrana panně
Annč, dcdi jeho, ze k radě vedle p. Kirchmajera jí jest
pi'idán, na škodu není; avšak kdyby i III co proli právu
čelilo, joll", necelí, tehdy netoliko p. Fallin Kirchmajer
osoba jcdna, kleníz 1,šaft s p. Haldiusem v)'svědCila, ale
i jiný svědek Martin Jíša, kterýž .lýž kšaft p. T. psal,
což za doslatecné vysvědčcní podle práva pl'i témž kšaftu
jest, se nachází, i jill)íCh s\'čdkuov několik, kteH o něm,
jak jest psán, žc z vtde jeho vlastní a rul,ou jcho vlaslní
podcpsán a pl'i něm že dobrá paměť byla, jak pl:ed tím
tak polom, item že zá,lný nepol:ád pH něm se nenachází,
proc by těmi pi'íčinkami štrMován byl, lo se v)'svědcuje;
a kdyby i svědkuov neb)'lo a ncvěděl o tom žádný, kdy
jest psán, ani o tom neslyšel, tehdy kdyz vlastní ruka
je,t provedena, byť svědktt ani podpisll písal'e nebylo,
když se jen kšafllljící pod píše, dosti jest. Opáčena druhá
pl'ícina a k ní kšafl v těch ,lovích, kdd vlaslním svým
dcerám odkazuje a je dědicknmi jmenllje, aby ony odkazy
vybejvaly, etena žádost sester a k ní povolení ,:>I'Í va E.
53 roz [. 2. F. 7. S. 17. 1S. 19. roz. 1.2. Pláti druhé
phčině vedeno jest to, v čemž je Samuel N. dolýkati
S9
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smí, jakoby něco proti právu nezpůsobného se dopustiti
měly a tudy toho kšaftu užiti neměly a tak zrušen biti
měl, však toho, aby co tak nezpíhobného a proti právu
se dálo, což by biti nemělo, se neukazuje, nez co právo
proplijčuje, to sou pi'ed sebe vzaly, což aby od Samuele
N. dle té pl'fciny ze lsti vymyšlené v čem ukázáno bylo,
páni toho najíti nCl'áčí, nebo ony se.try, SOllce vlastní
dcery p. T., otce svého, a statku po něm zůstalého dě
dicky a panna Anna pH p. otci vždycky zustávala, nicméně i paní Estera jsoucí nedaleko bytnosli domu otce
svého obě p. otcc svého pro přikázání BoU a zachování jeho
poslušně ctily a do smrti jeho opatrovaly a tak mimo ně
zádnému jinému jakoHo dědickám dotikati se loho
statku nenálcželo ani jeho opatrovati, také tím kšaftem
s dobrou pamětí učiněuim a z svobodné vule jako
svobodniho měštěnína žádni jini dědic zHzen a po·
ložen není než ony pravé a pl-irozené dědicky a z něho
jiné vybivati mají a to se ke škodě žádnému jinému
dědici, jakoby ten pominut byl, an se ho in rerum natura
nenachází, nestalo, také sou se téhož dědictví svého s po·
volením práva ujaly, do čehož tomuto Samuelovi nic nellí,
kteri ž žádného práva dědického ani k osobám ani k statku
neměl a neukázal, z čehož ani jeHlU ani zádnénlu jinélllu
těžce odpovídati nebudou, neb sou se ničeho pruti právu
nedočinily, nad to, ač se mohly svého. dědictví podle ph·
rozeného božského i světského práva, jehož ulívají tak,
ze synol'é a dcery přední pl:ed každim clo věkem dédicové
sou, přečkajíce otce a matku, nad jiné p'·átely. poboční,
kteNž ne dědicové než nápadníci a čekanci sou, i bez
toho povolení užiti, však toho neučinily a Samuel N.
žádné nejmenší tu pHbuznosti nemá, kromě ze mu neboztík p. T. dal dceru za manželku II ta lIlěl'ši s ním
dítky, ale ty prve než ona, až potom i ona z světa vykrocivše a nepřeckavše otce svého jil. potom Samuel N.
nebyl mu než zetěm II p. T. jemu tchánem a tak, by
kšaftu nebylo, tehdy tím, že jest zetěm, nic by neobdrZel,
neuZi! a neuzije a ony pl:edce šetHce všelijakich věcí
v tom se ohlásily a k lomu, aby opatl-iti dědictví své
mohly, aby jim povolcno bylo, se ohlásily za pl-íČinou
škody uvarování a dluzlIíkuov oduuručení, jakž se za casté
to stává, když v arrestu některé veci zustávají, že škodu
a porušení berou, což sou ony pl'edešly a povoleno jim,
aby dluhy upomínali a statek SVllj dědicky opathti mohly,
v cemž sou uic nezhl'ešily a Samuel N., kteri dědictví
jich, nemaje tu nic, užiti žádá, ze smí pouhou spravedlnost bližního svého zastírati i lest k tomu phmíšuje,
slušně by proto měl treslán biti. Opáccna třclí přícina
a k ní cten kšaft, ze z vllle ncbožtíka a když rozumu
zdravého byl, jest jej ucinil, itelll svědky opáčili plve
ctené, kteH kš aft a ruku nebožtíka vy~l'ědčují, k tOlllU
svědomí Jakuba Lavina, yysvčdCení pohl-bu dítek i manželky Samuelc N., actulll kšaftu, kdy jest do rady podán,
opáceno, k tomu čtena práva D. 42. roz. 4. E. 21. 24.
48. roz. 1. E. 51. roz. 1. 2. Z prllVodu od Samuele Nejepinsl'i ho k třelí pl-fcině vccleniho nic se nenachází, co
sobě ku pomoci bere, žc by někdy Voršilu, ses Iru jich
Estery a Anny, za manželku míti měl a s ní dílky splodil
a tudy nej,a (prej) ocltud niCímž od otce vy by ta, žádni
věnni spravedlnosli dostali neměl a pro tu pHcinu _praví
se spral'edlnost k tomu statku míti, ježto ta věc, jakkoli
sestru jejich měl, dítk.y s lIí splodil, kterichŽlo, jald
svědky to sám provozujc, tH bylo a ti I'šickni prve neZli
paní Voršila, matka jejich, a potom i sama Vodila neZli
p. otcc jcjí prustl'edkem smrti z svěla vykrocily, ona po
dílkách léta 1601 otce svého předešla, on pak teprv a
léla 1604 ph Duchu SI'., jakž z Iměh úl'edníkuov Matky
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Boží před Tejnem se nachází, z světa vykročil, ano i
z kšaftu, kdy jest činěn a cten, se vyrozumí, ukazuje
Samuel N. že zetěm p. Tomáše b)'l, ale aby proli dě·
dickám jakého nápadu, kdež bratH, sestry, ujcové, tely
aneb y menším gradu, když dědicuov není, napadají, uzili
mohl, nic ukázáno není, tak nebude moci nic obdržeti, nebo
že něco odkázal p. Janovi Kirchmajerovi, zeti svimu, jakoZto
zeti svimu poslušnýmu, člověku dobrémll a poctivému, Heri ž
se k němu vždycky náleZitě a poslušně choval, dobl'e a
slušně se stalo, že jest na něj nezapolllněl, že netoliko
jemu, ale i jinim učinil a u ,initi mohl, jakol. i služebníkuoru a čeládce své věrné, že tomuto Samuelol'l n;c
neodkázal, měl k tomu pHčiny a nemohl o něm zmínky
učiniti, odebral se odtud pokojně s dobrim rozmyslem a
neucinil žádné zmínky snad, aby jinich neurazil, ale nic
lu proti kšaftu se nestalo; našli by se také jiní pl'átelé,
ale když nemají žádné spravedlnosti proti dědickárn, i
pomíjejí všeho, než kdo jest soudu žádostiv, ten se žádnich doumyslností nevystl-fhá. Davši čísti ještě kvitanci,
po pl:eetellí doložili, poněvadž ne na jednom místě v pHčinách Samuel N. dokládá, že by odlud nic ncvzal proti
vykvitování a snud by to na nepamět vztahovati chtěl,
protož, není-liz to na vyváženou věc nastupovati, dále pan
rychtář J. Mti C. bude věděti, kde a s kim O to vedle
povinnosti své promlouvati, nenlltkajíce se však na jeho
nepoctivost, podaly toho právu k uvázení. Na ktcrouž
kvitancí Jan Kotulovski přílel pohleděl' (pravil) oznámil,
ze ruka jcho Samuele jest, ale on ze jest o tom nic ne·
věděl a neví. Proti clvrté pHcině pi'edložily obeslané
.estry relací ke dskám s vejpisem odkazuVoršily Nejepinské, poruccní J. il-lti C., v němž postupuje jí domuov na
Pří1copích, zápis z kněh městskich, vejpis smlouvy, zHzení
zemské D. 8. 14, právo C. 27. roz. 1. C. 8. 9. 11. E.
2. v rozdílích, k tomu opáčena slova z ctvrté pl-íciny ph
konci: K tomu i toto zrízení zemské D. 37.38.41. 45.,
právo j\. 51. roz. 3 .. D. 28. F. 21. 23., nálezové tři
členi. Ctvrtou přícbu Samuel N. sobě polozil jakous zjn10vělou, chtě na sebe pi-evésti spravedlnost nápadní pod
jménem kšaftu Voršily, manzelky své, však pruvodem
k tomu vedenim, aby měl tu jaká práva a spravedlnost,
nic neukazuje, nebo jestliže jest jaki spis pod jlllénem
kšaftu a potom jiní k lomu oustní tH složeny byly, o ty
jest vzde! spor při právě, o čež jest bylo podání se
slalo s povulením J. Mti C. k smlouvě tak, ze tiž spis
i s jinimi tl:emi, o kteréž pH právě N. M. Pl'. spor
vzešel, netoliko k stvrzení nepřišcl, ale všecko tou
smlouvou jest zdviženo, na kterouž smlouvu jislá ratifikací,
s podpiscm vlastní ruky a pecctí J. Mti C. utvrzenu jest,
se stala tak, že to všecko, co tím spisem ne1'ádnim i ji·
nimi třemi obsaženo bylo, jest zdviženo, načež proti úízení zemskému i právu od Samuele N., zvlášť co tak od
J. Mti C. schváleno bylo, nemělo se navracovati, jakožlo
na věc utvrzenou, kdež jest nejedné pokuty zmalku S~
muel N. se docinil, kdo se pak lakovich věcí dO?~UŠtI,
co ho následovali má zřízení zemské o tom vyměnlJe, a
lcdyby i tiž spis zdvižen nebyl, jakž jest, ~chdy o. ten
artikul spravedlnosti nápadní, kteréž ona VodIla N. Illkdy
nedočkala, bylo by činiti, po kom by jí náležela, nebo
kdyby živa byla, ne nápadní, neZ ~ě~ick?U ~pravedlnost
byla by po otci měla, a tak za Ileky~, JlIlym a ne za
nimi podle toho kšaftu doptávati by se Jl musela i Je lomu
práva pl'inášejí, že žáelni o to~? ~ta,lku nebo náp,a~u,
kterého nedočkal a nic.Ímz ho pOJIštenyho ne?,~l, n~z cekancem byl, kšaflovali nemllže, tak potom. 1 ceh~z sam
nedočkal a ceho neměl jinému dávati mOCI nema. Voršila N., ačkoliv po sm;li otce svého byla by měla dě-
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dictví vedle jinich, ale nedockavši ho, nemohla o nčm
Hditi, jakž právo pl'ináší, ze syn o statku otce svého ří
diti nemMe, dokudž by ho nedockal, tehdy předsevzetí
S. Nejepinského zbyteení jest, neb každi toliko o tom,
co má, říditi muže; potom jest i to odvedeno dostatečně
svědky Samuele N., že nikdyž o žádném statku prvnější
manželky p. Tomáše Hebnštrejta, _Markéty rOzené Frejlichové, jakoby se ho tiž p. Tomáš ujíti aneb ony sestry
měly, nic nevědí II ni čímž ukázáno toho není, než smyšlenimi těmi pHcinkami se předstírá, a ledyby byl i co
ukázal, tehd)' zustávaje ncbožlík pan Tomáš zh', od Voršily,
sestry jich, ani od matky na něj ani od Samuele o to
nikdy nastupováno nebylo, a nálczové sou, kdo by chtěl
spravedlnost cí naříkati, kdy to má učiniti podle zřízení
zemského nedadouc tl'em letlul1 a osmnácti neděluom a
podlc práva roku a šesti neděluom projíti, a kdo tomu
casu projíti dá, potom dědice a budoucí z světa sešlich
nemllže viniti, jakž již. to provedeno jest a to tak, že tu
Samuel žádného pl'áq nemá, proč b)' pořádnimu tomu
kšaflu mohl odpírati.
Zase od- Samuele: Jest právo patrni, ze na mnohém
vejkladu nic nezáleží, než na spravcdlivém uvážení a co
se některich věcí od strany ukázanich dotiče, v tom se
plnomocník ohlásil, ze jest on o nich nic nevěděl ani
pHčin těch že jest nespisoval, než Urban Tl'ebochovs'ki a
Adam Laminari s jinimi. A s tím se poručily strany
k právnímu opatření. Tu pan purkmistl' a rada takto o tom
v)'pověděli:
Poněvadž Samuel Nejepinski z Nejepína
vlo,ziv odpor Ješaftu dobré paměti Tomáše Hebenštrejta
z Strejtenfcldu, měštěnína a kupce Stal'. M. Pr., a pHciny
téhož svého odporu pl:edloziv i dále na ně průvod vcdši
toho jest ničímž podle práva neprovedl a neukázal, nibrž
z odvod!1 poctivich Ester)' Tejflové a Anny, sester vlastních z Strejtenfeldu, též slov. p. Melichara Ha\diusa z Najenperku a p. Jana lqrchmajera z Rejchvic, poručníku ov
jmenované Anně z Strejtnfcldu dotčenim Maflem zříze
nich, proti tomu právně vedeného to se jest dostatečně
vyhledalo a našlo, ze dobré paměti Tomáš Hebenštrejt
v nemoci své u pHtomnosli lidí poctivich a dobře zachovalich Je tomu obzvláštně s poděkováním dožádanich jsa
rozumu zdravého a paměti dobré užívajc z své dobré a
svobodné vllle podle poznamenání shotoveného kšaft písari
pl'íscžnému sepsati sobě jest dal a v něm se na svědomí
rukou svou podepsal', také jej pečetí svou upečetiti dav
a z toho nejednou P. B., že to vyi'íditi mohl, děkujíce, k témuž kšaftu, ze ta jeho celá, dokonalá a poslední vůle
jest, se přiznal a jej dále timž svědkuom dozádanim
k slození ho do rady a k opatření právu odevzdal, kte·
rimžto Haftem předdotcenim zpusobem podle vyměl:ení
práva království tohoto uciněnim statek sv lij všeclcen
ouhrnkem Estel'e Tejflové a Anně, dcerám svim, společně
na rovné mezi ně -podíly k vlastnímu užívaní a dědičnému
vládnutí s jistim v)'měl'ením, co by z téhož statku jak
nělcterim c ~obám, tak k záduším vydati měly, jest odlcázal a proc by toho tak podle práv království tohoto a
privilegií Stal'. M. Pl'. učiniti nemohl aneb z před jmenovanému Samuelovi Nejepinslcému čím tím, nač jest se
potahoval, zavázán byl a on v jeho vlastním timž kšaftem
pol-ízeni m statku po Voršile, jeho Tomáše Hebenšlrejta
dccl'i, někdejší manželce své, však spolu s dflkami
svimi pl:eď ním otcem svim prostl'cdkem smrti z světa
sešlé, jaké prá,vo a spravedlnost podle nich Estery a
Anny, sester z Strejtnfeldu, míti mohl, toho laké ukázáno
není, obzv\áštně ze jest mll po též manželce jeho od
Tomáše Hebenšlrejta "ěna šest set kop míšo připovědě.
ného dáno, na kteréž všalc věno znovu jakožto věc vyvá-
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ženou podle znění kvitancí na to v pondělí den sv. Martina 1. 1596 pod pečetí, též s podpisem ruky vlastní jeho
Samuele Nejepinského ukázané a seznání svědkuo na to
vedenich proti tě).Jeé zápovědi prál'" a zHzení zemského
těmito neprávními příčinami nastoupiti jest směl, o ktcrižto nezpllsob proti témuž právu a zNzení zemskému
provedeni komu se domlouvati náležeti bude, toho se při
tom zanecháv", nicméně ze jsou se opatrování téhož nálditě pořízeného a jim samim právem dědickim vla,tně
náležeiícího statku jmenované sestry Estera a Anna ujaly,
aby tím Pl'cdně k tomu zvláštní od práva povolení dávané
sobě majíce na ublížení své dědic\,é, mnohem méně na
zkdcení kuho jiného domnělé spravctllnosti jeho se
dociriiti měly, toho se podle práva neuznává. Z těch všech
příčin t1ává se často psanim Esteře Tej/lové a Anně,
scstrám vlaslním, též p. Mclicharovi Haldiusovi a p. Janovi Kirchmajerovi, poručn-kuom, proti témuž Samuelovi
Nejepinslcému původu za právo tak, že se odpor k~aftu
TOlnáše Hebenštrejta od něho Samuele Nejepinského
vloženi i s příCinami k němu předloženimi zdvihá a
v nic obrací u tiž kšeft jakožto pni'ádně učiněni i vysl'ědčeni za pořádni od práva se tudí. Act. clie Luciae
Otiliae 1605.
21. 1605, 7. prosince. Rl/llOp. (;. 2114 I 375.
Mandalina Hebnštrejtová, po někdy Tomášovi l-IebnŠtrej·
tovi vdo,~, dává po své smrti na záduší a kostelúv opravení: sv. Stěpálla vc zdech 400 !c. m., do leapli Bellemské
100, sv. Jiljí 30'" sv. Pavla za l'ořičskou branou 300
do lazaretu téhož špitálu na nemocné lidi 100 m.
'
22. 1606.
Tamtéž fv. 405 a č. 1141 I 140.
a sl. Sp~r Estery Teu/lové z Streitenfeldu a Anny Kochové z Streitenfeldu, manželky Jana Kocha, dcer Tomáše
Hebnštrejta. O tom viz ní2e dlUH u zlatich křížů č. p.
147. Kšaft Tomáše H. se nezachoval.
23. 1608.
RlIllOp. č. 324 I 434. Pvkojníci
v domě Hebnštrejtovic: Zacharyáš Entrych krumplíř, Jan
Mal' von 'Vien cukrál:, Kordulka Zemanka.
24. 16) 5, 5. října. Rl/ko}. č. 2233 I 299. Estera
Tejflová z Streitenfeldu postoupila domu svého vedle
železnich dveří a Jana Pencika obci Stal'. ilI, Pl'. v 750
k. č.
25. ] 617, 25. srpna. Ruko}. č. 2114 I 226. Jan
Fryčka z Firštenmlejna a Anna koupili dlllU proti škole
Sl'. Jiljí mezi domy u železnich dveří a p. Hendrycha
Pencika od obce St M. Pl'. za 750 lc. č.
2~. 1617, 1. prosince. Tall1ldž J. 231. Uroz. paní
Anna Spanov,ká z Doupova - od Jana Fričky z Firštenmlejna a An'ny m. j. za 800 k. č.
27. 1620. Tall1téžl274. t\lžbčta Materovská
z Hustil'an koupila dllln od Anny Spanovské za 850
k. gr. č.

Číslo pop. 449.
(U prst ena.)
lIj.
1430, 1. lcdna. Rl/!'~p. č. 992 I 163. Slo·
vutné a jasné opatrnosti muzolll purgmistrovi a radě
Slal'. M. 1'1'., pánóm na nás laskavim, llly purgmistr a rada
města Chrudimě službu naši a žádost ustavičnú mnohého
dobrého I"zkazujem, listem liemlo vaši milosti oznamujíce,
kterak opatrni spolusúscd náš Jiřík suknokraječ před
námi Y plné radě naší osobně pl-istoje vyznal jest dobrovolnč, že ten duom i veškeren nábytek domovili, kter)'ž
jemu opatrná spoluslísěda vašc, paní Dorotha od zlatého
89*
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prstena, před líředníl,y rady vaší poručila, on také lýz
duom -- poručil jest 1\ mocně dal Mikulášovi, SPOlUSlísědu
vašěmu, listu tohoto ukazateli, a manzelce jeho a sestl'enici své paní Anně - . A protož vašie milosti, milí
páni, pro naší sluZlJU žádajíce prosíme, kteréž sč jcst

3. 1463, Hl. listopadu. Rl/kop. č. 2105 j. 198.
Dorothea de Zal' dicta Duobra emit pro se, Hinkone,
nato suo, dOlllum oppositam cimiterio s. Egidii ad anulum
voeitatam, que sila est inter domos ad cucumeres ex una
et ad poma paradisi a tergo parle ex altera, erga tutores
J acobi el l\Iarthe, puerorum J ohnnnis Pipa, quibus Margarelha, dieta Rollowa, awa eOl'um, ipsnm domum testamenpro LXV s. Act. sabbato die V.
laliter delcgavit fratrum.
4. 1464, 1. září. Rl/kop Č. 2105 f 213. Regina,
conthoralis Hanussii Slupicz, emit d. ad anulum - erga
Dorothearn Dubra et Hinkonem, nutum eius, pro LXXXV s.
Act. die Egidii.
5. 1470, 7. května. Tamléž f 291. Paulus pannitollSor et Martha emerunt d. ad anulos inter domos
Mathie de Lippa et posteriorem parlem domus J ohannis
Hudlpach aput Hallnussium Stupicz pro CXIIII s. Act. fer.
II. post Relig.
6. 1475, 4. dubna. Tamtéž f 352. Jacobus, SIlcerdos de Hradec Regine, motus cUl·itale interna super
clcfectibus ct necessitntibus J ohannis, horelogiste do rninorum Antique Civ. Prng., et germani sui ac eciam coosideralo dus honesto victu cmit eidern Johanni, Katherioe,
uxori eius, et eius heredibus domum ad auulos inter domos Johannis Hudlpach a lergo et Mathie institoris situatam aput Paulum pannitonsorclll pro LXXX s. b. Isto
adiuncto, si memoratum Johannem contingat mori priusque Kutherinam, uxorem ct pueros eorum, tunc domus
eadem in ipsa!ll cum pueris devolvi debet. Item mortuu
ipsa in solos pueros, si fuerint superstites. Si vel'O non
vixerinl, lunc in pretaclum sacerdotem devolvetur, Act. fer. III. post Cond. Pasche.
'i' 1476.
RllliOp. Č. 2119 f S. 7. Jan l'ečený
Ruože u prstenuov.
7. 14!J6, 20. l'íjna. Rl/kop. č. 2107 f 116. Sacerdos Jacobus, plebanus a s. Custulo, publicavit, quemad·
modum J ohanui horcloiste, fratri suo, Katherine, conthorali eius priOl'i, domurn dictam ad anulos emerat, quod
"d ipsam domum ndmisit Knlherinam, alterarn eonthornlem,
ut cum Jacobo et Anna, liberis eiusdem Johannis, in
eadem domo equalem porcionem habeat. Act. fer. V. unte
Undcc. !ll virg.
8. 1524.
RllliOP. Č. 2103 f 259. Zygmund
Roh z Vlkanova má duom ležící u sv. Jiljí u prstene
sobě vzdunaj od Anny m: své.
!J. 1528, 3. listopadu. Rl/liOp. Č. 2110 f. 283.
Zveden Jihk Lankumer z Normberka -.- na dumu slovúeí
u prstene proli lcuoru sv. Jilskému i na všicek stalek
Zygmunda Roha z Vlkanova pro XVII' f, C zl. rajn.,
kteréz za něho dal. Act. fer. III. post 00. SS.
10. 1530, 12. Hjna. Rl/kop. č. 2110 f. 244. Pavel,
služebník panský, u Anna koupili duOlu u prstenuov vedle
domu pánuov Krušinuov od poručníkuov někdy kněze
farál'e Tajnsl(ého, od kněze Václava, lehdáž kaplana sv.
Jilského, a lmeze Vondřejc z Kalabře, kter)ižto duom rozsuodkcm na Anně, Roha Zygmunda manzelce, jest pány
pl'isouzen, za C kg". c. Act. fer. nu. ante Calixti.
11. 1538, 14. čcrvna. Desky ZClII. včtší Č. 249
f. A. 2. V té pH, kterlÍž jest byla mezi Benešem Rohem
z Vlkanova, mčšteníncm Slal'. JH. Pr., a Zigmundem odludž
z Vlkanovu, bratrem jeho, tu kelci: týž Bencš pohnal jeho
Zigmunda z nevydání 56 gr. č. úroku na jeho díl pi'išlého,
kter)i/.to lírok on Beneš mistru Benediktovi, I-ei:enému
Ryl', mislru l'emesla kamenického, jakoi.to 'právci bra-.
trstva a oHá!'e P. M. ua nebe vzelí koslela sv. Benedikta
na Hradčanech uprostl'ed téhož kostela, dáti a položili

u desk jest za téhož Zikmunda Roha musil, jakž puohon
plněji svědčí, táhna se na deposice, pedle kterýchž se
dotčení lírokové při úi'adu desk zemských kladú, a pH
tom i ukázal dsky zápisu, tu kdož nadepsaný plat zapisujc
se od Jana z Pibru k již jmenovanému oltái'i na dědinách
v Hobšovicích. A poněvadž pak on sám ten plat platili
a vydávali musí a on Zigmund že polovici své dáti nechce, že J. Mti žád" za spravedlivé opnll'ení, lak aby on
Zigmund, poněvadž podle kšanu statku loho užievá,
k lomu, ab)' díl SVl\'Oj také dával, přidržen byl. Proli
tomu od Zigmunda jest mluveno, že se pllohon s kšaftem
jeho někdy Zigmunda Holce z Kvelnice nesrovnává, při
tom také že jest on Beneš jemu Zigmundovi nikda
o tom neoznámil,' ahy na místě jeho ten plal klásti jměl
- nýbrž v kšaftu že se lo nachází, ze Slí se tepruov
o ten plat srovnali měli a poněvadž se smlouvu o to nenachází, že on lím dílem jemu povinnen ncní. Tu páni
a vladyky polaz vynesli: Poněvadi se je,t našlo
z kšaftu Zigmunda Holce z Kvělnice, že oni Beneš a
Zigmund, bratří Rohové· z Vlkanova, lajž plat - jakožto
nápadníci Zigmunda Holce - spol ceně platiti mají, dává
se jemu Benešovi za právo, že on Zigmund ten df! líroku,
totiž 56 gr. č., jemu Benešovi navrátiti povinen jest.
Slalo se 1. 1ó38 v pátek před sv. Vílem.

koupil dlull pro li kostelu sv. Jiljí mezi domy Jana Frycky
z Firštenfe1du a domem druhým uroz. Henrychn z Pencilm a na Libichově ocl téhož Hendrycha. jak zdedil po
matce své Lukrecii z Frydrštorfu.

708

poručenstvie spolusLÍsedu vašemu nadepsanérnu a manzclce

jeho pl'ed námi slalo od Jil'íka napřed psaného, aby jim
toho vaše milost pl'ieti a skutečně dopomoci ráčili, jakoz
my toho vašie milosti líplně vHiece doufáme.
Kleréhož laké poručcnslvie před námi učiněného my
purgmisll' a rada svrchujmenovaní nu svědeclvie a pro
lepší jistolll a celost pečeť vlastní měsla našeho vědomě
a dobrovolně kázali sme pl'itiskmíli k tomuto listu. Datum
ipso die Circumcisionis J. Chl'. MCCCCXXX".
"'2. 1434, 15. září. Rl/llOp. Č. 2099 ť. 388. Kathe·
rina de Trzeboradicz, mater Gregorii ab aureo anulo, et
Johannes, filius eius, fassi sunt, quod Dorothea, conthoralis
prcfali Gregorii, ipsos evasit et eis iuxta testamentum
dicli marili sui satisfecit. Act. fer. lIlI. post Exalt. s.
crucis.
*'3. 1434, 2!J. lislopadu. Rl/kop. č. 992 J. 160.
Ve jmeno ~ozic amen. Já Dorota od prslenóv, vdova
po nebožci Rehořovi s phekopa, měštka St. M. Pr. toto své poslednie poručenstvie cinílll - a ustanovuji
toholo svého porueenstvie lvlikuláše Hesolta kramáře II
mistra Prokopu J'ei:eného Hrbek lékaře - mocné poručníky - . Dáleji odkazuji - Jil'íkovi z Chrudimč, bralru
svému, duom svuoj u prslenóv proti sv. Jiljí, v němz
pi-ebývám - . Také odkalUji Vyclme, sestřenici své, manželce Kuckově z NOI'. M., vinici SVlí - a k tomu knlll1
svój pod rulhlízem.
Dále odkazuji svrchupsaným poručnfkóm dvór svój v Vysočanech aby z tobo dvoru
_ vydali hned po mé smrti XX k. - na almuzny chudých u nuzných lidí a zvláště nuzným řemeslnfkóm. Odkazuji laké na kostel sv. Jiljí X k. gr. II jcden pár kollíkóv, aby dva kalichy z něho udělajíc k témuž kostelu
dali. Odkazuji také sludentóm dvanácti "beením V k. Jenl: dán leta 1434 v pondělí pl'ed sv. Ondl-ejem.
"4. 1435, 11. línora. Pmg'l/lel/t staroll/čstskJ lmill)'
v Chaosu č. 325 a J'UllOp. Č. 2099 j. 395 Faclu est
plenaria decisio cause - inter - tulores per Dorotbcam,
relictam Gregorii ab aureo anulo, subordinatos ex una
et Katherinam, genitrieem prefati Gregorii, et Johannem,
filiulll, eius ex altera occasione altinenciarulll alias nabytky,
pro quibus prefalos lulOles impetebant: Quia prefati -tutores tenenlur daro, prout iam dederullt, - prefatis Kalherine et Dorothee duo stamina pan ni pro tribus sexag.,
sex sldchones dliginis ct duas vaceas ex vaccis illi J post
dictam Dorolheam relictis - . Aclulll fer. VI. ante Valentini.
1. 143!J, 26. června. Rl/llOp. č. 90 j. 41. Wen·
ceslaus, natus olim Rudlini, et Machna emerunt domum
dictam ad anulull1 si lam ex opposilo cimitei'ii eccclesie s.
Egidii inler domos olim J ohannis B, uuner, nunc vel'O
Galli a lupo fistulante ex una et relicte Clwlupe partc ab
altera dictam ad cucumeres erga Nicolaum Hcsolt et
Annam pro XL s. Act. fer. Vl. po,t s. Joh. B.
2. 145!J, !J. srpna. Rl/kop. i'. 2119.f. K. 5. Ve
jmeno božie amen. Já l\Iachna, vclova - od prstena ustanovnji - Mikuláše Hesolla II Jana Pipll z domll někdy
Maustillovského, zetě mého, mocné poručníky Kaldiny,
vnucky mé, a domu II prstena, v němž bydlím, kterýž
proti kuoru SI'. Jiljí leZí. - Item na dielo kostela lvI. B.
v Týne, na archu k Sl'. Jiljí odkazuji po 1 k. Act. fer.
V. unte Tiburcii.

12. 1544, 29. línora. Rl/lwp. Č. 2117 J. 17. Matyáš
Ornyus, písař radní, a Markéta koupili duom u prstenuov
od porucuíkuov sirotlmo [mezi nimi J oachYIll, Dorota,
vdaná za Petra, kantora krále Miximiliana II., a Jan] po
Pavlovi, služebníku panském, za 100 k. č. Act. fer. VI.
post Cinerum.
13. 1577, 4. ledna. Veleslaví/lllv l/alel/dál'. Uml'el
v domě svém proti kln'u sv. Jiljí v Slar. M. Pr. l'vlatiáš
Omyus z Pamberku, muž učený, v právích sběhlý a vl'mluvný, někdy kanclél' a pOtOlll spolurJdní a purgmistr
St. M. Pl'.
14. 1578, 18. února. Rl/kop. Č. 2112 J. 24. Zmocněn p. Jan Ol'llyus z Paumberka, hor viničních perl<mistr,
domu po Matiášovi O. z P., bralru nedílném - . Act.
fer. III. post Valentini.
15. 1581, 28. línora. Talllléž t: 93. Uroz. p. Jan
Lorenc z vVeillllile a na Postolop' te~h a Lidmila ze Žerotína m. j. koupili dUOlU proti krchovu sv. Jiljí mezi
domy Tumáše Hebenštrejta u Matesa šmejdfl'ť' od Jana
Ornya z Paumberlw, pcrkmislra hor vinicních, a lIIarly
m. j. za 600 k. č. Act. fer. III. post Mathiam.
16. 1585, 23. kvělna. Ta lil též J. 205. Wolf Herolt
a Anna koupili duom od uroz. p. AlZběty ze Žerotína,
po p. Janovi Lorencovi z 'Veitmile vdov)', za 500 1<. e.
Act. fer. V. post Cantnte.
17. 1588, 20. ledna. Ta lil též f. 276. Uroz. p. Zigmund Smil'ický ze Slí1il'ic a na Skalách a Hedvika z HaZlllbnrka m. j. koupiF dum od Wolfa Herolta za 600 k. č.
Aet. die Fab. et Seb.
18. 1589, 7. července. Taflltéž J. 321. i'vIistr
Daniel Adam z Veleslavína a Anna z Aventina koupili dum
- od p. Zigmunda Smil'ického ze Smihc - za 650 k. e.
Act. postridie mag. Joan. Hus.
1!J. 1592, 3. června. Tallltéž f 380. Paní Lukreeie
Elsnicová z F'rydršlorfu a na Strušnici koupila dum od
- Ill. Daniele Adama z V. za 675 k. c. Act. poslridie
Marcelli post COl·pOr. Christi.
20. 1615, 12. lislopadu. Rl/kop. Č. 2114 ť. 193.
Uroz. p. Hertvík Zaruba z Hustil'an a na Svojanově

Číslo pop. 448.
Starší zprávy viz níže ph domu č. p. 441.

"'1. 1360, listopadu. Orig'. listil/a BI"evl/ov. lIláštem.
Nos Nyeolaus Rembote iudex, Seidlynus institor, Hainlinus Negel, Jaxo Payer, Johlinus Hunnel, Ulrieus 'Vessler,
Johlynus Praun, Hainczlynus Czotter, Henslynus Beneschower, Jordanus Rechczer, Cunrat1us Leuthmericzer,
i'vlalhias Turnowsky, Frencdinus Donati, Cristoforus Payer,
Nicolaus Longus, Paulus de Glacl, Hainlynns Stach, J 0hannes de Brunna et 'Venceslaus Budconis, consules
iurati, Mai. Civ. Prag. cive~, notum facimus - quod d.
Kucza, olim 'Volfiini cHmerarii, concivis nostri relicla, et
vVenceslaus ac Fancza, filii eius, domnm ipsorulll inter
domos abbatis Czedliczensis et Franconis Geiger sHam et
einsdem domus aream CUlll omnibus et singulis eiusdem
domus pertinenciis vendiderunt et in publico prcdicte
civilatis Prag. iudicio consl'eto more resignaverunt Martino pannicide, coneivi nos' 1'0, ementi et recipienti pro
se, heredibus et successoribus suis rite et l'acionabililer
pro certa pecunie quantitale predictis domine Kacze et
vVeneesluo ae Fanczoni, filiis eius, iam plene persolula.
- Dat. a. d. MCCCLX die S. Leonhardi conf.
1. 1463, 31. srpna. RI/llap. č. 2105 f. 193. Thomassko institol' et Anna emcrnn~ ,lomum ad cucumcres
- erga Augustinum Rak et Bonussiam, ipsius conlhorale'll,
pro LXXXII S. Act. fer. IIlI. ante Egidii.

2. 1468, 19. bl'ezna. Talllté'i f. 265. Daniel pincerna et Margnretha emerunt domum ad cucumeres inler
domos ad prophetas et ad lupum fistulantem circa 1'0mam inslilorem pro CL S. Act. sabbato ante Oculi.
3. 1468, 27. dubna. Tamtéž J. 267. l\Iathias de
Lippa et Swata emerunt partem posteriorem domus dicte
ad cucumeres, que quidem pars sila est ex opposito
ecclesic s. Egidii inter domos ad anulos et posto'iu.
hostinm domu; domini Popel, apud Danielem pincernam
pro 36 S. istis condicionibus, quod llluru, dividens dolI1Ulll ud cucumeres ab hac parle vendita penes fenestram
s(abnli ad anulos, que est prima versus iam dictam dOlllum
ad cllcumeres, equalibus impensis edificari et reformari
debet. In quo muro meatus aque eancellatus conslrui
debet, per quem ex domo memorati Danielis fiuat aqua-.
Act. fer. lIlI. post Marci.
'" 1476.
Rl/kop. č. 2119 J. S. 7. Matěj ldoboučník dum odkázal Svatě m. své a Prokopovi, synu
svému.

r.

4. 1477, 27. srpna. Tallltéž
392. Mauricius de
Nova domo et Mal'garelha emerunt domunculam ex opposito ehori S. Egidii inter domum ad anulos et posterius
hostiull1 pal'l'um domiuorum cle Hasisteju apud Swatam cl
Vilum sutorem et Johannem Zak, commissarins Procopii,
orphani olim Malhie, inslitoris pro XX s. boe'm. Act. die
Ruffi.
5. 14!J8,!J. května. Rl/kop. č. 2107 t: 144. i\Iargaretha, relicla Marzikonis, resignavit dornurn suam penes

domum ad anulos et domum domini Hasysslcjnsky a lergo
Clemenli, filio suo. Act. fcr. 111. post Slanislai.
O. J 520, J 5. prosincc. Rl/llOp. Č. 2109 f. 148.
Jil'ík hokynál' a Dorola koupili duOlu od Klimenta kožišníka za XXIX k. gr. pl'. Act. sabbato post Lucie.

7. 1529, 5. července. Rl/kop. č. 2110 f. 308. Jan
Škopek pasíř a .iVlarkéta koupili duom mezi domy
u . prslenu II p. Hasištcjnského od Jil'íka z Kordova domu
za XLP/, k. pl'. Act. fcr. II. anle Joan. Hus.
S. 1531, 28. červcnce. Rl/kop. č. 2111 f. 1. Jan
Sladký z Pecinovce koupil du01l1 - od Jana ::'kopka za
XLP/, k. Act. fer. VI. post Jacobi.
9. 1532, 19. ledna. Talll/éž j. 12. Kalel'il1a Soucková koupila duom od Jana Sladkýho z 'pecinovce
za XLP
k. č. Act. fer. VI. ante Fabiani
(Zádné kvi·
tance.)
10. 1537, 25. května. Tam/éž f. 1U3. Zmocněn
Jiřík Kord dOlllu nebožky Katei'iny Souckové konvál'ky
pro XX k. č. pcněz gruntovních. Act. fer. Vl. post s.
Spirilum.
ll. 1537, 24. Hjna. Tam/Jž f. 192. Petr Keldic
cukrář a Dorota koupili duom od Jil'íka !(orda za
XXlJII k. gr. č. Ac!. fer. III. post Ursulam. (Zádné kvitancc.) li')
12. 1560, 17. února. RI/fwp. Č. 101 f. 230. V sobotu po SI'. Valenlinu stala se smlúva mezi Pelrclll cukrářem, jináč Goldicem, a Lidmilou, pozuostalou vdovou
po někdy Asverovi cukráři, synu jeho, z strwly druhé,
jakož jcst Lidmilu on Petr Goldic podle smluv svadcbních
za dceru svou pl-ijal a vedle té smlúvy k slatku jeho
právo se míti pravila, - že smluveni jsou -.- ze za spraI'cdlnost tu XXX k. m. - jí dáti má.
13. 1560, 15. července. RlIllOp. č. 2142 f. Bc. 1.
Já Petr cukrúl', měšlěnín Stal'. l\L Pr., - poroucím duOlu
svuoj Markélě, kleníž u mnc byla několik let, za jcjí
věrnou službu. Janovi I3ognerovi kniehaři kukusy,
které mám na horách z Freiberce podle cupusní cedule
odkazuji - . Stalo se den sv. A poštoluov 1. 1560.
14. 1592.
RlIllOp. Č. 2112 f. 380. Dlun
Luln-ecie Elsnicové z Fl')'drštorfu.
15. 1616, 22. čcrvna. Rllfwp č. 2114 f. 206. Jan
zAchu šmukýl' a Katdina koupili dlun proti krchovu sv.
Jiljí mezi domy uroz. p. Hcrlvíka Záruby z I-Iusliřan a
a Kutovcovic od ur. rylíl'e IIenrycha Pencika z I'enciku
na Hol'ejším Lipově a Žandově za 350 k. gr. č., jak jej
po paní Lukrccii EIsnicové roz. z Rodvic, paní mateři
své, zdědil.

I,

li') Zpráv)' od r. 1537-1616 nepodahlo se mi souvisle seslavili. t<ástupcem Petra. cukrál'e v držení domu
jmenuje se Ivlatěj špendlikál'; jak jej však nabyl, nevím,
neb ncmohu jistiti ani, ze zde uvedený Haft z r. 1560
týče se Petra Keldice. Rovněž nepodaI-ilo se mi nalézti,
jak přišla v držení domu Lukrecie EIsllicová. Snad týce
se toholo domu kšaft Matěje špendlikál'e ze dne 16.
břczna 1ÓS3 (RI/ko}. Č. 2205 f. 23): Ve jmeno etc.
Mates Heller (Holder, HoUer) špendlil,ář - odkazuje duom - manzelce své Anně, Malesovi synu a Marjaně,
Barbol;e, dcen'im, dětenl svým s Elenou, prvnější man~
želkou jeho, a A1tně s nynějlií splozeným ~, Stalo se
ve slředu po sv. Rehoři.

Xl, V

Xl. Tf ulici Svalojilsllé.

Xl. V ulici Svalojilské.
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u/ťci

Číslo pop. 447.

Číslo pop. 446.

(D llln pán u H fl S i š t e j n s ký c h z Lob k o v i c,

1. 1440, 22. n]na. Rllkop. č. 2099 f. 491. Causa
vertenle inter Bernassconem balneatorelll et Janlwnem de
I3ozkowicz lIlcrcatorelll oceasione XVIII s. debiti - arbitri
pronuncciaverunt, dOll1ulll prefati Janeollis silam ex oppo'
sito chori ecclesic s. Egidii inler domos Benessii de
Uhonicz et oEm Nicolai Chudy prefato Bernasskoni in
predicto debito adiudicando - . Act. sabbalo ante Simo
et Jude,
2. 1443, 21. ledna. Rl/IlO}. č. 90 f. 77 a 2102
f. 437. vVenceslaus eocus et Zdeny u emit domum contra
chorulll s. Egidii inler domos Benede ex una et Agnelis,
reEcle Chalupe a parte posteriori erga Bcrnasskonem
balncatorem pro XVlI s. XV gr. Act. die Agnetis.

Kutovcovski·)

Ru/wp. č. 90

1414,

1.

f. 99.

Domus Ni-

colai de Lobkowicz.

2.

Ta11l/éž

1451-

f.

207. Domus Nicolai <le

Lobkowicz.

3.

RIIlwp. č. 2105

1460.

colai de Hassistejn.

4.

Taru/dž

1463.

Hassislejn.
Ó.
Popel.

6.

f.

Talu/dž

1472.

Ta 111 !Jž f. 313.

1470.

TallrlJž

de Hasisteyn.

8.

1493.

Rulwp.

Domus Ni·

181. Domus Nicolai de

1465.

Popel.

7.

f.

f. 117.

218.

f. 378.

Domus Johannis

3.
Domus

domini

Domus dominorum

č. 2107

f.

116.

Duom

f. 185.

Duom

pánu ov Hasystejnských.

9.

Ruko}. č. 94 11.

1503.

pánuov Hasystejnských.

10.

Ruko}. č. 2111 f. 345. My Zigmund,

1535.

Jindl'ich a Sebcslian, strýcové a bratH Hasištejnští z Lobkovic a na Hasi;tejně, vyznáváme tímto listem obecnc jakož máme spravedlnost na dotnu, jcnž slove Hasištejnsl,ý
po pl'cdcích našich, podle cedulí dílčích znční V Stor .. M.
PI'. na rohu proli domu Jana Nosa a vedle domu EraZlma
ležící kteréhozlo domu od dávných časuov a mnohá leta
v m~cném držení a svobodném užívání sme byli, hle·
rúZto spravedlnost všec!m na lémž domě uroz. vladykám
p. Jan'ovÍ DěckéIl1ll z Liboslavě, maršálku pánu?v Pra'2an
Star. l\L Pr., a p. Kvir)'novi Děekému odtudž z Liboslavč, bralru jeho, i jiéh dědicuom v sumě sta kop gr.
č. postúpili sme. Jenž jest dán 1. 1535 v pátek den
Proměnění Kr. P.
ll. 1537, 6. února Tamtéž. l\Iy Jan Děeký z Liboslavě, maršálek pánuov Pražun Stal'. M. Pr., a Kviria
též Dčcký odtudž z Liboslavě, bratr jeho, vyznáváme
tímlo listem - že jsme dlužni slovutnému p. Janovi Je·
ničkovi kožišníku, mčštčnínu Stal'. M. Pr., pravého dluhu
60 k. gr. č., v kterémžto dluhu - zaslavili sme list lláš
na papíl'e nám od uroz. pp. Zygmunda, Jindl'icha a Sebestiana, strýcuov a bratří Hasištejnských z Lol~kovic,
daný, na duOlu, jenž slove Hasišlejnský, jim náleZcJící - .
Jenž jest dán 1. 1537 v úterý den sv. Doroty. (Zrušeno
r. 1549.)
12. 1544, 2. dubna. Rukop. č. 2117 j. 24. Jan
Jeniček konpil so!)~ dUO[~' ležící nll. rohu ,P?dle Pavl~
- Kulhavého od K vmna Deckého z Llboslave 1 na míste
Lidmily, sirotka pozuostalého po Jan?vi Děckém z Libo
slavč, bralra jeho, - za XC k. gr. C. Act. fer. IIlI. post
Judica. (Zrušeno r. 1549.)
Jana Kutovce z Ourazu.
13. 1567.

14.
15.

*,

1577.
1591.
1660.

-

Jana K. z O.
Henrycha K. z O.

Desky zcu1.lIéfší č. 29 J. B. 9.

Dluu vedle domu u zelenébo vorla proti )<uru SI'. Jiljí
kd)'si Benjamina pak Albrechta Kutovce z Urazu.

1467, 10. března.

RII/lOp.

č. 2105

f.

254.

\Venceslaus prolextator resignat domllm Elizabeth, uxori
sue. Act. fer. III. post Letare.
4. 1476.
Rl/kop. č. 2119 f. S. 7. Mikuláše

soukených lla světlo na voltář, kde se ráné kázání
káze - . Slalo se v pondělí po SI'. Lidmile 1595. Vysvčdčeno v pondělí po sv. Trojici 1. 1596.
13. 159G, 6. listopadu. RIIlwp. č. 2231 f. 168.
Jakož jesl někdy Tomáš Zmrzlík - Janovi a Anně, synu
a dceh Zacharyáše KaHe - dum, v němž bydlelodkázal. - (Zacharyáš, otec jich to ve správu svojí pře
vza!.)
14. 1600, 19. června. Rl/1wp. č. 2113 l 170. Andreas Freys z Hejnu J. Mti C. ph kanceláři Ceské rcgistrator, a Kateřina koupili dum od Zacharyáše Kakše,
měštěnína m. hory Vyšehradu na místě Jana, syna jeho,
za 500 k. č.
15. 1608, 18. září. Ta111/Jž f. 471. Taknb Kozel
z Peclinovce J. i\Iti C. komor)' Če~ké registralor, vzdal
statek sVtlj KaleHně m. své a lal o dLun svtlj manželi
svému.

tlcaničníka.

5.

1487.

Rttlwp.

č.

2106

f. 198.

1498, 8.

října.

RullOp. č. 2107

Číslo pop. 445.

Domus

Nicolai tkaničník.

6.
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Svatojilské.

f. 151.

'Ven·
ceslaus cnltellator dietu l Zezhulc et Ludmila emerunt domum inter domos Malhei Rajsek ct domini Hasistejllsky
a tergo a Jacobo dicto Lauryn pro LXX s. Act. fcr, II.
aule Dyonisii.
7. 1500.
RlIkop. č. 1128 II. f. 31. V té při,
když po smrli Jakuba Lauryna, Petr Packoza, bratr téhož,
láhl se na statek jeho, pravě, že by Jakub byl jeho bralI'
vlaslní a nedielný a že by on měl po bratru svém spravedlnost. Proli tomu Anna, manželka Jakuba, pověděla
jest, že by ona k tomu slatku pb manzelu svém lepší
spravedlnost měla, ndli· Petr Pač koza, pravěcí tak, když
neboZtík Jakub pojímal ji za manželku, že by jí léž
vešken st alek zavázal. Páni - vyřiekají: Každý měšlěnín
Pražský stalek svuoj svobodný muoz dáti aneb Harlem
odkázali, komuž se jemu líbí. A ponČ\>adž Jakub - Annu
toliko za mocnú hospodyni do svého statku přijal jest
a také že jest Petrovi, bratru svému, nikdež nezapisoval,
a lýž Petr že také jest nedielnosti dostatečně neprovedl,
z těch pi-Íčin on Jakub svuoj slatek dáli neb odkázati
mohl. A pončvadž tiem kšaftelll manželku svú opatl'il,
páni tomu kšaf!u moc dávají.
8. 1532, 16. ledna. Rllfwp. č. 2111 f. 12. Jan
Chochol a lvlajdalena koupili duom mezi domyv p. Hasi·
štajnskýho a :Martina Velvarského od Jana Zd hule za
LXXX k. č. Act. fer. III. anle Anthonii.
9. 1&35, 21. Njna. Ta11ltJž f.114. Vojtěch Malina
a Markéta koupili dllOm - od Majdaleny, Jana Chochola
manzelky, za LXXV k. č. Act.· die Ursule.

10. 1537, 14. kvělna. 7'l1/rlJž f. 174. Jakub Trubka
nožíl' a Dorola koupili dllOltl od Vojtěcha l'l'Ialiny za
LXXXV k. č. Act. fer. II. post Ascens. d.
ll. 1542, 15. br'ezna. Tal/1/éž f. 333. Tomáš Zmrzlík
a KateHna koupili duom - od Jakuba Trubky a Doroty
m. j. za LXXXII' 12 k. C. Acl. fer. lIlI. post Oculi.
12. 1596, 18. zMí. Ru/wp. č. 2205 f. 153. Ve
jméno - . }ll Tomáš Zmrzlík, mčštčnín St. M. Pr.
dále muoj duom, v němž bydlím, naproti kostelu sv. Jiljí
- otlkazujiAnně, pravnučce své, dceři Zuchal')'áše Kakše,
souseda vyšchradského - Janovi, téhož Zachariáše synu
-'- 600 k. m. - k sv. Jiljí sklep, kterýž mám v kotcích

(Dum

Opatovský,

Benedovský,

Š ípař ovký.)

1. 1451, 23. bl'ezna. RIIlwp. č. 2119 f. D. 1. Ve
jmeno bozie amen. Já Beneda z domu l'ečeného Opatovski,
měštěnín Stal'. M. Pl'. toto mé poslednie poručenslvie
- zl-jedil sem - činím paní Alžbelu, manželku nnl milú,
pravd poručnicí Augustina, Marty a Reginy, dětí mých a
jejích a podle toho domu svého svrchupsaného, v němž
bydHm, - kterýžto statek poníčiem též panie
Alžbětě, manželce mé, Janovi, Augustinovi S) n6m a .Martě
a Regině, dcerám mim, na rovný mezi ně rozdiel - .
Item porúčiem, aby mistru Václavovi do Bcthlema II
k. gr. na kalich
byly dány. Dat. fer. III. post
Benedicti.
RII/lOp. č. 2105 j. 254. Augustini
2. 1461.
Benede.
3.

1483,

24.

května.

Rt/kop. č. 2119

f.

V. 10.

Ve jmeno božie amen. Já Uršila, vdova po Augustinovi
Benedovi duom iuuoj, v němž bydlím, otkazuji
Benešovi, synu mému milémll - . Act. sabbalo ante
Urbani.
4. 1487, 24 dubna. Rttlwp. č. 2106 j. 198. Matheus Rajsek de Prostiejow et Johanna emerunt domum
acialem, I3enedovsky dietam, inter domos Nicolai tkanicník
ct domini Hasistinsky a tergo erga Benedictum, olim I3enede filium, pro LXX gr. pl'. Act. fer. III. post Georgii.
(V kvitancích označuje se I3eneš Beneda ilupressor /ibro1'11111.)

5.

1509, 21. ccrvna. Rulwp.

č.

2108 j. 37. Be·

nessius porybni cmit domum Benedovsky penes domum
\Venceslai Zezhule cultelliticis a cotllmi5sariis orphanorUln ]'v1athei Rajsek pro C S. pl'. Act. fer. V. ante
Joh. B.
v
6. 1524, 5. l·íjna. Rllkop. č. 2110 J. 57. Václav
Sípal' z Malé Slrany II Markéla koupili duo lil v rohu lelící mezi domy p. Hasištejnského a Jana Zcžhule od Lidmily, dcery někdy Beneše porybného, za LXXX k. pro
Act. fer. lILI. post Franci ;ci.
7. 15:)1, 26. července. RIIllOp. č. 2110 f. 360.
Martin Velvarský lwupjl sobě a Linhartovi, synu svému,
duoll1 - od Václava Sípaře za CXX k. č. Act. fer. Hll.
feriis Anne,

I;
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8.

1547,v 8. srpna. RlIllOp.

2117 f. lp. Linhart,

č.

syn 1'"Iartina Sípaře, vzdal polovici domu Sípařovského
Anně, m. své. Act. fcr. II. post Sixtum.
9. 1553, 12. ccrvna. Rllkop. é. 100 f. jl. 10.
Jakol jcst rozepře vznikla I!lezi Annou, vdovou po Linhartovi ~ípal-i, a Marlinem Sípai'cm, otcem téhož Linharta,
o spravedlnost dotctné Anny - , kteréž V C kop. m.
dáli při pověděl -_ Ad. fer. ll. anle Vitum.
10. 1553, O. Hjna. RuflOp. fo 2129 f. 353. Vedle
toho odRoru, který;: učinila Anna ,Sípařka, vdova po Linhartovi Sípal'i, ncboZlíka Martina Sípa"e)<šaftu, a k němu
obesla"ši Jana Zelenku, někdy Martina Sípai'e strejce, že
spis ten nepoi'ádný, že on lvlartili leže v těZké nemoci
paměli ani rozumu ncměl, nebo když k němu Jiřík VeHk
na žádost jeho nebožtíka přišel, snad chlěje se s ním
radili, v hodině slova se na něm doptati nemohl, než
když sladovník do ucha mu křičel, odpověděl. . A když
na Zclenku Velík dotázku učinil, dělal-li by jaký kšaft,
pověděl, že jej nyní mistr Nikodem spisuje, ježto v tom
pořádek dobrý zachován není, neb kšart má se I,sáti
doma u nemocného. Jest laké s podivením, kudy jest ten
spis do truhly neboitÍka pEšel, poněvadž on Zelenka
kHče od loho všeho jest mě!. Ti'etí - že nebožlík
jest o cizím kšaftoval, neb loho domu ležícího podle pi·
vováru Jana Sladkého Janovi Zelenkovi odkázali jest nemohl, protože jcst jeho nebyl, než nebožlíka Linharla tím zavírajíc, p Jněvadž se i s sirotky tluce po podruží,
žádá, aby na místč sirotčím v tcn statek pušlěna byla - .
Proti tomu od Zelenky mluvcno ten domček, který
jest Zelenkovi odkázal, domem velikýni, na který jest
několik set, stavěje jej, naložil, nahražen - . Páni ,:ypověděli: Ačkoli to jest vysvědceno, že jest Martin Sípař
sobě kšaft o stalku svém sepsal aneb sepsati dal, ale že
není dúloženo, aby kšaft zapečelěný neb truhla zapečetěná, v kteréž by ten kš aft býti jměl, byl viděn, ale
to scpsání, kleré se našlo, nezapečetěné přineseno, z těch
p\-(čin len spis za kšaft pořádný pi'ijíti se nemllžc. Act.
fcr. Vl. post Franciscum.
11. 1553, 18. prosince. RullOp. Č. 101 f. 47.
V pondělí po s,v. LUCii stala se smlLÍva mezi poručníky
a paní Annou Síparkou, jal'9žto též poručnicí o slatek
někdy Martina a Linharta Sfp a l't\O v , že ona Anna lěch
dví dítek po Linhartovi, manželu svém, přijala jest k opatrování - . (V pozllstalosti bylo: list hlavní od knížat
Minslrbcrských pocl čtyřmi pečetllli visutými na vinici
Kanlorku,'i') kteréhož jest dalum 1472 v pálck před sv.
Řehot'cm, druhý list hlavní od knížete Viktorina na lúž
vinici, kteréhož jest datum L 1480 v st"edu před sv.
Hadem, jiný list hlavní od kněze Jana, opata a všeho
konvenlu kláštera Zbraslavského na mčstišlě leHC( v Stal'.
lvI. Pl'. blíž sv. Ondl'eje svědčící hlarlinovi Pobožnému,
kleréhož jest datum L 1481 dne 3. mčsíce dubna. Item
od lvlarlina Pobožného dobrá vuole svMčící Janovi Vlče
hrdlovi, kteréhož listu jest dalum L 1489 v stř~du den
Přenesení sv. Václava. Item od Salomcny z Cel'mnik
dobrá vuole svědčící Martinovi Síl'a"ovi, kteréhož listu
jest datum L 1540 v sobotu den sv. Antonína. Itcm list
hlavní od p. J eti·jcha Bezdružického z Kolovrat na plat
vinicní na Lelni svědčící p. Kryštofovi lvlaštovskému z Kolovrat, kteréhož jest dalum L 1546 ve ctvrtek po sv.
Matouši. Item list hlavní od Václava Romančiného, mě
šlěnína m. Velvar, na záslavu dědiny Šimonori GoliášQvi,
mčštčnínu velvarskému, kleréhož jest datum 1535 v st"edu
po sv. Tomáši.)
v

*) Viz níže

při domu č. p.

441.

12.
13.

1565.
Viz výše str. 319 č. *1.
1568, 8. března. Rukop. č. 991 f. 452. Vedle

toho, kdcž JSOll mistr Pavel Krislian z Koldína a mislr
Jan Fortius u zahrádek, jakožto poručníci Juna sirotka a
~Iandaleny, manželky mislra Pavla, dětí někdy Linharla
Sípai'e, obeslali ku právu Jana Kautskéh9 (Zelenku) a vinili jej, že on byv pH smrti lvIartina Sípal'e, děda dětí
Linhartových, v statek jeho po smrti jeho se uvázal, prve
nežli pOl'učenství od práva jemu bylo dáno, poněvadJ.
pak v tom času svrškuov nemálo jest se ztratilo, žádají
za spravedlivé opatl'ení. (Zelenkovi bylo dáno však za
právo.) Act. fer. ll. post Trans!. s. \Venceslai.
14. 1584, 20. června. Rl/kop. é. 2112 f. 181. Benjamin Kutovec z Úrazu a Anna koupili duom nárožní
podle. domu Tomáše Zmrzlíka i s měšlištěm blíž huti
obecní proti domu opata Zbraslavského od Zigmunda Vodáka a Estery za 500 k. č. Act. fer. lIlI. post Viti.
15. 1592, 16. Hjlta. Ta/lltéž f. 385. Daniel Sutcr
a Diana k?upili duom Sípařovský od p. Benjamipa Kutovce z Urazu, Její JlHi císařové v království Ceském
hofrychtéře, a Anny m. j. za 1500 k. č. Act. die Galii.
16. 1Ď93, 9. srpna. Tamtéž f'. 493. Mikuláš Rydl
z Najenperka a KateNn" koupili dům Sípal'ovský od Daniele Sutera a Diany za 1050 k. č. Act. pridie Laurencii.
17. 1609, 12. bl'ezna. Rllkop. Cv 2113, f 508.
Melichar Slark a Barbora koupili dlím Sípai'ovslcý vedle
domu Jakuba Kozla z Peclinovce od Mikuláše Rydle
z Najcnperku za 2500 k. Č.

Císlo pop. 441.
(U pro I' OIc II (profet,

U

zeleného orla.)

1. 1444, 20. června. Ruko}. é. 90 f. 99. Petrus
Ssidlo sartor resignavit suutll post mortem domum post
s. Michlelem situatam, intcr domos Nicolai de Lobkowicz
ex una et Aglletis ad cucumeres parte ex altcra, Offcze,
conthorali sne. Act. sabbato ante Joh. B.
2. 1451, 9. října. RIIllOp. C. 90 f. 207. Jel'onimus
pannitonsor et Wychna emerunt domum ad prophctns
dictam, silam inter domos Nicolai de Lobkovicz et Pauli
aurifabri ad cucumeres erga Vincencium de Gurzim
instilorem pro XXIII s. Act. sabbalo post Francisci.
3. 1460, 16. dllbna. RllliOp. Č. 2105 f. 117. Ofka,
conthoralis vVencesl"i dicti Zeleny, emit domum dictum
ad prophetas crga Jeronimum pannitonsorem pro L s.
Act. fer. lIlI. post Pascha.
4. 1463, 6. dubna. Tallltéz f. 181. Nicolaus Weywar de Glathowia et Dorothea emerunt domum ad prophetas erga vVenceslaum Zeleny et Offkam pro LXX s.
Act. fer. lIII. post Palmarum.
5. 1465, 26. ledna. TalJltéž f 218. Bonussa relicta
emit erga Nicolaum Wewar pro LXXX s. Act. die Policarpi.
6. 1470, 7. dubna. Ruko}. é. 992 f. 261 a č.2119
l P. 6. Kšaft Bonuše l\Iajšncrové otištěn jest v Archivu
C. XVIII str. 287.
7. 1472, 28. ledna. Rt/kop. Č. 2105 f. 313. Mathias Czapek de Lithomierzícz et Barbara emerunt domum
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ad prophetas aput Bonussiam, relictam ,Mayssnar, pro
XL s. b. Act. Cer. III. post Vincencii.
"'1. 1472.
Rltkop. č. 2103 f. 129. Famosus
Erasimus de Czermnik publicavit vineam dictam Cantorka
prope Zlíchow ex opposito Wyssehrad ab il1ustribus principibus Victorino, Henrico seniore, Henrico iuniore alias
Hyncone, ducibus Minstrbergensibus, comitibus Glacensibus, el d. Boczcone, Cratribus dOlninis de Cunstat, eidem
datam.
iIl2. 1472, 6. břema. Tamtéž. My Viktorin, Jindřich
starší, Jindřich mladší jinak Hynek, boží milostí kniežata
vévody Minstrberští, hrabie Kladští, a Boček, bratřic, páni
z Kunštatu a na Poděb, adech, vyznáváme tiemto listem
všem, před nimiž čten nebo čttíce slyMn bude že
vzhlcdše n~. mnohé věrné a ustavičné služby slovut:lého
Erazima z Cermnik kamermejstra, našeho věrného milého,
kteréž nám z mladosti našie činil jest, činí a ještě liem
lépc aby činiti mohl, ne skrze omyl ani nerozšafnost,
ale s dobrým rozmyslem fl radtí našich věrných milých
dali jsme a za jeho službu milostivě dáváme vinici naši
dědičnú u Prahy řečemí Kantorku blíž Zléchova proti
Vyšehradu - . Toho na svědomie pečeti naše vlastnie ká, zali jsme přivěsiti k tomuto lisU!. J ~nž je,t dán na Podě
bradech 1. 1472 v pátek před sv. Rehoi'em. "')
<113. 1483, 13. července. Rt/kop. č. 2119 f V. 12.
~e jmeno ,božie amcn. Já Johanna, po nebožtíku p. EraZimovi z Cermnik vdova, vyznávám tiemto listem obecně
přede všemi, ktož jej uzřie nebčttícf slyšeli budú že
ačkoli z dopuštěnie božieho nemocna jsúc a neduživ~ na
těle, však proto paměti dobré a svobody rozuomu dobrého a zdravého pozívaje, nechtiece tomu ráda, by
o slatek po mně zuostalý z daru jeho božské milosti mně
puojčený kteří svárové a nesnáze mezi příbuznými a přá
~ely ~ými po ~é ,smrti sě dály, toto mé poslednie porucenstvle a konecny tímysl vuole mé o lémž o všem stalku
~ném mocí toholo kšaftu mého l'édím a zpósobuji obyče
Jem takovýmto: Takže činím a ustanovuji p. Matěje sladovníka z koulu a p. Martina Pobožného pravé a mocné
a najvyšší poručníky Jana, Viktorina a Mandaleny dětí
mých, vinice mé Kantorka řečené, blíž Zlechova leiíce i
V?C!I? jiného slatku mého - . Potom pak týmž dělem mým
VIUlCI mlí nadepsamí i všeckeren jiný statek - odkazuji
- aby však vydali: Dorotě, sestřso mé staršie, deset kop
gr ..- Dorotě, sestře mé mlazšie, Silháčkové X k., Junovi,
OtCI mému, VIII k., Zygmundovi, bratru mému XX k. Act. dominico rl'largarete.
'
8. 1476, 14. prosince. Tamtéž j. 378. Wenceslaus
Hesolt emit domum ad prophetas apud Mathiam Czapek
pro XL s. b. Act. sabbato post Lucic.

9. 1477, 30. ledna. Rl/kop. č. 94 J. f 7. Wen·
ceslaus Hesolt Cassus est, quia tenetur XX s. b. de biti
Andree Roysa, iI) qua' summa condescendit sibi domum
ad prophctas ad integrum annum
Act. fer. V. ante
Purif.
10. 1477, 18. října. Rl/llOp. Č. 2106 f 1. Andreas
Roysa emit dOmU\ll ad prophetas apud Wenc. HeBolth
pro C s. Act. die s. Luce ev.
ll. 1484, 6. dubna. Rukop. č. 2119 f. X. 10.
.My starší obecní Stat. M. Pr. vyznáváme, kterak Silveslr
sukna l<ráječ, a :Jan Knecht, spolustarší naši, vyznali jsd
a vysI'ěclCili před námi jednostajně: Jakož ku prosbě u
žádosli opatrného Ondi'eje Rojsy, stíseda našeho, vysláni
*) Viz výše při domě Č. p. 445 č. 11.

byli jstí od nás k němu na kš aft, že týž Ondřej
jest - před nimi poručenstvie o statku svém
takže činí - Kateřinu, kteráž s ním, v domu jeho jstíc,
n~nohá leta pracovala, až do nynějšie chvíle, pravú poruč
mcí všeho statku svého - . Potom pak duom svuoj
u profet, v němž bydlí, otkázal - Kaleřině nadepsané
a Prokopovi, schovanci svému - , Item Václav PreCath má
u sebe poslav sukna, je ho !cumar a Jan Knecht za
sukno astrdamské puoltřetie kopy m. Act. v pátek den
sv. Sixta. iIl)
12. 1491, 11. cervence. Rltkop. Č. 2141 f. 266.
Quemadmodum Andreas Roysa domum suam ad prophelas
et orlum silum post valvam equorum cum turri cremata
Kat~e;ine virgini et Procopio, alumpno suo, ad equalcm
parltClonem teslamento suo delegaverat, dcmum facta est
divisio, qllod Procopio cessit ortus et Katherine domus.
Act. fer. II. ante Margarethe.
13. 1493, 29. Njna. Rl/koj. č. 2107 f. 116. Erasi·
mus de Crzmniku et Anna emerunt domum ad prophetas
erga Kalherinam virginem pro LXV s. pl'. isto adiunclo, quod prenominata Katherina in esluario parvo
usque mortem suam manere debet - . Act. Cer. llI. post
Sevcrini.
14. 1503, 10. čcrvna. Rllkop. Č. 94 II. f. 185.
Johannes Erasin~i de Crzmnik íassus est, quia obligatur
XXV s. pl'. deblli vVenceslao a noctua, Buriano Lazari et
VlCtorino Pelech proscribcndo Hlas super domo sua ad
prophetas. Act. sabbato ante Trinit.
15. 1538, 2. května. Rllkop. č. 2111 f. 216. Pavel
Kulhavý a Markéta koupili duom mczi domy lvlaršálkovým
a u tykví od Anny Erazimové za CXIl!'/ k. Č. Act. dic
Sigismundi. (V kvitancích jmenuje se Era~im syn a Salo·
m?na, dcera Anny Erazimové.)
10. 1547, 31. ledna. Rl/kop. č. 2117 f. 104. Wolf
Macpedc kožišník a Mandalena koupili dnom mezi domy
někdy pánuov Hasištejnských a u tykví od Pavla Kulllavého a Markély m. j. za CL k. Č. Act. [er. II. post
Convcrs. Pauli.
17. 1507, 5. kvělna. Rl/liOp. Č. 2/21' f. 199.
Smlouva stala se mezi poručníky nad Janem sirotkem po
Wolfovi Malšpergcrovi z jedné a Vítem, jinak Fcjtlem,
Greynarem a Mandalcnú, m. j. a matkou výš jmenovaného
sirolka, z slrany dl'11hé, a to taková, že tcn .dum po témž
Wolfovi pozuostalý a mezi domy u tykví a Jana Kutovce
z Ourazu ležící jmenovaní Vít a lIIandalena jsou ujali a jsou povinni dáli sirolku 250 k. m. Act. pllslridie
Floriani.
18. 1577, 2. září. Rl/kop. Č. 2112 f. 14. Melichar
Lammer a Anna koupili duom mezi domy u tykví a Jana
zřiedH

~') Dodatečně budiž zde uvedena zpráva, jak dům
tento u profet nabyl Vicen z KouEmi:
1456, 11. pl'OSi;lCe. Rulwp. č. 2141 f. 363. Quem
admodum Petrus Ssidlo sartor qucmdum agrum in Horzessowicz vendiderat Kckuloni, pro quo Ssimonlwni de
Naczkowicz extat disbrigator. quem quidem Ssimonkonem
dietu s Petrus exbrigare promisit sub ypoteca bonorum
Sllorlllll et notanter cum domo sua ad prophetas, ex tunc
Vinccncius de Gurim institor habens sibi domum per
Zophiam, l'elictal1l dicli Petri Ssidlo, resignalam, eandem
prius J eronimo tonsori vendidit, huiusmodi disbrigacionem
transduxit super vinea sua na věnečku. Act. sabb. ante
Lucie.
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Kutovce od por\lčníkuov kšaftem někdy Víta Krynara zří
zených za 400 k. gr. č. Act. postridie Egidii.
19, 1591, 2. prosince. RttTiOp. Č. 2112 f. 369. Mikuláš Rydl z Najenperkll a Kateřina kO\lpili duom u zeleného vorla řecený mezi domy tykvovic a Henrycha K\ltovce z Úrazu od Jana Pitenštorfera tr\lhláře a Anny m.
j. za 650 k. gr. č. Act. fer. II. post Andreae ap.
20. 1594, 7. listopad\l, Rt/kop. Č. 2113 f. 12. David
Rydl a Alžběta kO\lpili dum \l zcleného vorla mezi domy
tykvovic a p. Benjamina Kutovce z Úraz\l od Mikuláše
Rydle z Najenperku, bratra svého, za 800 k. č.
21. 1599, 2S, d\lbna. Missiva sv, 106 v archívu
místodrž. f. 66. (Recess MilL Rydle a Jana Ploca.) Jakož
jest se před některými časy Jan Plac Vlach z nějakého
domnění v. příčině dvoll Vlachuv mordýřův, kteříž sou
někdy DaVida Rydle oukladně zamordovali, k žádosti poctivého MilL Rydle z Najenperku a na jisté porucení J,
Mti C. do vězení šat1avního v St. lVI. Pl'. dostal a v něm
se tak dlo\lhý čas zdržoval, však když jest se potomně
vyhledalo, ano i k vyznání dotčených mordýřův našlo, že
jest témuž Janovi Placovi v tom \lbJíženo bylo, ráčil jest
J. Mt C. poctivému purkmistr\l a konšelům St. M. Pr.
dekretem svým císařským, aby na jeho suplikování a poníženou prosbu jakožto nevinného vzhlédno\lc, poručiti,
téhož Jana Ploce takového vězení prázdna učiniti nařídili,
nicméně také císařským listem J. Mti, že jenlll Janovi
Placovi takové vězení, v kterémž jest se, jakž dotknuto,
toliko z domnění nevinně zdržoval, k ujmě na jeho dobré
cti a pověsti býti nemá a není, opatřiti, kteréžto opatření
týž Jan Plac s vděčností od J. Mti C. přijavše, jest sobě
vysoce slížil, le jest skrz takové své vězení k veliké záhubě netoliko na svém statečku, ale také i na zdraví přišel,
J. Mti C. proti nadepsanému Mik. Rydlóvi v tom za spravedlivé opatl:ení skrze svá publikování tolikéž poníženě
prosíc, ale když to již častopsanénlll Mik. Rydlovi v známost uvedeno n, aby téhož Jana Placa v tom spokojil,
poručeno bylo, tomll se na odpor, pravě se tím povinen
nebýli, postavil, avšak potom na p,:edložení a jednání
s ním z milostivého poručení J. Mti C. k tomu přisto\lpil,
že jemu Janovi Placovi takové vězení, v němž se, jakž
dotčeno, nemalý čas nevinně zdržoval a k škodám velikým
přiveden, dáním 100 k. míšo po vynahraditi se uvolil,
kteréž témuž Janovi Placovi v kanceláři české J. Mti C.
položiti má, a proti lom\l častopsaný Jan Plac zavázán
jest a býti má všelijak k něm\l Mil" Rydlovi i vší jeho
čeládce slovy i skulky pokojně a náležitě se chovati ničímž zlým takové vězení své jakž sám od osoby své, tak
i skrze jiné nižádným vymyšleným zpnsobem nyní i na
časy budoucí nezpomínati a se vymstívati a to pod pok\ltou,
pokudž by se co toho buď skrze osob\l jeho vlastní nebo
návodem jeho skrze někoho jiného předsevzalo, beze vší
milosti ztracení hrdla, a kdež jest také často jmenovaný
Jan Plac jeho Mik. Rydle v suplikacfch svých J. Mti C.
podaných na dobré pověsti a poctivosti jeho nemálo dotýkajíce zhaněl a jemu vysoce \lb Ifžil , J. Mt C. takové
nál'ky a na poctivosti jeho Mik. Rydle dotýkání tolikéž
vyzdvihno\lti, kaziti a v nic obraceti ráčí tak, že to vše
jenui Mik, Rydlovi ani dědicům a b\ldO\lcím jeho k ujmě
dobré pověsti II poctivosti býti nemá a není p.a časy I;mdoucí a věčné. Actum na hradě Praž: v pátek den sv.
Jiří

1599.
22. 1610, 17. srpna. RttTiOp. Č. 2114f.15. rl'lelichar

Tejprecht z Prechtynl(\! a Lidmila koupili dům\l zeleného
vorla vedle domu Voršily Rydlový od Kryštofa ml. Rydle
z Najenperlw za 800 k. č.

XI. V ulici" Mícltalské.

Xl. Jl lllici Michalsllé.

Janka, Veroniky a Johanky, dětí, domu mého u tykví,
v němž bydlfm - . Dat. fer. III. post Othmari. li')
9. ~462, 16. prosinc~. Rttkop. Č. 2141 f. 200.
Stala sě Jest smltlva o manzelstvo svaté mezi paní Bonuší
vdoní, někdy Pavla zlatníka manželku, a Aug\lstinem ot
rak\lov že paní Bon\lše dává po sobě Augustinovi
d\lom svuoj u tykví - kromě toho - že vymienila jest
- Veronice a Kačce, dcerám svým, po XXti k. gr. a po
XXX k. na výpravy jich. S tlítO další pl'ímienlní, jestliže
by P. B. které z nich ot smrti neuchoval, nežli by kletóm svým dospělým pmla, aby diel její na druhú ŽiVlí a
z\l~staltl připadl: Pak~~ by obě dřieve let rozumných zen~l:ely, .tehdy dlelové ]ICh aby na paní Bonuši, matku jich
pnpadh - . Item Jankovi, synu svém\l, vymienila jest XX k.
s tú zbrojí a nádobím k řemeslu zlatnickém\l přísl\lšným - .
Act. fer. V. post Lucie.
10. 146S, Sl. srpna. Rt/kop. Č. 2105 f. 193. Thomassko ill5titor et Anna emerunt domum ad C\lcumeres
erg a Augustinum Rak et Bonussam, ipsius conthoralem pro LXXXII s. Act. fer. III. ante Egidii.
ll. 1465, 5. listopad\l. Taultéž f. 233. Erasinms
d.e Sstolpa institor et Manda emerunt medietatem postenorem dom\ls ad C\lcumeres erga Thomasskonem institorem pro XXX s. Act. fer. III. infra octavam 00. SS.

děti, že m~ všecky p~platky a pořádky, buďto k obci
neb k osade zachovával!. Act. sabbato post Div. ap.

XI. V litici Micltalské.

Xl. V ulici Micltalské.

,j, 16S0, 24.

ledna. Tamtéž f. 451. Ondřej Mlynář
Touškovský a Dorota koupili dum \l zeleného vorla
po dědicích Melichara Tajprechta na J. M. C. připadlý
za 850 k, m.

Číslo pop. 440.
(U tykví.)
lj'
1425.
RI/TlOp. C. 2099 f. 168. Katherina,
conthoralis J ohaunis a cucumeribus.
1. 14S4.
Rt/kop. č. 2099 f. 373. Facta est
composicio occasione sllcri malrimonnii inter Duchconem
braseatorem a cucumeribus ct Katherinam viduam, natam
Bartossii barbitonsoris, q\lod Duchko deputando proscribit
in domo S\la sita inter domos Petri Ssidlo ex una et
Galii a lupo fist\llante XX s.
2. 14S7.
RI/TlOP· Č. 2102 f. 404. Wenceslaus
Chalupa et Agnezka emerunt domum ad C\lcumeres dictalll
sitam inter domos Petri Ssidlo et Galii a lupo fistulante
erga Duchkonem braseatorem pro XXXVIII s. gr.

S.

1444.

RttllOp.

Č,

90 f. 99.

Domus

Agnetis a c\lcumeribus.

4. 1445, 6. červeQce. Tamtéž f. 100~. Jakož jest
nesnáz byla mezi Anežkú, někdy, vdtlvÚ Vaňka, řečeného
Chalupa, a nynie manželklí Jana z Zitavy, z jedné, a Bon\lšf,
dcení též AneZky, jménem svým a bratra svého Janka
z strany druhé o diel dědičný po otci jich Vaňkovi
svrchupsanélll na nic pnslušející, a nidto jest táž Bonuše
matku sVlí prvepsamí nal'lda, ubrmané přil:kli jsú Anežce
polovici domu \l tykví řečen~ho, jenž leží za sv. Michalem,
mezi domy Petra řečené 110 Sidlo z jedné a Havlové od
vlkóv z strany druhé. A drulní polovici téhož domu Bon\lši a Jankovi, dětem jejím, na rovný diel. Act. fer. llL
post Procopii.
5. 1445. - RI/TlOp. Č. 2099 f. 1003. Jan z Klatov,
hospodář někdý od tykví.
Rl/kop. Č. 2119 f. D. 2, Ve
jmeno - . Já Agnežka, měštka Star. M, Pl'. od tykví,
vywávám že všeckeren statek m\loj - otdáválll Bo·
nuši, dceři mé milé, Paylovi zlatníku, muži jejiem\l - .
Act. fer. lIlI. post Pasche.
7. 1456, 8. ledna. Rt/hop. č. 2141 f. 19, Když
Jan Turek, syn někdy Václavuov, Chalupa řečeného, naHekal paní Bon\lši, seslr\l svú, a Pavla zlatníka, manžela jejieho a švagra svého, o diel svój dědičný, kterýž
jest njěl na dom\l u tykví a na statku po nebožci olci
svém stanoveném žádaje, aby sě jenm od nich o to spravedlivě stalo, jemuž již psaní manželé odpierajíce pravili
jsu, že ten statek s povolením panským rozdělen jest,
takže jemu podle takového rozdiel\l deset k. gr. odhádáno
jest, kdeZto penicze oni na hotově mají. Jimžto Jan Turek
odpieraje pravil, že jest k takovému rozdielu nikdy nesvoloval a let nemaje v ty časy v zemi nebyl - ubrmané
vyřkli jsu, aby Pavel zlatník spání Bonuší, manželku sní.
dali Janovi Turkovi XV k. za jeho diel dědičný. Act. fer.
V. post Epiph.
8. 1461, 17. listopadu. RtlTlOp. Č. 2119 f. L. (.
Ve ]meno - . Já Pavel zlatník - vyznáv.ám - \lstanovuji
paní Bonuši, manželku mú millí' a věrm\ poručnicí

6.

1451, 28. dubna.

12. 1468, 19. bř~zna. Tamtéž f. 265. Daniel pincerna et Margareta emlt dom\lm ad cucumeres circa Tomam institorem pro CL s. Act. sabbato ante OC\lIi.
lil. 1476, 17. ledna, Tamtéžf.364. Mathias sutalor
Nietha emerunt donl\lm ad cucumeres aput Danielem
plllcernam ct Margaretham pro LXXX s. boem. Act. die
Antonii.
14. 1477, 4. května. Tamtéž f. 386. Wenceslaus
Chanicky dictus et Magdalena emer\lnt dom\lm ad CUC\lmeres - ap\lt Mathiam Lanla pro LXXX s. boem. Act.
die Floriani.
15. 1179, 20. září. RIITlOp. Č. 2106 f. 44. Wenceslaum pannitonsor Prefath dict\ls et Martha emerunt
dom\llll ad cucumeres aput 'Venceslaum Chanicky pro
LXXXlIII s. pl'. Act. in vig. s. Mathei CI'.
16, 1488, 16. února. Tamtéž f. 221. Benessius
pannitonsor dictus Roh et Katherina emerunt dom\lm ad
C\lcumeres aput vVenceslaum pannitonsorem Prefath dictum
pro CXL s. pl'. Act. sabbato Juliane Virg.
e~

17. 1502, 10. srpna. Rt/hop. č. 210'1 f. 214. Johannes Hrusska de Luna et Dorothea emerunt qonl\lm
ad cucumeres a commissariis olim Benessii Roh pro
CXL s. pl'. Act. fer. lIlI. ante Tibmcii.
18. 1523, 7. prosince, Tamtéž. Petr Hruška
z Března oznámil, že mu se v podílu s bratřími jeho po
otci jich dostal duom u tykví - . Act. fer. II. post
Nicolai.
19. 1ÓS5, 16. června. Rt/TlOp. č 2111 f. 105. Pell'
Polák kO\lpil duom u tykví od Petra Hrušky z Března za
C k. gr. pl'. AcL fer. Dll. post Vit\lm.
20. 15ó I, 18. července. Rt/TlOp. Č. 2117 j. 246.
Jan Krakol'ský z Kolovrat ~c. koupil dUOlll u tykví od
Petra Poláka za 175 k. č. Však pán jest ráčil pl:ipově. !II) Tínlto Haflem ,zr\lšen. byl první zapsaný v téže
kmze fol. K. 7., kde ]'penu]e však jen syna Janka, a
dcery Johanl(\! a KateHn\l. Psán byl tento prvý kšaft den
sv. Anežky (S. března) 1460.
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21: .. 1560, 10. června. Tamtéž f. 456. Pondělí po
sv. TroJICI stal~ s,e smlúva -}e p. Jan Krakovský z Ko10V1'~t p. JanovI Slovskému z Slovic a na Volešně duom
SVUO] u tykvuov prodal za S80 k. č.
22. 1565, S. prosince. Rt/llO}. Č. 2118 f. 119. Jan
Kuoš kožišník a Alžběta koupili duom u tykví vedle
domu. Reginy J able§nice II \Volf" kožišníka od uroz. p.
JJlna Slovského ze Slovic II na Volešné, rady pH lcomoře
Ceské za 290 k. č. Act. pridie Barbare Virg.
2S. 1575, 14. července. Tamtéž f. 406. l\Iarlin
Tyšl~,r truhlář a Mandalen" koupili duom u tykví od
porucníkuov někdy Jana Kuoše kožišníka za 825 k. Č.
Act. pridie Div. ap.
24. 1584, 29. května. Rukop. Č. 2112 f. ťl9.
Tomáš Bobek a Kateřina koupili duom u tykví od Malldaleny Tyšlarový za 8371/~ k. Č. Act. fer. III. post Trinitatis.
,
25. 1586, 27. června. Tam/éž f. 236. Jeremiáš
Steter a Jo~ianna koupili duom u tykví od Tomáše Bobka
za 350 k. c. Act. fer. VI. post Joan. B,
26. 1619, S. prosince. Rllkop. č. 2234 f. 63. Stala
se smlouva mezi Dorotou, na onen čas Jeremiáše Štetera
a již Lorence Nykyše manželkou, z jed(lé a paní Majdalenou Macerovou, vlastní dcerou Jerem. Stetera s nebožkou
první manželkou jeho zplozenou, z druhé a Jakubem Divišem, ,Kristiun:m Plumštoejnem, poručníky, z strauy l,:etí
- takze - dum u tykvu v 1900 k. m. pošacovaný ten jest Dorotě Nykyšové puštěn.
27. 1620, 21. línora. Rukop. č. 2114 f. 260. Lorence Nykyše a Doroty m. j. vzdání manželské (též dům
u tykvu).

Číslo pop. 438 a.

(U vlka husím pískajícího, u zajíce bílého.)

*1. 14S5, 14. ledna. Fragment starollt. knihy
v Chaosu č. 325 f. 1. a I"ltkop. é. 2099 f. 392. Facta
est composicio occasione sacri matrimonii - inler Joha~nem, natnm G:al1i a lupo fistulantc, ex lma et Hedwigem,
rehctam ~eonardl lorificis, natam Nicolai Rol, parte cx
aHera. QUlU prefata Hedwigis apposuit XX s., ipse vcro
Johannes dotat eidem Hedvice XL s. ud annum et diem
eidem in media parte donl\ls anterioris ad l\lpum fistulantem dicta taliter, si ipSUlll Johannem infra diem et
unn\lm dece dere contingerit, ex tunc ipsa Hedwigis dictas
qnadraginta s. gr. in prefata media domo debet conquirer~ et haber~ et cum hoc omnes res seC\lm aportatas
re,mpere. Et Sl Gallus, pater prefati Johannis, eidem HedWlgl post mortem filii s\li sic decedentis daret XL S.
ex inde dictum mediam partem domus vice versa debet
habere. Hoc adi\lncto, si prelibatus Johannes post diem
e~ annum ~e?edens pueros post se re1inquerit, ex tunc
dlcta HedwIgIs eq\lalem porcionem in omnibus bonis cum
prefatis pueris debet habere. Si vel'O p\leri non essent
ex tnnc circa ipsam omni" bona debent permanel'e. De:
cedente autem post diem et annum Hedwige et Johanne
marito S\lO s\lperstite existente, ex t\lnc omnia bon~
ipsi\ls Hedwigis - ad ipsum Johannem devolvi tencntur.
~ Act\lm fer. VI. ipso die s. Felicis.
90'*
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1. 1448, 11. října. Rl/kOj>. č. 2119 f. A. 6. Ve
jmeno božie amen. Já Jaroš Bradatý, v domu ježto vlk
husóm píštic bydlcjící, vyznávám - že dlužen mi jestJanek kramař!k ot porybného zn ban'y a jiné věci k malél'ství příslušné L k. gr. - [vše odkazuje] Petrovi Odolenovi, bratranu svému - . Jenž jest dán v pátek po sv.
Dionisii.
2. 1450, 12. prosince. Ta 111 též f. C. 7. Ve jmeno --o
Já Zdenia, vdova po Havlovi z domu, ježto vlk husem
píštic, - vmlčatóm mým, Jankovi, Martě, Zde ně, l\Iikšovi,
Hedvičce, Havlovi a Dorotce statek všeckeren otkaPotom pak vuole má
zuji na rovný mezi ně rozdiel. jest, aby poručníci moji duom muoj prodadúc dluhy mé
- zaplatili. Act. sabbato ante Lucie.
3. 1452, 3. června. RlIlwp. č. 90 j. 232. Pl'OCOpius sartor et Jacobus Sobek, commissarii per Zdeniam,
reliclam GalIi a lupo fistulante, subordinati, ex mandato
in testamento cius contento resignaverunt domum ad lupum fistulantem intcr domos Pauli aurifabri et relicte
Pauli li ni ci de Bietcze, nale predicte Zdenie. Act. sabbalo
unte Trinitatis.
4. 1455.
Rl/kop. č. 2103 f. 57. Procopius
apolhecarius, tutor per Elsskam, olim relictam Pauli linicide subordinatus, emit pro vVenceslao et Kalherina,
orphanis nondum etalem debitam habentibus, post eandem
EIsskam derelictis, domum posteriorem ad lupum fistulan tem dictam cum area eius, curia, fonte, adiacentem
immediate domui eorundem orphanorum, Drobniczowsky
dicte, a lergo el Pauli aurifabri ad cucumeres, similiter a
tergo, que quidem domus pllsterior dividitur a domo
unteriori per murum elaboratum a statua lignea, que sub
stuba eiusdem domus anterioris est, usque ad cloacam,
que scilicet cloaca ad utrasque domos perpetue debet
pertinere - erga Bietkam, natam Zdenie, relicte Ga!li a
lupo fistulante, et Tomkonis conthoralem, pro XXIX s. gr.
5. 1469.
RlIllOp. č. 2141 f. 89. Tomek piscator et Bieta proscribunt debitum super domo eorum.

'i' 1473, 28. ledna. Ta1lltéž f. 209. Stala se smJt\va
o manželstl'Íe svaté mezi Tomkem rybářem a Kateřimí,
vdovtj Mikuláše tobolečníka, že Kateřina dává po sobě
Tomkovi vešken statek svuoj - . Také po smrti téhož
Tomka častopsaná" Katel'ina s dietětem neb s clětmi, ač
by spolu které měli, také i s Martinem, Uršilú a Vavřin
cem, dětmi prvnieho muže svého, ve všem statku bude
mieti plný a pravý clie!. Act. fer. V. post Conver. s. Pauli.
6. 1477.
RttllOp. č. 2105 f. 364. Domus
Tomconis dicti Zly Hawlik.
7. 1481, 1. ledna. Rl/kop. č. 2119 f. T. 13. Já
Tomek z domu jdto vlk husem píští - duom mlloj
Katel'ině m. mé milé, a Janovi, synu
dal sem mému - osadním k sv. Michalu XL k. gr. a na potřeby
kostelní III k. Act. die Circumc. d.

8. 1481, 3. července. Rl/kop. č. 2106 f. 78. Nicolaus pannicida emit domum, que est inter domos Johannis Hudlpach et Wenceslai Prefath aput Katherinam,
relictam Galli, pro CXXX s. Aet. fer. III. post Visit. M.
V. (bez kvitancí).
9. 1482, 4. línora. Tamtéž f 101. Hanuss Manwicz
mercator et Anna emerunt domum ad lupum fistulantem
erga Nicolaum pannicidam de Montibus Cuthnis pro
CXXX 8. Act. fer. II. post Purif. (Bez kvitancL)
10. 1483, 8. října. Tamtéž f. 129. De mandato
dominorum seniorum communitatis Mai. Civ. Pl'. Prag.
Kathedna, olim GalIi dicti Zly Hawel, Iluno vel'O Symonis

XI. V ulici Micltalské.
Borzeczky cOlliux, introducta est cl inveslita super domum
ad lupum fislulantem propter non solucionem pecunie
illius domus. Act. in officio sex dominorum fer. lIlI. post
Francisci.

11.

12. 1493, 31. ledna. Rl/hop. č. 210? f. 31. Fabianus cultellator et Dorolhea emerunt domnm ad lupum
fistulantem pro CLVI s. pl'. a Simone Borzeczky et Katherinu - . Act. fer. V. ante Pnrif.
1509, 29. března. Rl/hop. č. 2108 f. 33. Fa-

bian nožieř vzdal duom svuoj, v němž bydlí své. Act. fer. V. ante Palmas.

Martě m.

f. 227. Jiř!k od
od Fabiana nožiel'e za
CX k. Act. fer. II. ante Viti. (Zrušeno r. 1519.)
15. 1519, 8. srpna. Rttkop. č. 2109 f. 33. Matúš
barvieř koží II Anna koupili duom vedle tykví a Bartoše
truhláře od Fabiana nožieře za CXXV k. gr. Act. fer. II.
ante Tiburcii.
14.

1518, 14.

června.

toulů a Marta koupili duom -

16.

1532, 28.

července.

Tamtéž

Tamtéž

f. 250.

Vavřinec

Rambouzek nožieř II Dorota koupili duom mezi domy
u rajských jablek a tykví od Anny, vdovy Matlíše barviel'e
koží, za CXXXVII k. gr. Act. fer. IIII. post Bartholomei.
17. 1553, 10. března. Rt/kop. C. 2117 f. 284. Regina Martinova koupila sobě, Anně, vnučce své, dceři
někdy Marty Kulhánkové, duom od synuov Rambollzko~ých I\'Iatouše, Šimona, Víta, Václava, Viktorina a Marjany za 225 k. č. Act. fer. VI. anle Gregorii.

18. 1560, 8. května. Tamtéž f. 451. Regina Martinova vzdala duom Anně, vnučce své. Act. fer. lIlI. post
Floriani.
19. 1669, 26. října. RullOp. č. 2118 f. 236. Jakož
jest Regina Martinova jablečnice AnJlě, vnučce své,
duom zapsala i oznámila, že vinici v Slacích dává téže
Anně - . Však má táž Anna k záduší sv. Michala v Nov.
M. Pl'. vydati 100 k. č. Act. postridie Crispini.
20. 1675, 6. června. Tamtéž f 401. Lorenc Kostna\' a Anna koupili duom Rambouzkovský řečený mezi
domy Izaiáše jinak Zacharyáše u rajských jablek a tykvovic od Anny, vnučky někdy Reginy jablečnice a Jana
z Vlkanova manželky, za 350 k. č.
21. 1580, 11. srpna. Rl/hop. č. 2112 f. 81. Jakub
Žežhule a Alžběta koupili duom - od Lorence Kostnara
a Anny m. j. za 400 k. gr. Ac!, postridie Laurencii.
22. 1595, 2. listopadu. Rl/llOp. č. 2113 f. 35. Jakub
ŽeZhule postoupil jest domu svého u, bílého zajíce mezi
domy Prokopa Hanyzle a Jeremiáše Stetera, obostranně
ležícího v sumě 600 k. č. - Bartolomějovi Steklovi. Act.
postridie 00. SS.
.
23. 1600, 8. července. Tamtéž f. 490. Jan Dlouh;J
~ Anna koupili dům u bílého zajíce od BartoloměJ~
Stekle za 625 k. č. Ac!. v sobotu po M. Janu HUSOVI.
24. 1610,22. dubna. Tamtéž f. 527. Murti.n Hylliger,
cís. cajkwart a kusuv válečných sHvatel, a Regllla, rozená
Novová, koupili dům u, bílého zajíce od Jana Dlouhého,
cís. rychtáře města Lúna, za 975 k. Č.
25.
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Číslo pop. 438 b.

res ct bona sua supplecionell1 annorum habendo committere, disponere et ordinnre iuxta sue libitull1 voluntatis.
Qui orphanus in consilio assistens op tavil similiter per se
ipsull1, ut dig)larentur domini auctoritatem sibi et consensum tribuere, quatenus iuridice posset bona sua committere. Domini vel'O audita vo!untate et supplicacione
orphani eiusdem annuerullt et eonsenserllnt eidem auctoritatem quoque plenariam et facultatem ei prebuerunt
ordinandi disponendique bona sua singula, prout ve let.
Idem igitur orphanus consensu auctoritateque dOll1inorum
habitis et obtentis commisit bona sua singula ct, universa
prenominatis tuloribus - . Act. die Florini.

(Drobnicovský, u rajských jablek.)

1484, 15. listopadu. Tamtéž f. 146. Katherina,

olim GaUi Zly Hawel, nunc vel'O Symonis Borzeczky
coniux, resignavit domum ad lupum fistulantem - marito.
Act. fer. II. post Briccii.

13.
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1610, 20. října. Rl/kop. č. 211~f. 24. Zykm~nd

Hylliger a Alžběta koupili dům u b. zajíce od !'1artlllR
Hylligera, bratr(\ svého, cis. rady, za 975 k. gr. e.

1. 1437, 23. srpna. Rl/llOp. č. 90 f. 7. Anna, relicta Jacobi a tribus faciebus, fecit eommutacionem cum
domo sua sita in Longa plaka - cum Margaretha, conthorali Petri Kwelter pellificis, pro media parte domus
sue, euius altera pars pertinet ad Andream Rod carnificem
el lota huiusmodi domus sita est retro s. Michaelem inter
domos Galii braseatoris a lupo fistulante et Johannis
Umrly ad tres sol es. Act. fer. VI. ante Bartholomei.
2. 1444, 2. ledna. Ta1lltéž f. 90 . . Paulus linicida
el Elisabeth emerunt domum Drobniczowsky dictam erga
Andream Rod et orphannm Maretkam, natam Barthossii,
cum voluntate Margarethe, matris predicte Maretczc _
pro sexaginta S. gr. Act. fer. V. post Circumcis. .
3. 1452, 6. srpna. Rl/koj. č. 2141 f. 355. Jan
od tří studnic a Jan Túšek, pisař najv., poručnici mocní
dětí a statku Pavlova pláteníkova zpravili Sll pány, kterak
Prokop pláteník, jich spoluporučník, jt\st umřel a že oni na
" jeho miesto uprosili Sll a přijali k sobě za mocného také
'spoluporučníka sirotkóv i stal ku svrchupsaných opatrného
muže Prokopa "patekáře v též právo i moc, jakož sami
jS11 podle Jozkázánie a kšaftu i poručenstvie Pavla svrchupsaného. Zádajíce i prosiece, aby od pánóv - v to poručenstvie byl potvrz.en. Páni pak s dobrým rozmyslem i
potazem vuoli k tomu svú plmí i moc dali sú, Prokopa
apatekáře k žádosti poručníkóv nadepsaných v to poručenstvie Pavlovo mocně a konečně potvrdivše. Act. sabb.
ante Sixti.
4. 1469, 13. zář!. Tamtéž f. 145. V té při, v niež
Jan Túšek, najv. písař St. M. Pr., a Jan od tří studnic,
poručníci sirolkuov a statku Pavla pláteníka a manželky
jeho od týchž sirolkuov nařiekali paní Barboru, vdovu
Prokopa apotekáře, i kšaft téhož Prokopa praviece, že
týž Prokop, jsa s nimi spoluporučník, neučinil jest dosti
týmž sirolkóm z toho statku, kterýž jest k sobě přijal, a
"že jest ten statek k sobě pobral a zpeněžil, žádaj!ee dále
od pánuov, aby to bylo sirotkóm nahrazeno. Jimžto paní
Barbora odpieraj!ci pravila, že o vzetí a svěření statku
ižádného nevic, než že jsú měli manžela jejieho za živa
př~d seblí a jemu nikdy viny nedávali, a že jest manžel
její kšaft udělal, v němž sirotk6m dosti učinil jest i viece
nad to.
Páni purgmistr a konšelé - vyřkli Sll takto: Najprvé
kš afluo v Prokopových, poněvadž vydánie jeho v nich
položené sirotkóm Pavlovým srovnává sč s statkem od
nčho pobraným a prodaným, potvrzuj!ce, přikazujíce dále
poručníkóm i sirotkóm, aby panie Barbory i kšaflu Prokopova v pokoji nechali - ncž úrok ten XV k., kterýž
jest Prokop před smrti ·od pánu ov . z Rozmberka vzal a
potom brzo umřel, ten, poněvadž rozuměj!, že jest jeho
na dobré sirotčie ještě byr neobrátil a v tom umřel, aby
při sirotciech zuostal. Domu pak u sv. Anny, poněvadž
jej spolu v zápise mají, aby spolu podle toho zápisu
sirotek i paní Barboru požívala. Act. fer. V. ante Exa1t.
S, crucis.
5. 1460, 4. května. Tamtéž f. 370. Cum itaque
Johannes Studniczka et J ohannes Tussko, protonotarius
civitatis, optasscnt Wenceslao orphano, filio Pauli Hnicide,
dari a dominis annos legittimos, cuius ipsi extant tutore',
allegantes causam, quod per ipsos ad Egram deberet pro
teutonico edoeendo ydiomate expediri. VcUent quoque

6.

1461, 25. července.
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Rttkop. č. 2119 }: N. 5.

Ve jmeno - . Já Václav od rajských jablek - vyznávám
tiemto listem, že - ustanovuji - Jana Studničku a
poručníky
Václava, zetě Strabochové, švagra mého domu mého u rajských jablek, v němž bydlím, vinic mých,
z nichž jedna na Věnečku a druhá nad Radlicemi ležie _
aby panie Anně, m. mé CXL k. gr. vydali věna jejieho,
panně Kateřině, sestl'e mé L k. - jiežto také VI k. platu,
kteréž v Přistupimi mám - odkazuji. K SI'. Michalu
na lampu X k., k M. B. do Týna na dielo kostela V k.
- Act. die Jacobi ap.
7. 1464, 14. listopadu. Rukoj>. č. 2141 f. 162.
V té při, v niež panna KateHna, dcera někdy Pavla pláteníka od rajských jablek, žádala jest na Janovi od tl"!
studnic, svém poručníku, aby vedle otce jejieho a panie
Elšky m. j. a jejie matky zřiczenic kšaftovnieho, jie od
sebe spravedli\'ě učině, statku toho, v kterémž sedí, popřál a postlípil, praviec se po jiných všech bratří i také
sester smrti sama již zuostalá k němu právo najblizší
mieti. A jakož Václav, ostatní jej! bratr, na smrtedlné
leže posteli, kšaft jest učinil, že proti tomu odpieravši
jdtě vždy odpierá, protože on pro nápad s nich dVlI po
smrti jednoho na druhého zuostavený a zapsaný neměl
jest ani mohl co komu z toho stalku otdávati - . Proti
niežto Jan Studnička pravil, že svrchupsan~ panny Kateřiny statku nikdy je,t nepřijímal ani měl a tak dáti jie
a postlípiti čeho nemá. Než že nebožtík Pavel, otec jej(,
kšaftem svým matku její, paní Elšku, v tom ve všem
stalku pravú plntl a mocnú hospodiní ostavil jest, aby se
tiem sama i s dietkami živila - . Kterážto po něm mající
běh zivota svého dokonati kšaftem svým ustanovivši a
přidavši mně a Tuškovi třetieho a najvyššieho poručníka
Prokopa apotekáře, obrátila jest k němu týi statek vešken i
sirotky a on s povolením naším jej k sobě ptijav pravil jest, že
jej na dobré týehž sirotkllov obracuje, zpósobiv panně
Kateřině, ktenlž jest dal do kláštera, i také Václavovi,
jehož jest u sebe choval, čím byšta se poctivě živiti
mohla. A když po téhož Prokopa smrti mnč a Tl'íškovi
se nezdálo, by na smrtedlné posteli rozkázáním svým týž
Prokop proti statku přijatému těm sirotkuom ueinil dosti,
pro něžto pány starajíce a dovodiece svědomím, žádali
sme na paní Barboře m. jo., aby to bylo z statku jeho
nahrazeno, páni týž kšaft opatřivše, rozumějíc uno příjem
statku sirotčieho vedle té chvíle svědomě prošlého s rozkázáním Prokopovým se srovnává, přikázali jSlí nám nenařékati statku jeho, jakož ortel panský to zavierá lépe.
Potom tepruo já uvázav se v duom u rajských jablek,
ten jsem zpravoval a vinice svými vlastními náklady obdč
lával, až jest Václav; bratr jej!, k letuol11 dospělým" a
pány jemu daným a popřeným přišel, jemuZto jako dědici
po jiných bratřích zuostalému počet ueiniv řádný, toho
statku, kteréhož jsem v drZení byl, po,t\lpil jsem a on
leta maje a vedle let moc, 1110hl jest vedle práva týž
statek přijieti i mě propustiti z něho, jakož pak přijal'
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slalek propustil mně jesl s děkováním z věrného dosti
llčiněnie. A z léž moci, v nemoci leže, což jesl komu
chlěl, to jest oddal kšaftem svým, jehožlo jsú páni potv~~ili. Jichž milosti věřím, že mě vedle něho zachovali

17. 1536, 26. línora. Tallltéž f. 123. Izaiáš, syn
Andresa kožišníka, a Anna koupili duom, lderýž slove
u rajsk}fch jablek, od Michala Pyrky, kožišníka, za CXX
k. č. Act. sabbato post Mathiam.
18. 1536, 5. září. RttllOp.
2142 f. R. 7. (Kšaft
Marty truhlářky od rejských jablek.) My purgmistr a rada
St. M. Pr. známo činíme kterak Marta truhlál:ka od
rejských jablek, někdy souseda naše, učinila jest kšaft
v líterý před Narozením P. M. 1. MODXXXVlo - že odkazuje do Bethlcma na dn svícny cínová 40 k. m., aby
takoví udělány byly, jako v Tejně prve dala udělati k velikému oltáři, a ta dva svícny když budú udělána, aby
k nim dali almam udělati, V níž by chovány byly dolud,
dokudž by se dHo toho Božieho domu nevykonalo, a od
ní ahy zaplaceno bylo z téhož statku. Též oznámila, že
odkazuje dva centnýře vosku, jeden centnýř do Tejna a
druhý k sv. Havlu a ti aby rozdflně dány byly, totiž do
Tcjna puol ccntnýře a k sv. Havlu tolikéž při sI'Rtém
Jiří nejprv příštím aby dáno bylo, a potom přes rok
tolikéž a to z těch peněz aby lýž vosk koupen byl, kteréž
má na domu u rajských jablek. Naposledy oznámila,
že toho v všeho činí poručníky najprve kněze Jana Bethlemského, Simona Hájka bakalál'e, lvlatouše Habska konváře,
Václava Pětilwstela výš psaného a paní Annu Albínovu
z Lllnkovic, hospodyni svú, jim věřieci nad jiné lidi
smrtedlné, že se V tom jako dobi'! lidé věrně II pravě
zachovají.
19. 1581, 22. 1ínora. Rl/llOp. č. 2120 f. 300. (Kšaft
Izaiáše jinak Zacharyáše od rajských jablek.) Ve jméno
svaté a nerozdflné Trojice jednoho pána Boha 11a věky
požehnaného amen. Já Izaiáš jinak Zacharyáš od rajských
jablek, měštěnín Slar. M. 1'r., známo činím tímto listem
mejm kšaftovním vuobec přede všemi, kdež čtcn nebo
čtoucí slyšán bude a zvláště, kdcž náleží, znamenaje já i
na mysli své rozjímaje to, kterak na tomto světě nic stálého a věčného není a všecko, co se narodí, umříti musí,
zvláště pak člověka že nic jistšího není jako smrt a zase
nic nejistšího jako hodina 'smrti, aby tudy člověk na to
pamatujíc tím bedlivější byl, kdyby Pán zavolal, jeho
shotoveného a připraveného nalezl. A poněvadž P. B.,
muoj na lento čas mne také nemocí navštíviti a v svou
otcovskou kázeň bráti jest ráčil, nevěda, jak dále se mnou
naložili ráčí, pro tož s dobrým mcjm rozmyslem, jsa ješlě
rozuml1 zdravého a paměti z milosti P. B. mého dobré
polívaje a nechtěje tomu, nepl"išel-li bych k svému prvnějšímu zdraví, v čemž se jeho Božské milosti "šccek
poddávám, aby po mé smrti o statček muoj, kterýmž
mne svrchovaný P. B. z milosti a z své ]lřehojné štědroty
časně obdařiti jest ráčil, z čehož jemu srdečně děkuji,
žádných nevolí a nesnází Ilebylo, toto mé poslední pol'!zení a kšaft činím. Předkem a nejprve P. B. stvořiteli,
vylmpiteli a spasiteli mému nejdobrotivěj/Hmu duši a tělo
mé, kteréž od jeho svaté milosti mám, pokorně vrncuji
a poroučím, jeho svaté milosti za to srdnatě prose, že
jeho svatá Božská milost je k sobě zase milostivě přijíti
a v hodinu smrti mé, léž v den nejposlednějš( k ní se
pl:iznati a v počet volených svých připojiti ráčí. A to že
učiní pro své nevypravitedlné božské milosrdenství ~ zásluhy syna svého nejmilejšího Ježíše Krysta, vykupitele
našeho, amen. Co se dále statečku mého dotejče, len
všicek - odkazuji, však teprva po mé smrtí a prve nic!
Anně, manželce mé milé a věrné, a to na ten ~ takovy
zpuosob, aby ona Anna týž všecek statek; mocI a vopatrování svém měla jím vládla a jeho pozívala beze vší
dětí mejch a jejíc!; i manželuov jich překážky a 10 až do
smrti své, Všftl, ony dcery mé s manžely svými povinný

r<1cle.
Tel!dy páni purgmislr a konšelé vypoviedají
lak to: Ze panna Kaleřina ve všem statku otcovském a
mateřinu, kterýž jest apotekál' Prokop k sobě přijal a
zase kšaftem svým otdal a odkázal, i také v dielech nápadných bratruov a sester svých dřieve let scšlých měla
jest a má pravý plný a spravedlivý diel vedle práva,
jehožto Prokop apatekář svým poručenslvím mimo vuoli
rodičuov jejich a její ani jest mohl svú moc jinak, než
právo jest, v čem pomenčiti' ani Václav, bratr její, naň
se kterakkoli dluziti, ale že týž Václav, leta sobě od pánuov daná a polvrzená maje, nmřel jest před rozdielem,
o tom tak páni přikazují, aby statek ten, kterýž jest sám
držal, jako ten, který jest panně Kateřině Prokopem ku
požívání otdán, šacován a summován byl spolu vešken
k rozdělení na dvě slraně, z něhož pravá polovice bez
dluhuov panně Kateřině a druhá polovice s dluhy Janovi
od tří sludnic, kteréhož jest týž Václav po své smrti
stalku svého mocným poručníkem ueinil, má dána býti - .
Ac!. fer. IIII. post Martini.
8. 1465, 29. červencc. Rl/kop č. 2105 f. 228. Johannes Hudlpach emit domum ad poma paradisi nunccupatam, que sita est inter domos ad Ire s soles et Hawliconis, erga tutores per vVenceslaum, oHm Pauli linicide
natum, substitutos pro dimidio aHero centenario s. gr.
Act. die Marte.
9. 1470, 14. června. Tamtéž f. 293. Johannes
Hudlpach resignat post suam' mortem domum ad poma
paradisi inter domos Simonis ad Zizkam et Pauli ad lu pum
fistulantem Johanni, filio sno. Act. fer. V. anle Viti.
10. 1478, 29. srpna. Rl/llOp. Č. 2106 f. 21. Johannes,
filius olim Johannis Hudlpach a pomis paradisi admittit
suam post mortem Elisabeth, uxorem suam, ad domum
pomis paradisi titwatam. Act. die DecoH. Joh. B.
ll. 1483, 27. června. Rt/llOp. Č. 2119 f. V. 11. Ve
jmeno - . Já Jan Hudlpach od rajských jablck
takže duom muoj, v němž bydlím - dal, sem Alžbělě,
m. mé milé, Lidmile, dceH mé již vdané, Rehořovi synu
a Uršile, druhé dCe'ři - . Act. fer. VI. ante Petri et Pauli.
12. 1483, 3. srpna. Tallltéž j. V. 12. Ve jmeno - .
Já AI~běta, vdova po Janovi Hudlpachovi - duom nllloj
u rajských jablek panie K ateřině, nebožce manžela mého
sestl'e, a dětem jejím otkazuii - . Synl1 Margrety
Kuelské - 0dkazuji chmelnici nní v Nuoslcch a Vaňcc,
pl:ietelkyni mé, chmelnici v Radlicích a k tomu Zákon
český - . Act. die Invent s. Stephani.
13. 1486, 7. října. Rttkop. Č, 2106 f. 187. Nicolaus
peUifex dictus Fukaczek et Anna cmerunt domum apud
commissarios bonorum olim Katherillc, Rororis Johannis
Hudlpach pro CV s. gr. pro ' Act. sabbato ante Dionisii.
14. 1507, 7. října. Rl/kop č. 2108 f. 9. Barlhos,;ius '
mensator ct l\Iartha emerunt domulll ad poma paradisi a
Nicolao pellifice Fukaczek pro CL s. gr. pro Act. fer. V.
post Francisci.
15. 1534, ll. dubna. Rukop. č. 2111 f. 69. Vilím
Vosečanský z Vosečan koupil duorn ležící mezi domy
Rambouzka noUře a Matesky od Marly truhlářky za
XCVII' /2 k. č. Ac!. sabbato ante Com!. Pasche. (Bez
kvitancí.)
16. 1534. 23. listopadu. Ta lil též f 89. Michal
Pyrko a Andka koupili duom - od Vilíma Voseč"nského
~ Voseč"n za GX I,. Ii. A.ct. qie Clcnwntis.
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budou jí Anně, manželce mé a matce své, v opatrování
téhož statku a zvláště "inic nápomocny býti, anobrž jí
také iakozto nestatečnou a nemocnou všelijak šetříc a pohodlf jí ciníc opatrovati, tak aby týž slatek muoj všicek
pH ní v celosti zuslal a nijakž roztrhán a rozdělen, ani
kam jinam obrácen nebyl, dokud ona Anna, manželka
má, živa jest. Kromě co se nádobí všelikého k řemeslu
kožišnickému náležejícího tkne, to všechno aby Jiříkovi
z TaUl'operku, zeti mému, spolu s Kateřinou, manželkou
jeho a dcerou mou, též s dědici jejími spolu splozenými
napřed vydáno a propuštěno bYlo k dědičnému vládnutí.
Item jakož při právě města Zatee plat dědičný sobě
s Dorotou, dcerou mou a manželkou Jana Hebnštrejta,
společně odkázaný má,m, i polovici tu, kteráž na o'sohu
mou svědCí, dotčené dceři mé Dorotě samé toliko Haftem
tímto též napřed hned po mé smrti dávám, tak aby toho
všcho platu ona Dorota, dcera má, požívati a k svému
dobrémn jej obrátiti i s tím dále podle libosti a vuole
své dobré svobodné, jakozto svým vlastním a dědičným
činiti mohla bez překážky všech lidi.
Dále po smrti
Anny, mallzelky mé, z strany loho všeho pozuoslalého
statku jí na zpuosob svrchupsaný \ldkázaného tato jest
, vuole ,má poslední konečná a tomu chci: Aby předně
na Katel:inu, dceru mou, a Jiřík a z Ta11rnperku, maÍlžela
jejího a zetě mého, té? dědice jejich obojího pohlaví
spolu zplozené, kteréž nyní mají i potom by měli, nápadem dědičným a plným právem přišel duom muoj u rajských jablek řečený, v němž bydlím, též vinice na Vě
nečku ležící s lisem a se vším jillim k ní příslušenstvím,
na Dorotu pak, drul.ou dceru mou,- též manzela jejího
Jana Hebnštrejta, i dědice jejich obojího pohlaví spolu
splozené, kteréž nyní mají i potom by spolu měli, aby
tolikéž dědičně a plným právem připadl a se dostal druhý
duom muoj pod fortnou, v němž na ten ča; JIřík z TaUl'nperku, zcf 1l1l10j, bydH. Item vinice nad Vršovicemi ležící
s lisem a se vším jiným k ní pHslušenstvím též dědičné.
Vejše co se svrškuov, nábytkuov, peněz hotových, kHnotuov, šatuov ložních pernatých i chodícících, mužských a
ženských, zboží kožišnického všelikého, dluhuov mezi
lidmi a jiného všeho statku mimo nahoře jmenovaný a
o tom o všem takto řídím a
tímto kšaflem zřízený poroučím, IIby tcn všecken na dvý spravedlivě rozvržen
a rozdělen byl, a toho jeden díl aby K<ltel'ina, dcera má,
s manželem svým Jiříkem z Taurnperku a dětmi spolu
splozenými obojího pohlaví, druhý pak díl Dorota, dcera
má druhá, také s Janem Hebnštrejtem, manželem svým,
a dětmi spolu zplozenými obojího pohlaví k svému dědič
nému držení vzaly a tím jakožto svým vlastním vládly,
v čemž jim žádný zivý člověk též překážky žádné činiti
nemá. Jsouc já při tom k nim dcerám mejm i k zeluom
mejm té nepochybné duověrnosti, že oni všiclmi předně
P. B. svého se bojíce a křesťanský život vedouce mczi
sebou lásku chovati a' držeti i společně o to o všecko
přátelsky bez nějakých ruznic a nevolí se snášeti a také
toho všeho, což jim tak z požehnání božího po nás rodičích přišlo, v bázni boží požívajíce 10 spíš rozmnožovati
neZli zmenšovati, nad to zbytečně rozmrhávali, hleděti
budou. V tom ve všem, jakž se nahoře pořádně píše, jest
vuole má poslední konečná, však při tom toho všeho
sobě k změnění nebo také k zmšení moci své pozuostavuji. Naposledy;, slovutné a vzácné poctivosti pánuov St.
M. Pr., pánuov přátel mejch milejch, prosím a žádám,
aby nad tímto mejm kšaftem a touto mou poslední konečnou vuoU ruku SVOll laskavou ochrannou drželi ráčili.
Tomu na svědomí a pro utvrzení toho všeho, což se
svrchu pí~e, sekrytcm mejm obyčejným tento muoj kšaft
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a poslední vuoli o sta tečku mém sem zapečetil i rukou
svou vlastní v něm se podepsal, tomu chtěje, kde se koli
po smrti mé schovaný nalezne, aby svou plnou dokonalou
právní moc měl, nic jinače, než jakoby dvěma svědky
hodnověrn}fmi před právem pořádně vysvědčen byl. Stalo
se v středu po neděli druhé poslní, jenž slove Reminiscere 1581. Já ,Izaiáš Zachariáš, měštěnín v Stal'. M. Pr.
v domu, jenž slove od starodávna u rejBkých jablek, svou
vlastní rukou sem se podepsal.

20. 1581, 22. března. Veleslavillllv ]{alellddl~.
V středu Sazomelnou umřel Zachariáš, jinak Zach, od
rajských jablek, senátor a primas Star. M. Pr. Nazejtří
v Zelený čtvrtek v kostele sv. Michala pochován.
21. 1589. 80. června. Rf/kop. č. 2112 f. 319. Anna,
vdova po p. Izaiášovi jinak Zacharyášovi kožišníku u rejskýeh jablek - se pt'iznala, jakož kšaftem duom u rejskich
jablek Kateřině, dceři její a na ten čas manzelce Prokopa
Hanyzle, svědčí a děti s prvnějším manželem Jiříkem
z Tauernperku zplození jsou zemřeli - Prokopa Hunyzle,
zetě svého, k. společnosti připustila jest.
Act. postridie
Petri et Pauli.
22. 1607,10. pros. RflllOp. č. 1141 f. 282. Vedle toho,
kdež panna Yoršila Kunaška z Machovic podavši J. Mti C.
pánu, pánu nás všech nejmilostivějšímu, supUkací své, stfžila sobě do Prokopa Hanyzle, že by ji, jakoby kurvou
býti měla, naříci a při tom vejtdnosti nad ní \ldeřením
na ni fakuli rozsvícenou dočiniti se měl, jakž táž suplikací
její léta tohoto 1607, 5. Novembris J. Mti C. podaná
s jistým dekretem nám poznamenaným a do l'ady odeslaným plněji ukazuje, k kteréžto suplikací když jest týž
Prokop Hanyzl k pondělku nazejtří sv. Martina 12. Novembris obeslán byl a ta v přítomnosti obojí strany spolu
s dckretem nám napsaným přečtena byla, nicméně i psaní
panny Voršily Kunašky s rejstříkem v něm zavl'eným
Prokop Hanyzl po putazu, kteréhož se byl dožádal, proti
ní za odpověď dal, že toho času, když jest ten oheň
vyšel, někdo na dum jeho zazvonil a když zkřikl: s odpuštěním, hrome co spíte, u meloun II hoří, a tu jest hned
svící rozsvítil, chtěje tam jíti a to opatřiti, a manželka
jeho zbraňovala jemu, aby raději svý doma opaHiI, kdež
hned uzřel jiskry lítati, jinač se nedomnívaje, nd že tam
hoří, i běžel tam až na schody a ptal se, co pak dělají,
zdali chtěli vypáliti, a když 10 řekl, panna hned řekla,
že lže jako šelma, a po té mu mezi oči p1ila, a zase jest (?)
tak že tekl, že lže, a po té ona ho chytila za fousy,
pročež ne moha ji zbýli, strčil ní a ona teprv ho pustila;
aby jí kurev nadati měl, odpírá tomu, že jest pak své
vlastní opustil a podle povinnosti měšťanské domnívaje
se, že ode paní jako kmotry za to dank obdrží, s eím se
za to potkává, jest mu toho líto. A jest rozuměti, že
k němu proto mají záští od toho času, když umřcla dcera
paní Lidmily u zlatý podkovy, že pověděl jim, nač jest
uml:ela, žádaje, aby pan purgmistr páni při těch obranách
jej ochrániti ráeili.
Od panny Voršily: že se odvolává na ty osoby,
který o té věci zprávu dáti mohou, aby pak Prokopovi
Hanyzlovi vuoči plíti, šelem nadávati měla, tomu! odpírá
jako i tomu, aby jej 2a fousy chytila, souo( nemoo( sklíčena, atl nemůže téměř

prslllV v hromadu stisknouti, žá·

dajíc, aby zprávy od těch lidí přijaty byly, kteří přítomni
byli, i podáni byli k zprávám; kdyz pak mezitím jiné psaní
panna Voršila Kunáška pallu purgmistru pánuom ueinila,
žádajíc při porucení J. Mti C. zustavena býti, jakZ téz
psaní 23. Novembris ku právu dodané ukazuje, a pan
purgmislr páni majíc o tom zprávu, že by toho někteří
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páni a přátelé se ujímati a strany přátelskou smlouvou
o to porovnati chtcli, podali jich bez ublížení práva a
spravedlnosti jedné každě strany lUl přátelskou smlouvu
a den k vyslyšení, pokudž by se smluviti nemohli, zase
k stá,,( ten pondělí po sv. Ondřeji jim jmenovati ráčili,
tu na týž den zase se poslavivše, panna Vodila Kunaška
skrze Mikuláše Pelarga, přítele svého, průmluviti dala,
jakoi jest na onen čas na J. M. C. stížnost svou proti
Prokopovi Hanyzlovi přednášela, jakého jest v ní opatření
vyhledávala, i co zase za milostivé poručení o té věci se
stalo a prošlo, nicméně co jest Prokop Hanyzl za odpověď proti tomu dával, nadto jaká psaní mezi tím časem
ku právu procházela, v této příčině a čeho jest Prokop
Hanyzl vyhledával, toho všeho žádala za opatření; k jejíž
žádosti ctená a opáčená suplikací její spolu s dekretem,
psaní jedno i druhé s odpovědí Prok,?pa Hanyzle, a dále
cteno psaní UI"- paní paní Apoleny Slermberkové, jiné
pana Viléma z Landštejna, rejslřík od zpráv rejstry zapsaných, mluveno ph tom, ač jest Prokop Hanyzl tomu,
aby jí láti, vejt1'Žnost provésli a ji naříkati měl odepřel,
ale z zpráv těch jinače se nejde, toliž že jest se té vejtržnosti dočinil, ie jest se pak pravil míti příčiny, proč
by se jí gopusliti měl, ale již i ty SOli tímto průvodem
přemozeny.
I'oněvadi jest pak žádný toho neviděl, aby
mu lIIěla k té luk hrozné vejtržnusti příčinu dáti, pro tož
lIIěl-li jest se toho pod řádem a právem proti ní, mdlejšímu pohlaví, v nedostalku zdraví, věku a bez ušetření
stavu a to v domě J- Mti pauí paní Apoleny :::>lemberkový
z Waldštejna dopustiti, to buď v uvázení, nebo ráčila-li jest
jemu táž paní co poručiti, totiž aby v ňáký nastalý potl:ebě v témž domě nápomocen byl, to což by slušného
a nálditého bylo, mohl lo učiniti, ale ue aby měl takovou vejtržnost nad osobami pokolení mdlejšího a lakové
hrozné bezpráví vykonati, davši Čí.ti právo městské R 16
roz_ ~, doložila k tomu, že v této pHčině, nerci slovem,
ale i skutkem panně od nčho ublížení se stalo, a k.dyby
i co toho bylo, ze by Prokop Hanyzl na bradě své nebo
fousích š'kodu vzal, tehdy podle takového bezpráví kdyby
od rovného rovnému činěno bylo, práva každému brániti
se propůjčují, davši ku přečtení právo N 16, v takovém
tehdy bezpráví a vejtrznosti podle zHzení zemského L Só
práva N 19, S II a 14 očekávati bude slušného a spra\ edlivého jiným ku příkladu a k vejstraze opatření, jakož
kdo sou se toho dop~stili, s cím se prolo potkávali, na to
ukázal nález mezi Markétou Vostrovcovou z Malovic a
Karlem Hlaváčem z Vojenic, a poněvadž tato vejtrZnost
není prostá, proto že jest jí mínil tu fakuli vedle při
znání jeho mezi oči vstrčiti, a hrozní tíčinkové hroznými
pokutami trestáni bývají .. protož podle těch práva zřízení
zemského podle příkladu předloženého očekávati bude
opatřenÍCo se nářku dOlýče, kterémuž jest Prqkop
Hanyzl v odpovědi své odpíral, a z správ se nachází, že
se to v skutku stalo, pro tož pokudž by chtěl jcmu odpírati aneb jej ua pannu Voršilu vésti, tehdy vedle
smlouvy svato-Václavské a zřízení zemského X 12 roz. 2,
4 zllstavena býti žádala, na tento čas podle práva K 19,
20, Q 17, 18 očekávati bude opall:enf.
Od l'rokopa Hanyzle zkrze Pavla Dupala: Obecný
přísloví jest, když největší mračno bývá, že nejmenší
dešl spadá_ Na onen cas panna Voršila vysoce sobě stě
žovala, že by ji Prokop Hanyzl beze vší příčiny vysoce
na poctivosti naříci měl" druhé vejtržnost nad ní osobou
mdlejší provedl. i ač by mohl ty svčdky všecky i s tou
pH vyzdvihnouti, jedno proto, že z nářku poctivosti a
vejtržuosti jednou žalobou jej viní, a svědky při lom bez
povinnosti vede, ale aby sobě jen brzy v tom pokoj

učinil,

nechtěl toho před sebe vzíti, než žádal podle
práva Q 19, aby to mohlo mezi nimi přátelsky ohledáno
v porovnáno býti. Stížila sobě pak panna v suplikaci
mnoho proti němu, ale ani jedním svědkem neukázala,
nýbrž to se z nich nachází, že 'mu sama pHčin)' dávala,
1Zi nadárajíc, po té do brady sáhla, vše vejtržně, a kdyby
té svíce v rukou neměl, byla by mu ji dokonce vyrvala,
potom i šelem mu nadávala, mezi voči plila, on pak maje
sobě od J. Mti paní Paní Apoleny Slemberk-lvé poruceno,
aby duom její opatHl, tak se zachoval, ale co se mu pHhodilo, jeho z toho Pan purgmistr páni souditi ráčí, jaká
to vec jest, nebo když. teď dne pátečního oheň vyšel, že
tu všickni jako i páni' radní z rathauzu jako omámeni
bčželi, touž měrou i un pro opatření toho dOlllu jda, též
jako omámený byl,' ze pak ňáká Voršila náchlebllice a
potom Anna, cizopanská poddaná, něco proti němu nasvěd
čÍljí, to jest ničímž a proti právu, un cizopanští poddaní
nemohou svěd~itl, dokud páni jejich pro po~tavení k svě
domí jich pohnáni nejsou; tito pak, oni sami k tomu
obesláni nebyli, než jak je bezpochyby sama panna zpravila, tak také sami ,zprávu dávali, a právo B Sl. toho
brání, že zádný na zprávy souzen býti nemá, II tak poněvadž žádný jiný mimo ně toho neseznává, nebudou
moci platnosti nésti; avšak kdyby i co toho se stalo, tehdy
nachátf se z týchž zpráv, že jest ne k ní panně Voršile,
než k jiným něco mluvil, zvyjebený kurvy, co děláte, jsa
napoly zděšený tehdáž, a proč by k ní samé to mluviti
měl, zustávaje s pannou vždycky v d)brým srozumění a
neví, co o ní mluviti, než všecko dobré a počestné, jako
o dobrý a poctivý 'stavu rytířského panně a má ji za
dobrou, poctivou a šlechetnou stavu' rytířského pannu.
K tomu též by i co toho bylo, ,sama mu šelem v hrdlo
lži nadala, mezi oči plila a tak sama proti osobě jeho
toho, co na něm míti chce, se do činila, bradu mu k tomu
vyrvavši a kdyby ji od sebo nebijíc neodstrčil, byla by
mu ji všecku vytrhla, žádaje pro gruntovnější té věci vyhledání zpráv svých též za přeČlení, doloživ, z toho odvodu p_ purgmistr páni ráčili slyšeti, že když jest na tcn
duom zatloukl, chtě jej ochrániti i jiné sousedy, ptal se,
co tam dělají, že hoří; panna hned oznámila, že lže
v hrdlo jako šelma, a půtom jej za bradu popadla, a tak
maje on sobě do panny strčiti, a ona sama prve v kožíšku do vody se utekla, a tak co by se proti ní v soudu
zemském vyhledati mělo, zde se naqhází, a poněvadž práva
A 51, 53, B 14, S7, 22 ukazuje, l,do co prožaluje, že lo
má provésti, neprovede-li,. obviněný by nic neodvedl,
prost žaloby bude. A tuto od panny. nic se neprovozuje,
nýbrž všecko na samou její hlavu sC vztaliuje. Žádal vedle
odvodu svého podle práva Q 22 Zll opatfení a za ochranu,
zvlášť že vedle práva B 65 pravda nu dvou svědcích
záleží.
Od panny Vor~ily: Mluví se, že kdyby Prokop
Hanyzl chtěl zanep"nzdnění činiti, mohl by k zdvižení
mluviti, i pročež by (lvojí věc do jedné suplikaci položiti
se nemohla, dále jeduak se k nářku poctivosti zná II
jednak .odpírá, nu nep'aměť lo vykládajíc, ale při odpovědi toho mluvil, a tak nyní na tom již ne~~estává. Co
se správy kuchal-1cy Prokopa Hanyzle dotyce, ~a mísla
míti nebude moci ani nepostačí ku' právu, proto ze podle
práva II 67 jiný žádný s ní se nesrovnává,. a že jest ji
pannu Voršilu Prokop Ha!,yzl směl tak nevlImě dotýkali,
a nyní teprv mluví, že by na zprávy neměl souzon býli, '
to vše jest proti zřízení zemském')
12 roz. 1, 2:
v jakých pak příčinách pannu oJ ublfze~í_ a předsevzetí
svého nemohla upustiti a nemilže, oznáml~ muže, že
malému počtu z obyvatelllov království Ceského, dobre

::c
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po vědomo jest, z jakého rodu jest pošla, kde a y kterých
míslech chována kde a s kterými rody spl-ízněna, maje
věku svého do p'adesriti let, s nemalou pochvalou vždycky
v svém stavu zustávala, protož nepochybuj:~ že v tom
náležitě opatřena bude. A s tím spor zavnn.
Kdež pan purgmistr a rada slyše vši suplikaci dekretyrovunou, psaní poselací, odpověď, zprávy, pl:íklad pHvedený, zřízení zemské a práva městská, i ,~ož k tomu
mluveno bylo, a toho všeho s pilností pováz1Vše, takto
o tom vypověděli: Ačkoli se to z zpráv k tomuto sporu
zuvedených nachází, že léta tohoto 1607 v pátek po památce Všech Svatých okolo první hodiny na noc na sobolu když se saze v kOlníně v dOlně li pě~i korun řeče
ném' zapálily a oheň vyšel, a nemalý pokřik od lidí, že
u melounu hoH, jest vzešel, Prokop Hanyzl do téhož dam?,
na ten čas urozené panně Vo~-šile Kunašce z l\Iacho_Vlc
od J- Mti paní paní Apoleny Stermberkové z WaldšteJna
k opatrování svěřeného, domnívaje se, že tam hůH, nahoru s rozsvícenou fakulí jest přiběhl, a na pannu Voršilu
i na čeládku se potrhaje, nejprve řečí, kurev jim nadával,
potom i skutkem, uddiv pannu touž fakulf, jí ublížil, však
že z týchž zpráv to se též nachází, že jest panna Voršila
jak řečí za lež témuž Prokopovi dávajíc, tak skutkem,
chytivši jej za fousy jemu zase odplatila, a v takových
nenadálých a nebezp~čných příhodách, zvlášf času nočního,
sluší všech případností šetHti, neb lidé tehdáž omámení
bývají, jakož pak i Prokop Ha~yzl ta to~ samou příčinou,
aby před nastávajícJm nebezpecenslvím Jak domu, ~ ~_ta~ku
paní paní Apoleny Stermberkové, tak svého, tudíz I Jmych
spoluměšťanuov hájil, jsa napoly zmámený leknutím, veš~l,
ohlašuje se při právě, že neví co jiného o panně Voršlle
než všecko dobré a počestné jako stavu rytířského panně,
mluviti a ji že za dobrou a poctivou má, z těch příčin,
co se tu koti mczi stranami zběhlo, p. purgmistr páni
vše zdvihati a v nic obraceti ráčí, tak že jedné ani druhé
straně k újmě poctivosti býti nemá nyní i na časy budoucí, však pro takové neušetl'ení věku i stavu panny
Voršily Kunašky jej Prokopa Hanyzle v svou kázeň mě
šfanskou bráti rácí, a to za th dni a tři noci pořád
zběhlé p. p. Act. 10. Decembris 1607.
2S. 1609, 16. listopadu. Rt/fwp. č. 1174 f. 342.
V pondělí po sv_Martinu stalo se poznamenání statku po
Prokopovi Hanyzlovi kožišníku - . Pl:edně dllm, v němz
nebožtík bydlel, vedle domu u bílého zajíce a někdy Voldhcha z Kouby_ K tomu vinice za Košíři a při ní chmelnička.
Anna vdova sirotci dva, jmenovitě Zacharyáš a
Jan. V světnid pr~stl'cdní, v níž verštal jest: měděnic
Illosazných na Nmse u dveH deset, umývadlo cínový s ná-,
levitou almárka koulní, svícen mosaznej visutej o šesti
cfvkácl', dvě luožc pod nebesy, almara u dveH s umývadlem cínem fasovaným. V též světnici za firhalJ\cem zcleným přetaženým přes prut železný, kde nebožtík leZel,
almara nová, figury tři v rámích, obraz nebožtíka a manželky jeho, figura SalvatorÍs a J. Mti C_ effigies, stolič~a
ctvernohá. Ve sklepě truhla železná a v ní klenoty, dVOJe
luože pod nebesy, lůžko tl:etí dětinské s mW.kami, stolice
bílá jedna pro nemocné k lllži, koberce čtyl y. V almárce
nový vykládaný široký šaty chodící, v truhlici u lllze
naproti dvéHím šátky, v druhé truhlici bílý šatllv vinutých,
, v jiné truhlici šatu v běžných_ Knčh u dvel:í, bihlí ceská
jedna postiHa ceská M. Jana Husi, kronika česká jedna,
Cesta' do Benátek, patery knížky rozličný dětinský_ Na
mal.hallze ova' stoly, jeden z nich prostej a druhej barevnej červenej zidle tH, stolice prostá jedna, stolička
etvefllohá kolo~nHek jeden II stolcek. V kuchyni nádobí
měděné, ~lmara velká červená pro nádobí, druhá s pH-
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hrádkami pro vaření. Nahoře v světnici velké: stul jeden
kamenný s táflováním, na témž stole rnčnic dlouhejch
pět, lllžko pod nebesy, zbroje na tN jonáky. V ka:lCelář?e
knihy tyto: Zřízení zemské dl'oje, práva městsl~á Jedna lil
folio, kázání jedna, postilla jedna m. Jana HUSI, Syrach a
Hádání jedno s králem Jiřím. A jiných drobnejch školních
okolo patnácti. Nahoře ve svělnici starý almara k~utl?í:
V dole v síni ve sklepě štanda, sudy. V dole v svetlllcl
při zemi stld, židle dvoje, almárka ve zdi vykládaná a
drlll,," koutní. Stoly čtyři slolený pl'ed světnicí.
24. 1620 6. července. RuTlOp. Č. 2234 f. 96.
Stalo se porov~ání o statek po Prokvopovi Hanyzlovi mezi
Annou, někdy jeho l'rokopa a nyní Simona Krumlovského
manželkou a poručníky nad Zacharyášem sirotkem a
synem po 'Prokopovi zustalým: Přednč jako~ jest poznstal
dlUH v osadě sv. Michala mezi domy Ondřeje Bystrského
II bílého zajíce u rejských jablek i-ecený a vinice s lisem
4 str. s chmelničkou na Košíři, ale spatřujíce" že dum
veliké opravy potřebuje, jak dluu tak vinici jsou Simonovi
Krumlovskému pustili (dům v 1500 k. a vinici v 600
k. m_).

Číslo pop. 437.
(V tl'( sluncí, u Žižky,

u stříbného medl'ěda.)

1. 14S9, 15. dubna. Rullop. Č. 90 f. 37. Johannes
dictus Klika institor et Dorothea emenmt domum dictam
ad tres soles crga d. Zophiam et Johannem dictum Umrly,
coniuges, pro XX Vl s_ Acl. fer. lIlI. ante Reliq. PlIrkardus
de Zbraslawicz et Malheus Mnich rcsidens in Zlata pr?mittunt disbrigare.
2. 1414, 20. června. RuTwp. Č. 992 f. 216. Když.
jesli znova pl:e a nesnáz byla vznikla mezi l'avlem pláteníkem z jedné a Janem Kliktí a Dorotú, manzelklí
jeho, z strany druhé o přiestřešie, kteréž jest lýž Pavel
udělal na svém dvoře podle zdi domové týchž manželóv
a nad okny, kteráz jsú na dvuor Pavl6v z don~u. jich
udělána pro nězto jstí lIa svrchupsaného Pavla sahali, Jemll
toho přistřešie prů zastieněnie a zatměnie světla do oken
jich dopustiti nechtčjíce, tu páni pUl'gmistr a konšelé St.
M. Pr. slyševše žalobu i odpor obú slralllí svrchupsanú,
i také ocitě a osobnč to dielo spatl:ivše a zvláště slyševše
o tu ph vyřčenie a vypověděnie tíi'edník6v šesti pánóv,
ktel-íž jstí v ty časy byli, kteréž jstí mezi nimi ucinili,
jenž jsú takově vypověděli: Poněvadž jesti jemu týz Jan
Klika dobrovolně tu střéškll dopustil lldělati, jakož jesti
toho hodné svědomie prošlo i sám sě osobně před nimi
seznal a vedle práva městského žádnými listy a zápis)'
zvláštl:ími, proc by Oll na svém k svému užitku a polepšení domu svého toho dělati neměl, odepřieti a odvésti
nemohl aby trámce Pavel" kteréž jesti I' jich zeď vlomil,
k držel:í toho přístřešie vyňma, na své sltípce zavěsil tu
stUšku a zvedl, i toho jistého nálezu a vyrcenie úřed
ničieho páni svrchupsaní jsú potvrdili a pochv~lili, jcmu
moc plm! dávajíce. Aclum sabbato ante J ohanms.
S. 14ó2, ll. ledna. Tamtéž J. 213_ Vespasianlls
sartor et Katherina emerunt domulll ad tres soles erga
Johannem Klikam pro triginta una s. Act. fer. III. post
Epiph.
4. 1,159, 5_ dubna. RlIlIop. Č. 2105 f. 99. Jacobus
tonsor et Dorothea emerunt dOlllum ad Zizkalll sitam post

91

XI. V ulici Micltalské.

722

Xl. V ulici Micltals/lé.

s. Michaelem inter domos Benigne, relicte Meyssner, et
ad poma paradisi, erga Vespasianum sartorem pro LXX
s. gr. Act. fer. V. ante Reliq.
5. 1460, 9. října. TalJltéž f. 125. Dorothea, con·
thornlis Simonis a quinque ecclesiis, emit pro se lantummodo, domnm ad Zizkam erga Jacobum pannitonsorem
pro LXIX s. Act. die Dyonisii.
6. 1475, 16. dubna. Rl/kop. Č. 2119 f. S. 3. Ve
jmeno - . Já I,lorota, měštka St. M. Pro od Zižky - že
duom muoj u Zižky, v němž bydlím - poručila sem slovutnému panoši Janovi 1IIandovi z Byslavic a panie
Evce, dceři jeho - aby vydal - k sv. Michalu na zvon
LX k. - Act. dominico ante Georgii.
7. 1482, 12. \Inora. RI/kof. č. 2106 f. 102. Johannes Manda de Zbislawicz - resignavit ius suum ad
domum ad Zizkam nunccupatam - famoso Johanni Braum
de Zap. Act. fer. llI. ante Valentini.
8. 1488. 21. června. Tamtéž f. 236. Anna, reHcta
Michaelis mercatoris, resignavit C s. gr. m. de i11a sum ma,
quam habct in Ctiborio Braum debitorie ohligalas,
Andree Zemler de Ponte ct Elizabeth, conthorali cius,
et idem Andrcas resignavit predictas C s. et domum, in
qua est Zizka depictus, item partem molcndini in molendinis Sserlinlconis Andree de Angulo. Act. sabbato ante
Joh. B.
9. 1488, 21. července. Ta/lllJž f. 239. Jacobus
Lalloutka emit domum, in qua est Zizka depictus, erga
Andream de Angulo pro LVII'/, s. pro Act. in vig. Magd.
10. 1515, 2ó. července. Rl/flOp. č. 8 f. 13. Bona
conspecta post mortem Jacobi a Zizka fer. IlII. die Jacobi: PeHny čtyly, polštáře čtyry, podušky čtyry. Item
plachta jedna na luoH, konev veliká jedna, dvě málo
menší a osm menších, mísy tH větší a prostředních šcst, dvě
falešné, taléřuov XllI, tři měděnice, biret kuní, jedno
prostěradlo, rouch osmnácte nových, sukně dvč, jedna
lindyšová a druhá fiandrská, noha vice dvoje, jeduy zamišové a druhé štamajtové, dva polštáře kožená, ctyH pe"inky, polštaNk a dvě poduštice, čtyi'i prostěradla, truhly
dvě veliké U třelí malá vokovaná, ti'i postele, stoluov
pět, almara jedna veliká a druhá menší, židla jedna,
čtyH plechy, dva Pl'ední a dva zadní, šMC, vobojčok,
kapalin, tři kuše, dva hevery, ručnice jedna, dva meče,
tesák j eden, šavle, dva voštípy, sedla tH, škorně jezdecké
a uzdy a jiné poGeby drobné, slánka cínová, dva hrnce
měděná, tři kotlíky, umývadlo jedno, grošuov bielých
XXllII. míšenských Xll, krajcuov za šestnáct alb., babek
za X gr. alb.
11. 1518, 6. září. Rl/llOp. č. 2108 f. 232. Jan
Mates uzdal' a Anna konpili dl\Olll u Žižky otl Prokopa,
syna nebožtí1ca Jakuba od Zižky, za XC k. pl'. Act. fer.
ll. ante Nativ. M. V.
12. 1538, 11. prosince. Rl/kop. č. 2111 f. 239.
Anna Matesova vzdala všicek statek svuoj Zigmundovi
Dřeznickému z DI'eznice, synu svému, a Markétě m. jeho.
Act. fer. BI!. antc Luciam.
13. 1541, 8. června. Ta 111 lež ft 312. Matouš Kukla
a Dorota koupili duom mezi domy u železných dvdí a
rajských jablek od Zygmunda Dl'eznického z Dl-eznice II
Markély m. j.' za CVlll/ 2 k. gr. č. Act. fer. Bll. post S.
Spiritull1.
.
14. ľ 61, 17. ledna. RullOp, č. 2117 f. 468. Kašpar
Kukla a Marjana III. j. koupili duom od Anny z Vlkanová,
matky své, a poručníkuov sirotkuov po Matoušovi Kuklovi
pozuostalých za 125 k. č. Act. die Antonii.
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15. 1583, 20. května. Rllkop. č. 2230 f. 14. Stala
se smlouva mezi Annou, Kašpara Kukly dcerou a na ten
čas manželkou Bernarta Mona bradýl'e, a Katerínou, též
Dorotou Kuklovic, sestrami nadcpsané Anny bradý,"ky a
to o dlun někdy Kašpara Kukly, otce jich, kter)'ž na ně
sestry l1ápadem po Matoušovi Kuklovi, bratru jejich vlastním, bez kšaftu z světa sešlém, pHšcl, a to taková, ze
Kateřina a Dorota ten dum ve 430 k. m. ujímají. Act.
postridie Asc. d.
16. ]584, 14. března. Rl/kop. č. 2112 f. 172. Adam
Filip kožišník a Marjana [dcera Jana Piláta Rakovnického]
koupili duom - od Anny a Doroty, vlastních sester, pozuostalých po Kašparovi Kuklovi koZilíníku dcer, za 215
k. č. Act. fer. V. post Gregorii.
17. 1589, 17. listopa,lu. l'amtéi; f. 332. Mates
Loker z Lokhu, v kanceláH Cqské služebník, vzdává statek
svůj Marjaně [vdově po Adamovi Filipovi] a ona jemu. Act.
fer. Vl. post Martini.
18. 1595, 15. března. RI/fwp. Č. 2113j. 22. Šimon
Hájek z Hájku, služebník pH kanceláři Ceské, koupil
dlun - od Jana Piláta Rakovnického (ktcrý jej zdědil po
.Marjaně, dceH své, provdané za Adama Filipa a později
Matesa Lokera) - za 750 k. gr. č. Act. fer. Hll. post
Gregorii.
19. 1598, 25. května. TaJJltéi. Tadeáš Hájek z Hájku,
v umění lékal'ském doktor, vše právo po nčkdy Symeonovi Hájkovi z H. postoupil Johanně Katdině z Kouby,
vdově po Symeonovi Hájkovi.
20. 1614, 27. dubna. Rt/kop. č. 2114f.145. Ondřej
Bistrský a Kateřina koupili dlun od p. Adama Lehnara
z Kouby vedle jistého rccessu J. Mti C., aby též dlun od
něho p. Adama jakožto poručníka sirotka po p. VoldHchovi Lchnarovi z K. pozustalého, poněvadž na kravích
a žlabích spustlý jest, prodán býti mohl (jakž recess ze
dne 21. dubna 1614 zní), a od paní Doroty l late jsové
z Ottrsdorfu, baby dotčeného sirolka, za 750 k. č.
'" 1624, 24. listopadu. Ta 111 též f. 328. Bcrnardin
Mosto, cís. komorní ,muzykus, koupil dlun u stHbrného
nedvěda od Ondřcje Bistrskélio - a Kaldiny m. j. za
1379 k. 30 gr. č.

Číslo pop. 436.

(U Zcleznich

dveří.)

1. 1461, 27. ledna. RullOp. č. 2105 f. 140. Barbara, olim Prucopii apolhccarii de No"a Domo, nunc
veru famosi Odolen de Slawku,," conthorali<, emit domum
olim MeysnJ,:rii ad duos cervos cum uno capite nunCCHpatam sitam post s. Michaclem inter domos Johanuis 01'ganiste et Dorothee conthoralis Simonis a quinque ecclesiis erg" Benignam relictam J ohannis Meysner pro CCX s.
Act. die Joh. Chrysost.
2. 1474, 7,s·května. loll/tJž f. 344. Barbara, relicta Odolen de Slawko\l', constituit post suam mortem
potentem commissarium domu, sue - ad duos cen'o~
famosum Ulricum de Kralowicz, fralrem sUllln , ila ut 'pse
orulII
eandem domum teneat et dirigat usquc annos orphan
puberes - . Act. sabbato ante Stanislai.
3. 1-1.84.
Rl/llOp. č. 2106 l 136. Domus
domini Odolen (Radimsk); ze Slavkova).

4. 1519, 12. října. Rl/llOp. Č. 2.(,09 j. ll. Jan
Hlavsa z Liboslavě, offrechtéř měst král. Ceského, a Anna
Iwupili dllom za sv. ~Iichaletn u železných dveU ležící
mezi domy Anny, vdovy Bavorové, a Jana Matesa uzdaře
od Jana ze Slavkova a na Neustupově za CL k. č. Acl.
fer. lUL ante Calixti.
5. 1520, 15. záH. Rl/llOp. Č. 2109 f. 135. Jan
Hlavsa z Liboslavě - prilnlpil sobě pokoj k svému domu,
kterajž slove u železnajch dveří, od domu u unděluov od
Václava Duhy z Častrova a Anny nl. j. za XXV.k. č.
Act. sabbato post Exalt. s. crucis. V rl/hop. č.2103
f. 255 se ještě dodává: A což se vokna, kteréž jest
podle kaple, dotýče, to vokno on p. Jan má na sv6j
náklad zazdíti.
6. 1531, 28. června. RIIllOp. Č. 2110 f. 358. Jan
Hlavsa z Liboslavě, pergmistr, vzdal duom svuoj U železných dveH ležící mezi domy Matesa rejmara a puol kola
Chrysostomovi, synu svému, a Anně m. j. Act. in vig.
Petri et Pauli.
7. 1542, 29. července. Rl/kop. Č. 2111 f. 342.
Jan Nos z Vojkovic a Markéta koupili duom u ž. dv. od
paní Anny Rallšové z Vlkanova [vdovy po Krysostomovi
Hlavsovi z VL, dceři· Jindřicha Prefata z Vlkanova a provdané po druhé za Václava Rauše z Vlkanova] za CCCL
k. č. Act. sabbato post Jacobum.
8. 1547, 31. Hjna. Rl/llOp. Č. 2117 f.l17. Václav
Nos z Vojkovir. koupil polovic domu pruoehoditého u železných dveří, jehoHo druhá polovice témuž Václavovi
po Janovi Nosovi, otci jeho, v podílu jest přišla, od
Ezechiele Nosa zV., bratra svého, za CL k. č. Act. in
vig. 00. SS.
9. 1550, 22. dubna.· Tamtéž f. 204. I\Iarta Černá
od železných dveří vzdala všecken statek svuoj Martě a
Dorotě, dcerám Lukáše J ordana, kteréž s první manželkou
Lidmilou zplodil. Act. fer. III. unte Georgium.
10. 1552, 20. cervna. Rl/kop. Č. 101 f. 38. Jakož
jest rozdíl povstal mezi Annou, manželkou Pavla Holoubka
a dcerou po někdy Janovi Kozlovi z Pokštejna, a paní
Martou, sestrou její a pozuostalou vdovou po Václavovi
Nosuvi z V. o díl dědický po témž Václavovi - i jsou
smluvcny, žc paní Marta za všicek její Anny díl - ji
pl-ipouští k polovici vinice Sekerovské pod Strahovem - .
Act. fer. ll. post Corporis Christi.
11. 1557, 25. února .. Rl/kop. Č. 990 f. 21. Vedle
loho odporu, kterýž jest učinil Pavel Holoubek kš aftu
nHdy Anny z Pokštejna, manželky své, a obeslal' k témuž
odporu J'vIarlu z l'okšlejna dal od sebe mluviti: ze tomu
spisu, kter);ž Anna, manželka jeho, mající se z tohoto
světa bráti, ucinila, místa dáti a jej za kšaft pořádný jmíti
II d, žeti ncmůže
a to z pl'íčin těchto, předkem že ten
Bpis jest ciněn od nebožky z nedobré paměti a nedobrého
smyslu a to proto, neb jest činěn proti kněhám, zápisu a
vlastnímu zapsání jejímu, a ti, kteříž jsou týž spis vysvčdčo
vali, toho jsú v t~rnž Bvém vysvědčení, aby dobré paměti
a rozumu zdravého byla, nedoložili, jakž pH jiných pohídných kšaftích lo se dokládá; druhé, že v témz spisu
nachází se VIde neboz.ky neslušná, nenáležitá a B právem
se nesrovnávající a to V tom, že poroučí dceru Pavla Holoubka a svou k opatrování J'vIartě, sestře své, a ludy ji
z moci jeho vynímá, což jest proti právu, a takové nicemllé vejminky nemají u práva svého místa míti; třetí,
ze týž spis jest na nemalé ublížení jeho Pavla, tolikéž i
dcery jeho od nebožky učiněný, neb v témž spisu jest
toho doloženo, aby dcera jeho z užitkuv, ktel'íž by z též

vllllce pi'icházely, opatrována byla, jello kdyby týž spis
sVllj průchod u práva měl a' ona Marta té vinice v držení
by la, mohla by· sobě tak poCHati, že by žádného užitku
z ní nebrala, než že by se sotva na náldad postačilo, a
lak na to by přišlo, že by dcera jeho nižádného opatrení
neměla, ale on jako otec to jinak opatrovati bude, neb
jemu spravedlivě to náleží; čtvrté že činí pořízení a odkazuje cizí věci, neb odkazuje jemu dům jeho a na něm
věno své, jakoby zapsané měla, ježto ve všech knihách
toho se nenajde, aby ona jaké ujištění věna svého na
témž domě jeho měla, ncb on ani věna {lni vejpra"y po
ní jest nevzal a dum ten prve jeho jest; pátá příčina
nepořádného toho spisu jest, že jemu nic jest neodkázala
než padesáte kop míšo n to ještě proto, aby závady z té
vinice svedl, ježto on jich neuvozóval, než ona nebožka,
a poněvadž pak takový nepořádný a proti právu kšaft jest
učinila II na jeho stížnost i dcery jeho sepsati sobě dala,
on prosí v tom za spravedlivé opatření.
Proti tomu od Marty z Pokštejna skrze přítele mluveno: Tento odpor Pavla Holoubka proti kš aftu někdy
sestry její a manželky jeho Pavla v pěti artikulích učiněný
jest nepořádný a žádné slušné příčiny v sobě, proč by
týž Haft jako pořádný tvrzen nebyl, neobsahuje, než
všec1mo při něm jest, což na poi'ádný kšaft záldí, vykonáno, neb i těm svědkům, kloříž k ní na kš aft byli vysláni, poděkování pořádné učinila a téhož kš aftu jest jim
podala, oznámivši, že to ta vllle její jest konečná a O svém
vlastním a svobodném statku jest řídila a o Pavlovu statku
nic jest nekšaftovala, a tak tím odporem jeho Pavla tento
kš aft pořádný zrušen býti nemůže, a bude-li toho další
potřeba, chce to ukazovati, že ten statek a ty peníze její
byly, a tak o čemžkoli kšaftovala, to její vlastní a ne
Pavla Holoubka bylo, neb byly by to těžké věci, aby
jeden o svém vlastním kšaftovali II podle své svobodné
vule r'éditi nemohl.
Na 10 od Pavla Holoubka mluveno: Jaktl by odpověď proti odporu jeho Pavla Holoubka Marla z Pokštejna
dala, té jest porozuměl, kteráž toliko proti jednomu artikuli se vztahuje totiž, že by pořádný týž spis llýti měl a
že o svém řídila i dceři i sestře své odkazovala, čemuž
on nijakž místa dáti llemllze, neb to se jinak z pruvodllv
jeho vyhledá; z strany pak jiných artikulllv v odporu
položených rozuměti tomu jest, když se proli těm nic
nemluví, že se jim také místo dává.
I stojíce potom strany k průvodum na den od práva
sobě slozený Pavel Holoubek dav týž spis kš aftu manželky
své čísti poručil mluviti, ze se tomu místa nedává, aby
z vůle nebožky manželky jeho psán byl. Dav na to čísti
svědomí mluvil, že to provozuje, že Jan Pikart svou rukou
jej psal a potom k přepisování jinému dal, pravě nebožce,
že jej manželce své ukázati chce, byl-li by tak dobře ci
chtěla.li by co ujíti či jeho tak při tom zanechati. A tak
již z toho se znáti a rozuměti dává, ze ne z vllle Annj,
manželky jeho, ale z vůle Marty, sestry její, psán a činčn
jest, ježto každý kšaft z vůle kšaftujícího a ne čísi jiné
psán býti má, dav také i na to čísti svědomí, že nebozka
v tom se slyšeti dala i k tomu se přiznávala, že mimo
VlIli její psán jest, s kterýmžto spisem potom šli, kdež
se jim dobře líbilo a tak to strojili, aby jeho II dceru
jeho o spravedlivost připravili, a v domě jeho také, ja!<ž
se jim líbilo, přehledávali a vytloukali. Nad to by pak
z vůle její, čemuž se místa nedává a také jinak provedeno jest, týž spis činín byl, tehdy svého místa Illíti nemuže, protože z nezdravého rozumu a z nepaměti a proti
knihám a pI'edešlým svým' zápisum jej činila, neb toho
v svém spisu dokládá, ze by on Pavel a ne ona Anna
91l!1
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takovtí závadu na vinici Sekyrovskú uvésti měl, ale on
tomu místa nedává, než to praví, že ona sama to jest
učinila a tu závadu na túž vinici uvedla, a jstíci napomínána, aby toho nečinila, pl'edse jest na sl·ém stála, majíci
při sobě přátely své, táhna se pH tom na paměf pana
purkmistra a pánuv, dav tal,é i to ujištění a zápis z kněh
městských a od úřadu krále J. Mti perkmistra císti, tolikéž
i které osoby při tom zápisu byly, když jej činila, tím
dokládaje, že jest jí tu tehdáž předkládáno bylo, aby ona
v to se nevkládala aneb nedávala, však předse to ona jest
vykonala, a poněvadž pak proti těm zápisum takový pořízení udělala, muž kazdý lomu místo dáti, le jest rozumu
dobrého a paměti neměla. K tomu hned málo níže v tom
svém spisu položila, že na domě jeho Pavla věno ujištěné
má, ježto toho se ničímž neul<áže; proč pak takové ujištění sirolldím na též vinici ucinila, pro lepší vyrozumění
toto oznamuje, že byla táž vinice v zástavě a byla by již
o ni pH/Ha, nel col. jstí měli statku, ten stí zastaviti museli
a híž vinici tak osvobodili, a potom když od Jana z Bartákova domu kvitanci měli, takové ujištění na též vinici
od ní se stalo, dav ještě pa to čísti z svědomí od práva
Nového l'vlěsta Doroty z Castrova, též i registry v kancelláři zapsané, ze sama tu závadu a ne on učinil, tím
ten artikul zavíraje, 'že ani ti svědkové toho nedokládají
v svém vysvědčení, aby paměti dobré užívala. Drulní pří
činu svého odporu položil, že v tom spisu nachází se vůle
nebožky neslušná, nenáležitá a s právem se nesrovnávající,
ze dítě poroučí IVlartě, sestre své, chtějéci tudy z moci
jeho jakožto otci dceru svtí i jeho jemu vytáhmíti, ježto
to jest proti právu, neb žádná matka za živnosti votce
nemuze řéditi dětem sv);m a jeho pontčníky, a tak ani
ona Anna toho činiti jest nemohla; k tomu práva toho
brání, že ženy nemohou poručnicemi býti a poručenství
před mužskim pohlavím obdržeti nemají, nad to pak před
otcem, a toho ona Marta užili moci nebude, než když by
otce nebylo a matka s dětmi zi'lstala, tu se podle práva
kap. 66. art. 6. matcc správa nad dětmi poroučí, však
tak ještě, když by s dobrým sirotčím to bylo, dav na to
čísti nález do Horažďovic od práva vyššího učiněný, že
mátě obdržela poručenství, tuto pak aby s jal,ým dobrým
dceH jeho býti mohlo, toho on nijakž znáti nemi'lže, neb
odkazuje Martě vinici, aby ji spravovala a ji na ty užitky
opatro,'ala, a když by dcera jeho k letům přišla, aby jí
té vinice postoupila, a ona Martě padesáte kop aby dáti
za to povinna byla, ježto ona tak by mohla tu vinici
opatrovati, že, by snad dceru i z užitku i z vinice
vyUsli mohla, ale on jako otec chce to všeclmo 'darmo
učiniti a tu vinici k ruce dcery své spravovati i jí také
dochovati. Zavazuje také jeho tím svým nepořádným spisem, aby on tu závadu, ktertíž ona sama na tu vinici
uvedla, svedl, ale on té naděje není, aby to od práva
dopuštěno bylo, neb tudy zemdlilo by se takové ujištění,
a vždycky jest gruntovnější i bezpečnější na statku větším
ujištění. Dále odkazuje jemu dum jeho vlastní, k němuž
ona nikdy žádného práva neměla, a právo k"p. 66. art. 1.
ukazuje, což čího prve jest, že to vcjše jeho býti nemůže,
dav takovi zápis čísti, kterýž na něho se vztahuje, poručil
mluviti, že i v tom nepořádném spisu toho jest nenáležitě
dolozila. Nad to pořízení má býti o statkn svobodnim a
nezávadným, a kdož by tak o nesvobodným kšaftoval,
ten každý má spravedlivě zdvižen býti, podav na to nálezu
mezi Janem Sikorou a Pavlem Třílickým, toho při tom artikuli doložil, že i ta vinice jest závadná, jakž prol,úzáno
jest, a tak o ní řéditi a kšaftovati nemohla, mluvě dále,
že ani v tom spisu toho se nenachází, aby jeho Pavla
Anna, manželka jeho, jak podle práva týmž spisem opa-

trila, neb jakž manželu náleží manželku z statku jeho
opatřiti, tolikéž 'i manželka tím manželu podle práva povinna bývá, a jestliže se to v kterém kšaftu a pol'ízení
poručí, třetí díl manželka neb zase na druht\ strnnu manžel
obdržuje, čehož poněvadž jest časlopsaná manželka jeho
pominula a jemu nic neodkázala, té jest naděje, že i to
také od práva váženo bude; ač pak jest padesáte 1<01'
míšo jemu odkázala, ale tu s jakúsi vcjminkou nepodobnou
učinila, totiž kdyby svedl s té vinice, ježto jemu to nenáleží a to býti ani se od práva pro opatření sirotčí dopustiti nemůže. A v kterémž kšaftu vejminky nemožné a
nepodobné se o(]kšaftujícfch pokládají, ty, jakž právo
kap. 66. art. 2. rozcl. 9. ukazuje, jakoby v kšaftu položeny nebyly, počítají. Doložila také i toho, ze by peníze
hotové po ní vzíti měl, čemuz on místa dáti nijakž nemuže, neb ona žádného jmění jest neměla, než tu vinici,
jakž smltíva o statek Kozlovský ukazuje, Heníž také čísti
dal, a tak neměl, co bráti po nf. A poněvadž pak z pl'íčin
provedených a podle práva ukázaných tento spis svého
místa ani pruchodu u práva míti nemá a nemi'tže, tak
tehdy statek, jakýžkoli jest po ní pozůstalý, ten jest nepořízený, z kteréhož on nejprve má míti padesáte kop gr.
č., jemu do dne do roka obvěnných a vejpravu též za padesáte kop gr. č., jakž smltívy svadební ukazují, kteréž
k přečtení podal, a to obé až posavad jemu vyplněno
není; což by pak po věnu a vejpravě pozllstalo, v tom on
praví se míti třetí díl a na místě dcery dva, podal' pr-i
tom z -dekretu J. Ar.l\'1. k přečtení, ze kdož manžel manželce
nic neodkazuje, že takový kšaft za falešui počítán bývá,
a tolil<éž když žena muži svému nic neodkazujc, že třetí
díl v statku jejím muž její mívá, jakž nález mezi Jakubem
Králem, kterýz dal čísti, ukazuje. S tím sebe i orllvod
odporu svého poroučeje k uvážení spravedlivému. 0
Zase od Jana Pikarta na místě Marty, mnnzelky jeho,
skrze pHtelc mluveno: V několika artikulích stal sc odpor
kšaftu sestry manželky jeho a o ničemž se neprovozuje,
neb o jiný věci svědky vede, kteříž jemu postačiti proti
tak pořádně vykonanému a vysvědčenému kšaftu moci
nebudou, a vědomá věc jest, že jeden každý žalobu svtl
provésti má, ale tuto nie' toho ještě slyšíno a ukázáno
není, a protož nechce mnoho mluviti a l'ečí svtí zbytečně
práva zaneprázdňovati, než ukáze to, coz náleZí, dav Usli
kšaft a potom kněze Jana, starého administratora, svědomí
a po pl'ečtení toho obého mluveno: tak, jakž jest podle
práva a pořádně sem podán, jakž žádost nebožky, když
k ní vysláni byli, tak také ona jim poděkovala a jich za
to, aby do rady podána taková její poslední vůle byla,
pořádně i podle práva požádala, což je,t se podle její
žádosti všcclmo vykonalo a by svědomí kněze Jana, starého administr .• tora, nebylo, tehdy na vysvědčení, pořád
ném těch dvou svědkllV dosti jest; však proto, aby vždy
tu nic Holoubkovi se nedostávalo, proto jeho svědomí
čteno. A poněvadž pak to jest prokázáno, že všeckno, což
k pOl'ádnému kšaftu náleží, při vuli nebozlq manželky
Pavla Holoubka jest se vykonalo, Jan Pikhart na mfstě
Marty, manželky své, prosí za tal<ového kšaftu stvrzení,
čehož jest pak on Pavel Holoubek po učinění toho kšaftu
od manželky své žádal a k čemu ji nutil, to také pro
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vyrozumění právu ukázati chce.

Dal č(sti svědomí nl1uvě,

ze to ukazují, jakž nebozku namlouval, aby ona ten kšaft
zrušila a jeho ku polovici stat1m po ní pozustalého phpustila, čehož ona uciniti nechtěla. Zápisové pak jiní od
něho ukazOvaní ti jsou pl'edešle vrchním právem umořeni
a tak jemu k žádné platnosti nejsou, a pro ten zápis od
něho také ukázaný ona manželka jeho dobře jest mohla
kšaftovali, ueb jakž práva llluzi'un o jich svobodném statku
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řéditi a
pouštějí,

kšaftovati propi'tjčují, tolikéž i ženám toho dodav na to právo čísti kap. 27. art. 31. rozdí12.,
tím zavíraje, poněvadž pl'edně vule l<šaftujícího šetl'ína
býti má, prosí podle toho za opatření a takového pořád
ného kšaftu za stvrzení.
Naposledy od Pavla Holoubka skrze pl'ítele mhlveno:
Chce vždy strana ten spis nepol'ádný za Haft jmíti ft jej
ustavičně kšaftem nazývá, dokládaje se těch, kteřfž jej
ku právu dali a vysvědčili, že by na něj od úřadu k ní vysláni
byli, ale on ukázal, že nebyli od úřadu k ní vysláni, než sami
k ní přišli, a tal, ani slavnost právní a náležitá při tom spisu
zachována není a ani pH přítomnosti těch' osob pecetín
jest, než byl prve zapečetěný, ježto se o tom neví, kde a
od koho, a ona jim jeho podala nebyvši dobré paměti,
a tak tím on stvrzen býti nemuže, že jest sem podán,
neb moozí sem podáni bývají, však proto ne hned k právnfmu stvrzení přicházejí, ale když se př(čina slušná nachází jako tuto, umrtveni bývají; svědomí pak kněze Jana
jemu na škodu není, neb že jest on nebožce ten spis
vrátil, o tom se neví, ten-li jest nebožka jim podala či
jiný, a snad mohla jiného podati; což se pak svědomí
Apolony dotýče, ta za svědka podle práva přijata býti
nemuže, protože jest zlodějstvím narčena a o tom se neví,
aby se z takového nářku vyměřila a tal<oví za svědky
" býti nemohou, Kateřina pak ta svědčí věc slyšentí a samu
postačiti nemuže, a tomu odpírá, aby nebožku měl nutiti
od toho l<šaftu, kterýž by pohldně a vedle práva učinila;
nález pak ten aby měl ty zápisy od něho ukázané umrtviti, toho se nic od strany neukazuje, než o ňál<ý zápis
nětco toho bylo, l<terýž udělán byl při čusu Obrácení sv.
Pavla na víru, ale tento o sv. Tiburcf, a tak ten poslednější zkažen býti nemůže, právu pak tomu místa nedává,
neb žena kšaftu činiti nemi'Jže, jakž právo kap. 41. urt.
10. rozdíl 1. ukazuje, že mani'elka o svršcích ani o vě
cech ncmovitich I,šaftovati !Jemi'tže, zvláště když jest dítě
mezi nimi, jakž nález Jana Sípa a pl'ípovědníku na to se
vztahuje a právo kap. 27. art. 22. rozdíl 1., tím zavírajíce, kdyby pHčin hodných k zrušení toho spisu nebylo
a pol'ádně všeckno při něm vykonáno jest bylo, nechtěl
by proti tomu mluviti, ale poněvadž se v několika pří
činách pH něm nepořad nachází, on podle pruvodu svého
prosí za spravedlivé opall'cní a téhož spisu za zrušení.
A s tím strany poručily se k uvážení.
Tu p. purl,mistr a páni vypovídají: Poněvadž
Pavel Holoubek položil' jisté příčiny odporu kšaftu nčkdy
Anny z Pokštejna, manželky své, ty jest podle práva dostatečně po kázal, protoz týž l<šaft se zdvíhá a tl práva
svého místa jmíti nemůže. Actum postridie Mathei ap.
12. 1666_
Rl/kop. č. 1131 f. 7. Jakož jsou
Alexander, manžel někdy Doroty šenkýH<)' v domu u železn);ch dveří, a Jiřík forman, bratr její, Pl'ed právem
obvinili Floriana zlatníka z mordu, kterýž jest učinil a
vykonal nad předdotčenou Dorotou šenk);l'kou on Florian
léta etc. LXIII již minulého při ,času sv. Bartoloměje, že
přišed k nf do domu ke dveřuom železným, kdež ona
víno dávala a jeho Floriana upomínala z toho, což on
propil, aby zaplatil, tu jest on ji Dorotu tulichem probodl a zamordoval mimo řád a právo, toho učiniti nemaje, žádají oni Alexander a Jiřík za spravedlivé proti
němu Floi'ianovi podle práva opatření.
Proti tomu od Floriana zlatníka po hojemství vzatém
jest mluveno, ~by on takový mord vykonati a tu Dorotu
zamordovati měl, tomu odpírá a nevěří, aby puovodové
Alexander a Jiřík takový mord na něho ukázati měli než
zprávu toho činí, že lil mnoho lidí bylo u světlo zhasili i

XI. V litici lI1icltalské.

725

ncví on, kdo by jí, Dorotě to učiniti měl, a bude-li čas
k pruovodum uložen, on Florian bude to odvozovati,
čemuz' odpírá, poroučeje se právu k uvážení.
Na to Alexander a Jil'íl{, puovodové, promluviti
dali, že jest Florian po takovém skutku hned pryč
utekl a pokrejval se, i l<dyž pak tomu odpírá, musejí
oni to proti němu provozovati, davše čísti svědomí k své
potl'ebě , vedená s tím pro mluvením, že žalobu na něho
Floriana zlatníka nčiněmi těmi svědky provozují, kterak
on Dorotu šcnl<ýl'ku, Alexandrovu manželku a scstru JiHkovu, u zc1e7.llich dvcří zamordoval, což se dostatečně
provozuje, i nad to že jest se přiznával k tomu mordu
v vězení jsa, protož oni puovodové žádají proti nemu
Florianovi za spravedlivé podle práva opatření.
Opět od Floriana skrze přítele jeho jest mluveno,
jak žalobu svtl Alexander a Jil'ík, puovodové, proti němu
Florianovi provozují, to bude právu v uvážení, dav také
k odvodu svému svědomí čísti s tím doložením, že se
těmi svědky to ukazuje, kterak jest on zádul, aby Joanna
Rozrodová za něho slíbila za některi žejdlík vína, a ta
šenkýřka ncbožka s ním jest se trhala a příčiny jemu
dávala, což vše bude práva v uvážení, poroučeje se k spravedlivému opatření.
Zuse Alexander a Jil'ík forman, puovodové, promluviti dali: z těch svědkuov od Floriana veden)'ch a ukázaných nenachází se, aby nevinu zamordování Doroty, manželky Alexandrovy a sestry Jil'íkovy on Florian odvozovati měl, a nejsou ti svědkové proti pruovocluom jejich
nic na škodu, nýbrž tvrdí svědky jich puovoduov, a on
Florian pryč jest po tom mordu z měst Pražských ušcl,
a kdyby jaký odvod sluš ni toho mordu měl, byl by neucházel, jeHo ho za dlouhej čas ku právu míti nemohli, až
jest se tecf do vězení dostal, i majíce oni lítost nad tím
mordem nebožky Doroty, hned jsou ku právu s ním Florianem pl-istoupili i jej obvinili a nyní zalobu svou proti
němu provozují, ž,\dají za opatření.
Proti tomu od Floriana zlatníka skrze pNtelc jeho
promluveno, že se v svědcích od něho ukázaných to nachází, ze jest to víno Dorotě šenkýřce zarucil, na čelili
Olla mohla pl'estati, ale dávala jemu příčiny láním a haněním i jinak, a strhla s něho plášf jeho i biryt, čehož
jest jemu učiniti neměla a dobře bez toho býti nebožka
mohla, poroučí se on Florian, pončvadž to odvoznje, že
jest ta Dorota jemu příčinu dala a jej haněla, ježto zaplaceno, jakž Jounna Rozvodol'ú dokládá, Illíti měla, k bedlivému i spravedlivému uvážení.
Naposlcdy od puovoduov jest mluveno, že toho se
neukazuje, aby Dorota měla s něho Floriuna sukni strhnouti, jak chce to za pl'lčinu míti, že by mu ji dala, a by
i toho co bylo, jakž oZtlJmuje, tehda měl pořad práva,
a ne tak ji mordovati. S tím se strany k spravcdlivému uvážení i opatření právu poručil)'.
Tu pan purkmistr a rada slyšícc žalobu, odpor a stran
mluvení i té pře líčení, též svědomí, toho všeho s pilností
a bedlivě pováživše, v právo města nahlídše, takto o tom
nalézají a svým ortelem mezi stranami vypovídají: Poně
vadž Alexander manžel a Jiřík forman, bratr někdy Doroty šenl,ýřky u žele7llých dVtřf, obvinivše Floriana zlatníka z mordu též Doroty, takový mord nad ní vykonaný
jsou podle práva svědomím proti jeho Floriana odporu
provedli a pokázali a on Florian podle své odpovědi a
zprávy učiněné toho jest, veda také k svému odvodu svě
domí proti nim puovoduom, ničím neodvedl a nepokázal,
aby kdo jini takový mord uad ní Dorotou 'ykonati a
nebo on Florian jf to za hodnou příčinou učiniti měl, i
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z těch p!-íčin dává se jim Alexandrovi a Jiříkovi formanovi, puovoduom, proti němu Florianovi obviněnému za
právo tak, že jest tím mOl'dem i pokutou podle práva
jim povinen. Aclum p"slridie Franci,ci 1565,

mého takto poroučejíc mocně s výminlwmi níže položenými kšaftuji a Hdím: Předně duom u železných dveH,
Uerýž sem Vojtěchovi, synu svému, knihami podle sebe,
moci sobě k zlněnění a zrušení zápisu pozuoslavivši, za~
psala, potom na Oujezdě druhý duom, hotové peníze,
na zlatě, stříbře, klenotech i to všecko zouplna, což nahore jmenováno a specifikováno i položeno jest, neuchoval-li by mne od smrti pán Buoh před porodem, poněvadž těZký život nosím, nebo potomním časem kdyžkoliv po porodu, aby na jmenovaného Vojtěcha, syna
mého i na děťátko, popřeje-li mi pán Buoh šťaslného porodu a z milosti své syna nebo dceru dáti a popHti ráčí,
rovným a prav)~m dílem na ně obé pl'ipadlo s nápadem
s umrlého na živého, tomu konečně chtěje, aby Jind!-ichovi, manželu mému, (ač prve on Jindhch včna i nad
včno po mně dosti vzal) ještě sto kop míšo náldelo;
pakli by na tom pl'estati nechtěl, aby mu více vydáno
nebylo, nežli deset kop míš, Item Václavovi de Clil'O
jinak Sotnovskému z Závořic, měštěnínu St, M. PL, po
mé smrti ihned jemu neb dědicuom jeho aby vydán byl
koflík veliký a padesáte kop mí~" též člrnácte kop míš.
?lul,u u Anny Hynlwvic, Ostatek všelikých věcí mých,
Jak svrchu dotčeno, ph Vojtěchovi, synu mým, i tom dítěti, kteréž by mi pán Buoh dáti ráčil, zuostavuji, kromě
jmenovaný Vojtěch, syn muoj, v tom statku ve všem
vajšeji o čtyři sta k. míš. nad dítě druhé, buď to jakéhokoliv
pohlaví, jmíti má a budc, s nápadem s umrlého na živého
pozuostalého, s tímto znamenitě doložením: Jestli by pán
Buoh často psaného Vojtěcha, syna mého, i druhého ditěte, jehož by mi pán Buoh z milosti své požehnati a na
tento svět šťastně vYI'ésti dáti ráčil, pl'ed dojítím let jejich
rozumných a spravedlil'ých i právních od smrti uchovati
nerácil, tak že by prostředkem smrti z světa, nemajíce
let ruzumných a spravedlivých, sešly a zemřely, takového
všelijakého statku mého movitého i nemovitého ode mne
jim tímto Haftem mocně daného tl odkázaného po mé
smrti na dítky mé přišlého pravého nápadníl<a a dědice
jmenovaného Václava de Clhro z Závořic, měšlčnÍna Sl.
M. Pr, i dědice jeho činím, uslanovuji a řídím, tak aby
ten takový všelijaký state~ ode mne dítkám mým daný
po jejich smrti na téhož Václava de Clivo i dědicc
jeho plným právem zouplna bez umenšení připadl bez
pl'ekážky všech lidí. Kromě i tomu chci, zemřely·li by
d!tl<y mé v létech nedospělých, aby duom na Oujezdě
Jiříkovi Biskupovi sladovníku, kterýž u pána mého byl,
se dostal beze všech odporuol', 'k tomu sto kop míš.,
kteréž mi schovati dal, aby mu vydány a navráceny byly
hned po mé smrti. A jestli by ten takový statek po
dítkách mých již z svěla sešlých podlé této mé jisté a
konečné vuole na Václava de Clivo nebo jeho dědice,
jakž já tomu chci, přišel II jemu se dostal, bude on Václav
nebo dědicové jeho povinen odtud vydati ~ Vojtěchovi
z Kačína, bratru mému, ,sto kop míš, a Mikulášovi Dači
ckému z Taul'npergku sto kop míš, a padesáte k"p míš.,
kterýchž sem mu půjčila, ty jemu odpouštím. Při tom
jim Mikulášovi Dačickému u Václavovi de Clivo mimo
všecky jiné lidi se duovHujíc prosím, nastala·li by toho
jaká pot,'eba tak, že by tomuto mému kšaftu a konečné
mé svobodné poslední vuoli jakoukoliv pl'ekážku kdo cinili se pokusil a činiti směl, že oni radou a, pokud nej·
vejšeji rozum jejich stačovali bude, toho nedopustí, také
svou pomocí i manžela mého v tom neopustí, ale znaje
mou býti tuto vuoli poslední konečnou, buď při manželu
m)~m aneb", sami od sebe oba dva anebo jeden z nich,
jakž já jim to všecko mocně poroučím, skutečně ji zastá·
vati kdy a kdekoliv by toho potřeba byla, budou, nic
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13. 1666, 3. dubna. RI/llop, č. 2121 J: 164. Julwž
jest panskou ve;povčdí mezi Alexandrem tesařem, man·
želem někdy Doroty šenkýř'ky u železnejch dveH, a Jil'íl,em formanem, bratrem jejím, z jedné a Floryanem Hyršem zlatníkem z strany druhé proti ne mu Florianovi jim
'puovoduom za' právo dáno, že mordem před dotčené
Doroty jest povinen, i o to strany pl'átelským zpuosobem
takto jsú se smluvili, tak že on Alexander a JiHk jemu
Florianovi - jsou odpustili a on Florian jim za škody,
lderéž skrze tu ph brali, dáti má XX k. m.
Act.
pridic Ambrosii.
14. 1568, 14. černnce, Rl/kop. č. 2118 f. 200.
Lidmila Kucková z Květnice koupila sobě, Vojtěchovi,
synu svému, duolll u železných dveří, zadkem proti domu
pánu ov Zajícuov ležící, od Marty z 1'0kštejna, Jana a Vá·
clavu, synuov též Marty, za 665 k. č. Act. postridie Mal'garethe.
Viz výše str. 302.
16, 1577, 17. května. R1/7101'. Č. 2112 f. 6, Annu
Sukniclwvá z Kačí!)a, Jindřicha Sukničky m., oznámila:
Jakož jest jí Annč duom pruochoditý u železných dveří
v podílu otcovském se dostal, že ten duom ujímá pro
sebe a syna svého Vojtěcha. Act. postridie Asc. Christi.
10. 1582, 1. srpna. R1/71Op. č. 2205 f. 33, (Kšaft
Anny Sukničkové z Kačína,) Ve jméno pána Boha všemohoucího amen. Já Anna Sulmičková z Kačína, slovutného
Jindl-icha Sulmicky, měštěnína St. M, Pro manzelka, známo
ciním - že - jsouci já blízka smrli, hodiny své neznajc,
neci>ticci tomu, aby po mé smrti o vlaslní muoj statcck,
klerýž na mne po dobré paměti panu Vojtěchovi Kačkovi
z Kacína a paní Lidmile z Kvělnice, rodičích mých milých,
právem dědickým z nesmírné milosli pána Boha mého
př-ipadl - , jaké nesnáze vznilmouti a povstati mely,
_ o tom takovém svém svobodném statku, kterýž na
tomto dleží: Předně dva domy v podílu na mne přišlí,
jeden zde v St. M. Pl'. u železn)~ch dveří řečený, druhý
na Oujezde ležící, potom nu hotový summě phs pět set
kop míš., item dva řetězy zlatý, item zlat)~ch uherských
na šnu,'e dvadceti devět II mezi pátúi a !d'íi\fály na šnuře
díl dupldukátuov a díl zlatých uherských v počtu třidceti
dva, item deset prstenu zlatých, na něž sem sto a tl'idceti
kop míšo puojcila, item čtyH prstýnky mí vlastní a pátý
sekryt, vše zlatý, itcm jedenácte 'lzic stříbrných, slánka
stříbrná pozlacená, šest koflíkuov stříbrných pozlacených,
pás stříbrný pozlacený a řetízek stříbrný od pasu, též pozlacený, item cínové nádobí v truhle skládané, v podílu
otcovském na mně přišlé, i jiné všcclw, což v té truhle
slozeno jest, šaty mé chodící všelijaké, juk od sulmí tak
mantlíkuov, nicméně i šaty ložní v podílu na mne přišlé;
item dluhy tyto, jimiž sou mi povinni: urozený pan' Vilím
Vostrovec z Kralovic, místopísal' království Českého, tři
sta padesáte kúp míš., urozený a statečný ryW- pan Vilém
I~osoř Malovec z Malovic, najvyšší col mistr království
Ccskéi>o, tři sla kop míš., item pan purgmistr a rada i
na místě vší, obce města 'Litom~l'ic čtyl"i sta kop míš.,
item za porucníky po panu panu Ceňkovi l\Iičanovi z Kliuštejna nal'ízenýrni dluhu za vinici nebožtíkovi pánn ode
mne prodanú pozuostávajícího dvě slě padesáte kop míš.,
item Lidmila z Lacemburgku, pana Václava Horského
manlclka, podle kšaftu nebozky paní matky mé pozuostává
na padesáte kop míš" o tom o všem ve jméno pána Boha
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méně i toho opatřiti, začež jich Mikuláše a Václava jako
svých mil)~ch pánuov a pl'átel žádati snažně nepřestávám,
nepominou, aby to, což dítkám svým tuto z mého vlastního dědictví a statku svobodného' poroučím, I' celosti a
zouplna dochováno do jcjich let a 'zrostu býti mohlo. A
pana purgmistra pánuov jakožto svých milich ochrancuov
s ponížeností žádajíc prosím věNce, že oni pro odplatu
Boží nad touto mou vuoH ruku ochrannou držeti a
tento kŠaft muoj po mé smrti stvrditi poručiti rácí. Naposledy sobě moci té pozuostavuji, abych tento kš aft
mohla zkaziti, jiný udělati, nčtco změniti, pI-idati neb ujíti,
jakž by mi se vidělo. Na potvrzení toho všeho lento list
llIuoj kšaftovní svou vlastní pečetí jsem upečetila a pro
lepší toho jistotu - dožádala selll se slovutného pana
Václa\'a Junka z Roklína, že jest pečetí svou tento
l<šaft muoj upečetiL Jenž jest dán v stredu den památky
sv. Petra v okovách prvního dne měsíce srpna léta
patnáctistého vosmdesátého druhého, K žádo,ti Vá·
c1ava de Clivo po zamítnutí odporu i v appellacích stvrzen
ve čtvrtek po sv. Třech králích L nc 8!.
17. 1ó8!.
R1/71Op. č. 2112 t: 175. Zmocněn
domu pruochoditého u že'lez. dveří Václav Deklivo ze
ZávoHc podle kšaftu někdy Anny Sukničkové z Kačína,
18. ló\lO.
R1/71Op. Č, 2179 I, f. 68. Vojtěch
Sulmicl<a po Anně Suknickové z Kačína syn, maje léta
daná oznámil: Jakož jest Anna, jeho matka, o s.vém statku
po rodičích na ní přišlém kšaft učinila, nad tím slatkem
poru~níka i nápadlllka V úclava st. Deklivo z ZávoHc na·
ř'i<lila, že jest on Václav jemu Vojtěchovi zc všeho statku
po matce počet pořádný vykonaL A kdež jest Anna z Kacína Václavovi, aby on do libosti své do domu u želez·
ných dveří, kteréhož Vojlěchovi Václav podle zvodu a
zmocnění postupuje, pivo k šenku podávaje vystavovati
mocně poručila, on též Vojtčch pro dokázání vděcnosti dovolujíc přeje, aby pokudž možné a líbezné bude, rovného
jako kdy prve pohodlí dostával a piva bílá a ječná mimo
potřebu Vojtěcha vlastní v tom domu u železných dveH
odbejval a je tu svobodně vydávaL
19, 1007, 18. ledna. Rl/kop. č. 2113 ľ, 426, Syllleon st. Lopatský z Liběchova a Anna koupili duom
pruchoditý u železnýcl. dvel'( od Vojtěcha Sukničky za
2100 k. gr. č.
20. 1614, 27. června. R1I71Op. č. 474 f. 78. Sl"
meon st. Lopatský z Liběchova obeslav před právo úřadu
šestipanského Ondřeje Bistrsl,ého, pHcinu téhož obeslání
skrze pHtele svého přednesl, že Ondřej I3istrský vedle
domu jeho u železných dvcř'í řečeného stavení altánu nebývalého na gruntu a stř'cše jeho pl'ed sebe vzal, a takový nový altán k ublížení znamenilému domu u železných
dveI-f od samého dHví postaviti dul, kteréhož mu nijakž
trpěti ani snášeti nemllze, ale žádá, že do téhož dOlllu
jeho vejchoz vykonána bude, což za pOll'ebí jest, toho
k spatření ukázati nepomine,
Od Ondřeje Bistrskýho proti tomu za odpověď dáno,
ač koliI' by proti tomu Symeona st. Lopatského vznešení
hojemství bráti a' příčiny k neodpovídání, proč by odpovídali nebyl povinen, klásti lllohl, však aby z zanepráldnení dalšího sjíti mohlo, k tomu, aby vejchoz vy konána
byla, povoluje, tolikéi ukáže, jest·li co na ublížení p. SylneonovÍ cHi nic.
Když vejchoz k žádosti Symeona Lopatského vyko·
nána od pánllv IÍI'edníltÍ'tv byla, lu Symeon v domě svém
u zdezných dveN ukázal altán nad krovy cihelnými od
dřcva vyzdvizcný, prkny starými vuokol bedněný a do
polovice otevř'ený, sli'eškou šindclnou pHkryti, pN tom
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oznámeno: altán tento nový a nikdy nebývalý v nově od
Bisterskýho srouben a na rychlost, když doma nebyl vyzdvižen i postavcn jest, na kterémz sic ještě stl'echa dopobita není, nýbrž kus na vrchu odevl'ený po obstavení
díla zanechán. Druhé, poněvadž práva městská to zbraňují, aby soused sousedu oken nových, kterýchž by pře
dešle nebývalo, rozši!'ovati ani do gruntu jiného obraceti
nedal, II tak co sám sobě míli nechce, toho jinému ne·
činiL Tuto pak Bisterský netolilw okna, ale veliké, jak do
domu jeho Symeona, tak i jiných vzdělal, kdež by nic
v domě u železných dveH v pokojích ani komorách udělati
se nemohlo, aby toho z téhož altánu, každý spatHti neměL
Třetí, že spád vody s krovu téllUz altánu na střechy Symeona Lopatského obrácen, a touž pHčinou dosti veliká
služebnost na dum jeho' uvedena jest, kteráž nikťerakž
zustati a, trvati moci nebude. K tomu také pl'istupuje i to,
kdyby někdy oheň z dopuštění lloUho pošel, že by velmi
zlé takovým podpalem sOUSedllll1 tll bydlejícím bylo poslouženo, za ktel ýmiz pl'ícinami altán ten minouti a dolův
shozen býti musí, tak aby, čeho jest pl'edešle nebývalo,
dosavad nebylo,
Na to od Ondřeje, že týž altán v gruntu jeho Ondřejc a ne Symeona, jakž ~pravuje, postaven jest a na
stari ch sloupcích, které tu pl'cdešle a okolo "ich šindele
pHbyty byly, kudyž voda a krapě z střechy jcho na
stl'echu Symeona scházela, poněvadž pak každý na smetišti svém na hloub i vejš podle proplljčení práva
městského stavčti mllže a ocl Symcona nikdy Oncli'ejovi
takového díla hájeno nebylo, nebo kdyby znal co ke
škodě domu svého býti, tehdáž z počátku, a ne když již
postaveno, hájiti m'l náleželo, Přes to všecko, kdyz s te·
sařem svYm, kterémuž to stavení pronajal, smlouvu má,
aby ten altán vuokol a vuokol obednil a zatahovací okna
udělal, kteréž by toliko tehdáž, když šaty sušiti se budou,
otvírali se mohla, a tak panu S)'meonovi nic na ublížení
nebude,
Při jiném stání od Symeona: Jakož předešle při vyžádané vejchozi,' což na znamenité ztencení domu jeho
jest,. vykázal, aby dále I' jaké promlouvání II pHcin k zaneprazdllování práva podávati měl, toho se mu učiniti ne·
vidí, ale podle toho dle předcšlého Zpllsobu zllstal'en
býti žádá,
Za,e od Ondřeje Bisterskýho: Poněvadž příčiny své
sobě sepsati dal, ln naději má, když se pl'ečtou, ze ph
slavení svénl zl'tstavcn bude, spisu svého za pl:ečtení žádajíc.
Od Symeona Lopatského: Nic toho, což Symeon
Lopatski pH odpovčdi dání proti žalobě a vejchozi neslyšel, cteno a publikováno býti nemá, nebo žalobu když
vyslyšel, žádných pl-ičin nepředkládal, proccž nic dále
užiti nemá. Právu citovanému, že každý na gnllltu svém
stavěti mll že, místo dává, ale že nětco jiného pl'i tom
dolozcno, aby beze škody souseda stavěl, a tak též právo
naii samého vejbornč se vztahuje. Pročež Symeon Lopatský vyměl'ení od V, Mtf očekávajíc' k opatření sc poroučí. Tím spor zavHn a od stran k uvázení podán
jest.
Tu páni tíředníci -- vypovčděll: Ačkoliv jse to
z ocitého spall'ení pH vejchozi najíti a vyhledati nikterakž
nemohlo, aby Ondl'ej lla gruntu Symeona altán v nově
vyzdvihnouti a postavili měl, však zc jest Ondřej věc
novou a prve nikdy nebývalou v gruntu svém nad krol'
sVllj vyzdvihnouti tl zvcJšiti dal, tak ze p!-íčinou toho
altánu do domu Symeona tok vody obrácen, a jak do něho
tak jiných domův okolních hledati a vyslejchati se mllže,
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což práva království tohoto, aby soused sousedu stavení
nového na škodu nev)'zdvihoval, oken neobracel, a toku
vody neuvozoval, zapovídají, anobrz týz altán k velikému
nebezpečenství v čas ohně (kteréhož pán Buh uchovati
rac) též k ohavě, poněvadž od samého dříví vzdělaný jest,
býti se uznád, z těch pHčin Ondřejovi Bisterskýmu
z práva se nachází, ze jest takový v nově vyzdvizený
altán dolů v sníti, krov sVllj na způsob starobylý zase zavříti a spád vody s nčho, jak předešle byl, uvésti povinen podle práva. Actum 3. Junii anno 1614.
21. 1615, 24. března. R1I71Op. Č. 474 f. 101. Jakož
jest Ondřej llistrský Symeona st. Lopatského pI'ed úl'ad
šestipanský připravil, ze viní jej, kterak z domu jeho
II železných dveH jedna díra skrze zeď tejně a ukrytě od
jednoho pokoje, nemajíce býti, do tejného dolu v domě
jeho Ondl'eje Bisterskýho od kohokoliv proražena jest, a
tou děrou nen1alá škoda gruntům a zvláště sklepllm Ondl'eje zdělána a az dosavad nenálditě, nesousedsky vždy
více po napomenutí se činí, tak že touz děrou do tejného
dolu pokojníci p. S)'mcona všelijakou nečistotu metali a
vylévali, ktcrouz pHcinou teď nedávno jsa přeplněn "Z
po dVOl'e teklo a nemalý slHrad pllsobilo, kdcž Ondřej,
koupivši tl zaplativši dllm ten, toho smradu nijakz trpěti
nemohl, ale nedávno tuto na, jaře za to V. Mtí žádal,
abyšte do několika for odvésti, poněvadž již v čas od
vrchnosti zapověděný bylo, dovoliti ničili, od 'kteréhož
cizení aby toliko ze dvora ubráno bylo, do 11 kop dáti
musel, když pak aŽ do dna vyvésti se míti bude, co stane.
A proto z nemoha tomu Ondl'ej obvyknouti nebo to nenáIditě a právy zapověděné jest, aby souscd sousedu dýmem
a smradem škoditi měl, za to V. Mtí se vší uctivostí žádá,
poněvadž ta díra k tomu tejnému dolu zádného práva
míli nemá, nebo od koho koliI' z domu pana Symeona
od kolikas let proti právu ukrytě jest udělána, aby on
pan Symeon polovici od vyvozování z toho dolu zaplatil,
a od toho dne více, jestli ze společního náldadu vésti nechce, nic líli, házeti ani ho potřebovati nedopouštěl,
nýbrž tu díru zazdíti povinen byl, že jej napomenouti a
k Lomu míti ráčíte, poroučejíc sc v tom k skutečnému
o~atl'ení podle práva.
Proti tomu od Sy111cona: Poněvadž jest jse nenadál
od Ondl'cje na se této obšírné a poněkud neprávní žaloby, hojemství právního uziti žád'l, nepomine na to odpovědi své dáti. Po vzatém hojemství dáno za odpověcr
od Symeona: V. Mli páni úl'cdníci, jest V. lIItem vědomé,
kdyz dnllv pominulých spor mezi Symeonem a Ondřejem
o altán vznikl, žc jest vejchoz učiněna byla, aby z tohoto
nového zaneprázdnění sešlo, pokudz se Ondrejovi jaké
skrácení dálo, mohl jest to, co se místa tejného dotýče,
vykázati, ale že v žalobě své toho dokládá, že jest nějaká
díra do latryny jeho udělána, však aby Symeon starší
Lopatsky touž díru udělati dáti mčl, toho se v žalobě
nenachází, kdo jest to kdy udělati dal, proč naň nastupováno nebylo, pročcž neučinivši toho Symcon, ncvidí se
mu, aby toJ hraditi povinen byl, žc pak v té zalobě skrze
pHtele Bisterskýho V. Mtem naucení se dává, jak byšte
se zachovati míti ráčili, viděti jest, Ze věc bezpotřební,
neprávní, z pouhého záští na vymstění před sebe bere,
neb račte to váziti, poněvadž se I' žalobě k tomu při
znává, ze za odklízení nd-ádu z té latryny sám 12 kop m.
dal, i věděl-Ii jest a soudil-Ii jest o tom, že by Symeon
do jeho spoleenosti pl-fslušel, ncměl se tam do toho
vkládati, ale že jest pOVillllost jcho byla dHve se ohlásiti,
a tak toho neučiniv, tudy pochybil a pohdu práva nezachoval; nebo právo psaný patrný jest, koupí-Ii kdo
grunt, principála šetl-iti má, aby mu nedostatkové všelijací
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i takoví z gruntu svedctli a očistěni byli, Ondřej pak když
dlllíl sVllj kupoval, to místo dobře spatl,iti mohl, jakoz i
spat1'il, tehdyť jest jse mohl hned o to domlouvati a pohd
práva zachovati, ale nyní aby měl Symeon to místo hradili, k odvedení nákladu pl'idržán biti, vidí se mu, ze
Ondřej zbyteční včci žádá Rozuměti jest, zc strana SI'OU
hlavou chtčla práva zllstati, ale to nikteral<ž biti nemllže.
A pokudž by právní a míslné odpovědi této Ondřej místa
dáti nechtěl, bezpochyby podle práva městského B 37,
a 53, poněvadž ia pravdu čísti, aby to ukazoval, žc mu
vynajíti ráčíte. V kterézto příčině Symeon bude toliké2
ocitého spatl'ení k odvodu svému potl'ebovati, za to zádá,
ze se k němu dobrotivě skloniti a vejchoz do domu jeho
učiniti ráčíte, opovídajfc se v tom dále, aby 1I10hl k prll'
vodu svému, co se mu viděti buJe, pl-iloziti.
Od pHtele Ondřeje: Doslejchá této dosti obšírné
odpovědi od Symeona dané, kdd nejprve bezpotřebně
o altánu zmínka sc činí, a to v tom, "e pH té vejchozi,
kterouž sobě p, Symeon vyžádal, nic sobě neztížil, i nebyla táž vejchoz toho easu konána proto, avšak nicméně
co jest prohloval, že jest díra ukrytě od koho koliv do
do dolu jeho tajného udělána z domu Symeona, a tou
děrou skrze prolomení jí do domu Ondl'eje veliká škoda
se činí a také veliká služebnost to býti musela, aby měl
nětcím služebníkem biti, to ukázati moci bude. Ačkoliv
jse toho od Symeona staršlho Lopatského dokládá, ze jest
nemělo své lIjme, poznával,li jest tu jakou spolecnost
býti, z téhož tejného dolu dáti cíditi, i učinil to proto,
že jest ve dvoře jeho nečistota se rozlila, a odtud smrad
veliký proti pl'fsné zápovědi právní i koFkterému poručení J. Mtí místo J. Mti C. v království Ceském ddících
sc působil, o té pak díře tajně a ukrytě prolomené nic
nevěděl, až potornně jednoho času jdouc ke dveHlln tejného dolu a tehdáž tou děrou do téhož tejného dolu byla
nečistota vylita, tak že jest Ondl'ejovi plášť ostl-ildo, kterýž
nemohšc takové věci dále trpěti, ihned ten den došed
k panu lvlelicharovi Haldyusovi, to chtěl stěžovati, jakož
potom i stěžoval. proéež v této pl'fčině jaké' skráccní a
jaká služebnost domu Ondřeje býti by chtěla, té on jakožto novotný hospodú1' a pán domu svého trpěti a snášeti nikoliv nemllže. A poněvadž Symeon V. Mtf za vejchoz žádal, byť to i Ondl'ej učiniti chtěl, s těžkostí mohla
by se .z domu jeho spatl'iti, ale však když rácíte tu takovou vejchoz uciniti z domu Symeona Lopatského, ráčítc
moci spatriti, a toho potomně, má,li taková sluzebnost
k domu Ondřejc jaké právo, spravedlivě povážiti, poroučejíc se V. Mtcm k opatření. A co sc osoby mé dotýče,
abych V. lvltem jaké vyměření činiti měl, toho se bohdá
nenajde, než toliko co jest Ondl'ej Bistcrský, a to věci
slušné, zádal, to jsem na místě jeho pl'ednesl a tak v ěi'hn ,
že mně laskavě omluvna míli rádle. Od pi'Hele Symeona,
že tato řeč prodlouzilá žádného gruntu a fundamclltu
nemá, procd pro ubytí zaneprázdnění odpovědi na ni
dávati se nebudc. Nebo právy městskými pod lit. T 13,
A 3 roz. 4 jedenkaždý při všech soudech jse říditi povinni jsou. P. Symeon žMá, že této věci podle citovaných
práv na průvod podati, druhé očitě to, což na odporu,
spatHti; třetí právo městské K 15, 42 roz. 2. v své uvážení vzíti rácÍle, jest ta naděje a Symeon pánu Bohu a
spravedlnosti se těší že právního opatl'ení dosáhne.
Když strany na' odporu sobě byly a k průvodům jsc
volaly, jest jim den k provozování od práva uložen a ~er-I
minován, pH vyjítí času terminovaného strany v lířa~,c sJ
It
postavivše, Ondřej dal čísti žalobu, potom skrze
,,<
svého pi'ednésti porucil: ráčili jste doslechnouti nC'.
stížnosti na S)'meona, na kterouž podle práva městi.
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že proti němu nic nečelí, nýbrž OndřejoYi ke škodě budou,
A 45 roz. 4 maje dáti odpověd světlou, buď se k ní při
se vynajde, nebo Symeon to dobře, co tato země v pří
znati a ncbo odepříti, toho neučinil, ule toliko v jakés
činách takových za právo má, vyšetřil.
štráfování se vydal, tomu neodporoval, aby se z domu
Tu páni úředníci vypověděli: Poněvadž se to
jeho Symeona, u železtl)'ch dveří řečeného, gruntllm!
z prllvodu Ondřejc Bisterskýho k této při vedeného pasklepum tou děrou v domě Ondřeje škoda a smrad proli o trně nachází, kterak on příčinou a puvodelp lití všelijakých
právu K, 28 díti ncmel, načež Rráva mě~tská království
nečistot a házení neřádův troubou z domu p. Symeona
tohoto Ceského B 36, 94 S 17, JSou dostl patrna. Podán
staršího Lopatského z Liběchova, u železných dveří slove,
k přečtení reces z kancclál'c Ceské dvorské v kněhách
do tejného dolu v domě svém, na sklepích velikou škodu
městských ingrossovaný.
snášeti i nemalý náklad na klizení ji pro zapěnování
Od Symeona, že podle práva B 37 původ, ?o protrouby od pokojníkův a podruhův p. Symeona sám vésti,
žaloval má ukazovati a ne nětco postranního vésll, reces
a znamenitý smrad v čas přeplnění proti zřejmému právn,
tento j~koŽlO věc postranní čten býti nemá. Když z pl:áva
kdež soused sousedu smradem a vylíváním protimyslnosti
nalezeno ahy takový reces jakožto instrument právní eten
činiti, ani jiným dopouštěti nemá trpěti, a roku pominubyl, pl'ddlozeno dálc k publikování svědolllí listovní
lého do 12 kop nl. na cízení téhož tejného dolu vynaloAdama Lchnara z Kouby; urozeného pana Wolfu Hozlaura
živši nyní opět znovu pro přeplněni jeho náklad vésti
z Hozlau zprávy celádky pohodlného, pH tom mluveno,
musí. Že pak práva Icrálovství tohoto jednoho každého,
ráčili jst~ slyšeti reccs od J. Mti C. rad, též těchto dvou
kdož by s kým jakou služebnost v společném užíváni měl,
poctivých rytíi-ských lidí svědomí, ano i zpráv čeládky
k tomu víží, že ji sobě knihami městskými, zápisy llřu,lu
pollotllného, kterak podle práva B 65 sro:,nale vys;,ěd
tohoto a jistými smh\vami stvrditi; kdy z by pak sešla,
čují kterak z léhoz domu Symeona ukryte na zapreno
a ncb nákladu a opravy potřebovala, společním nákladem,
necistota do domu Ondl'cje se vylívá a škoJa nemalá činí.
v takové pak pHčině, kdd by se dolu tejného dotý!calo
a skrze dum cizí kliditi muselo, dvojlm dílem povlDen
Symeon proti tomuto pruvodu tak praví,' že jest nic
jest. I ačkoliv p. Symeon starší Lopatský zápisem trhonového a nebývalého před sebe nevzal, ale vše v svém
vým z lměh městských koupení don;u svél~? II ~.el:zný~h
starobylém zpllsobu zllstává, a téz místo podle práva K 15
dveří s tím vším k němu od starodavna pnnálezltym prízllstane a zllstati má; čtena vejchoz na žádost Symeona
slušenstvím, jakž od staroclávna bývalo, i vydržením léty
vykonaná zápis koupení domu, ph tom mluveno, tuto
talcové služebnosti se hájí, však toho, aby žádným náklajest V. 'Mtem ocité spatření ku paměti pHvedeno.
dem na cízení latryny v domě Ondřeje Bistcrského, do.
Hem doslechnouti jste rácili ziÍl,isu z knth městských, ze
kteréž troubu a stolici z domu svého má, kudyz větší
jest s tím právem Symeon, jak neb"žlík Suknicka a před
nečistota od pokojníkllv a podruhllv jeho než od Ondřeje
kové jeho drželi, takový ~um koupil, jeho užívá a uŽlvati
Bisterského litím i jiných neřádův a smetí. házením se
bude, i právo městské K} 8, ,kteréz ,R~aví, sou~ed sousedu
děje, on 'ncb předešlí držitelé domu jeho ~ zclezných
v starodávním stavení prekázky neC111, a coz ocl starodveří povinni býti neměli, ničímž nepro\'ozuje a neukadávna postaveno, to při svém zpllsobu zůstali. V. Mtem
zuje, 'z těch pHcill z práva se nachází, bude-li p. Symeon
předcstl'íno. Citováno právo B 37 roz. 1, kdo co praví,
starší Lopatský z Liběchova takové t1'úuby '~ p~~l?dlí ~?
Cfsti a za pravdu pokládá, jest povinen aby to ul"ízal,
tejného dolu Ondřeje Bisterského budoucne uZltl chtrh,
pakli sc toho od něho nestane, obeslaný by nic neodvedl,
že jest na pomoc cízení té latryny Ondřejovi Bistertoho má býti osvobozen. A poněvadž Symeon podle práva
skýmu, poněvadz se skrze dům jeho cíditi musí, ~va peK 15 starozitnou věc, kterJuž předkové Ondřeje Bisterníze dávati anobrZ i o pl'edešlý náklad roku pomlUulého
skýho trpěli, býti ukazuje, tehdy při tom, čehož předeš.Jí
týmž zpllso'bem se narovnati, a to tak ,p~i pok?jnícícl~ n
dditelé domu jcho užívali, zllstaven bude. Jak), pak koltv
podruzích domu svého aby se OndrejOVI Blsterskymu
v svědoml p. Adama Lehnara to se nachází, že bl k ~~l'.'~
bezpotřebným litím a h'ázenlm smet( na gruntu jeho Ško~.a
o túl' věc posílati' měl, však kdyby O to slovlcko Cl mli
nedála, opatHti povinen podle práva. Actum 24. Marttt,
bylo, snad by se toho nevymilezlo. A poněvadž právo
pod lil. A 3 r.)z. 4 patrně praví, ze právy městskými tuto
anno 1615.
22. 161ó, 24. bl'ezna. Rl/kop. Č. 474;: 117. Symeon
pl'ivedenými všickni se říditi mají, tehdy podle t)ichž práv
st.
Lopatský obeslav před úřad šestipanski Ondřeje
ocitého spatření zápisu trhového, ze nic nového před sebe
Bistrského přednésti dal: Jakož jest nedávno pominulého
nevzal, Symeon v ochranu ,e poruccného činí.
času vejpověd pH právě tomto mezi ním Symconcm a
Zase od pHtele Ondreje: Juk zápis tcnto koupení
Ondřejem vynesena, kteroužto Ondl'ejovi nalezeno a vydomu S)'meona k tomu, oč činiti jest, nepHnáleZí, tolikéž
měřeno aby altán ten nebývalý na ublížcní a skriÍccní
právo městské K 15, juké by právo jisté a spravedlnost
domu Symcona staršího Lopatského u železných dveH ře
k tomu tcjllél1lu dolu Symeon míti měl, z podstaty toho
čenýho vyzdvižený, nímž se do domu tdlOŽ hleděti a
ničímž neukazuje, práva pak na to jsou dosti patrná; K 45
všudi, kdo by co z nájemníkuv v pokoji svél~~ .činil ne,b
roz. 1 2 doličujc, kdo by chtěl na gruntu souseda svého
mluvil, spatřiti a vyslejchati mlrže, zase zbonl! dal; ze
jaké p'rávo a služebnost na časy budoucí. sobě p zustaviti,
jest pak týž Ondřej vedle vyměření V. Mtf se nezachol'al,
má smltívami, zápisy kněh městských a úl-ad u tohoto to
ale majíc týž altán r1oluov shoditi, jej toliko pl'emustroval
sobě vykonati a k místu phvésti, protož Ondřej tomu,
a z oken, kteráž do domu jeho před tím šla, dymník veaby Symeon nebo kdo jiný právo k tomu tejnému dolu
liký do dvora jeho, ano také všecken spád vody s krovu
v domll jeho míti a on' pacholkem býti měl, žádného
svého obrátil, procež vec by mu taková jeho neRoslušnost
místa v ničemž nedává, rýbrI jest· té dllvěrnosti, když
obrácena býti měla, vejkladu neciní" ale, za vejcho~ pro
toho. bedlivě pováziti a I' to nahlédnouti ráčíte, ze při žá:
spatl'ení toho Zádá, a aby to všecko, cehoz prve nebyvalo,
dosti sl'é zllstavell b~de. A p"kud~ se nedá další pl-íčina
Ondřej v nic obrátiti dal, prosí.
, .
k m!uvení, s tím se k uvázení V. Mtcm poroučL
Na to od přítele Ondřeje za odpověď dáno, ze jse
Na to od pHtele Symcona:. Aby Ondřejc za nějakého
mu diví, proč Symeon jak právo tak i jeho zbytečně. a
pacholka 'jníti 1l1ěl,toho oumyslu není, když sc v práva
daremně zancprázdňuje, neb kdež sobě do něho stHUJe,
městská citovaná 1(.45, 47 nahl~dne a, v uvážení vezme,
92
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dcera p. Symeona a manželka J aua vVinta, ujala V1111Cl za
Braníkem na grllnlech pán'l Staroměstských, slove lla Valavě,
v 600 k. m., zahradu pod hájem Branicl'ým na týchž'
gruntcch -.*)

flor. ung., eandem resignat loco mercatorum Nor" ber·
gensium J ohanni Olberger, civ i Normbergensi, et Ca'paro
Kurczil, civi de Egra. Act. fer. V. post Ambrosii.
6. 1482. 27. dubna. Tam/éž f. 37. Georgius a
media rota ob1igatur in CXXV S. pl'. Johanni Strygnar,
civi Zatecensi, et Magdalene, conlhorali ipsius. Ac!.
sabbato ante Vitalis.
7. 1483, 17. června. Rllkop. č. 2106 f. 124. Johannes Strignar de Zacz emit domum ad ll1ediam rotam
erga Georgium de Jiczin pro CXXV s. Act. fer. III.
post Viti.
.
8. 1484, 23. llnora. Tamtéž.f. 135. Sigismundus
de Kwietnicz, natus Weneeslai Holecz, et Margaretha
emerunt domum ad m. r. ex opposito fontis erga Johannem Strignar de Zacz pro C S. pr. Ac!. in vig. Mathie ap.

XI. V lllici MicltalsJlé.

vadž Symeon průvodem svým a očitými svědky žalobu
že by se vedle vyměření učiněného zachovati neměl, ale
svou provedl, protož jest té naděje, že při způsobu pře
Ondřej tomu odpírá anobrž praví, že jest vyměření V.
dešlém zustaven bude, a Ondřej Bister,ký takový altánek
Mtí uposlechl, tak a ncjinak se zachoval; altáu, kterýž
zrušiti se pHdržf. Z druhé strany vcdle processu právního
nemnoho a neb naprosto nic ku p"ekážce p. Symeonovi
soudcové na to, jakž právo B 73 vyměřuje, pozor dáti
nebyl, doluv shodil a krov dle starobylého spusobu zamají, že každý dobře zachovalý bliZší jest k obhajování
vříti a šindelem zapobíti dal, a to dosti s velikým nebezspravedlivosti své II jemu se více věřiti má, ncZ těm,
pečenstvím hrdla tesaře, kterýž by tudíž zavírajíc týž krov,
kteří u strany odporné dílo dělali, jenž tak k svědomí
s něho na dvoře u železných dveří byl se octl, se stalo.
dostateční nejsou jako ti, kterýmž potom nic ncní.
A tak ničímz dálc Symeonovi není povinen.
Od Ondřeje: Jest rozuměti štráfování svědkův od
Od pl'ítele Symeona: Spatřiti sc moci bude, jak jest
Ondřeje zavedených, jako by z nějakého ouplat1<u svěd
jse zachoval n na způsob starobylý kr<?v zavříti dal, když
čiti měli, ale to jest vše jalové a llicímž býti musí, jcstli
vcjchoz vykonali rácíte. Při vykonané vejchozi do domu
žc jsou na oncn čas pracovali, tehdy slušně povinen' jim
u železných dveří Symcon oznámil, lak že jest Ondřej
byl platiti, ale když dále v díle u něho nebyli, co jsou
před V. Mtmi se přiznal, že jest altán ten, klerýž byl
pod přísahou jako lidé dobří a nad svou ctí nezapomělí
v nově nad krovem udělal, dolův sníti a stl'echu šindelnou
svědčili, to při svém zpusobu zustávati bude.
v spůsob ten, jak za starodávna bylo, zavříti poručil; nyní
Tu páni tlředníci nalezli: Poněvadž Ondřej Bi&terský
spatřovati rádte, zdali je.t tomll tak čili nic, nebo ukázati
dle uvolení svého proti obvinění p. Symeona staršího Lose moci bude, že tu, kde nyní dymník veliký udělán,
patského z Liběchova to svčdky srovnalými patrně ukaprve žádného dymníku nebylo, ani krápě s střechy do
zuje, že jest vedle vyměření a vejpovčdi práva tohoto
domu u železných dveří svedené se nespatřovalo, než co
o zboření altánu do domu p. Symeona staršího Lopatkoliv tuto Ondřej Bislerský učinil, to vše pokoutně, v neského předešle obráceného 3. Jllnii 1. 1614 vynošené tak
bytu doma se dálo.
se zachoval a týž altán, kterýž sobč p. Symeon na skráProti tomu od Ondřeje: Kdyby ničehož jiného necení postavcný býti pokládal, dolul' sHci, zbořiti a
bylo, tehdy hohe staré a roubení to ukazují, ze krápě
vody na krov Symeona Lopatského padala i dymník starej
v způsob prvnější uvésti dal, i tok vody z něho tam,
kaml byl před tím padul, obrátil, pročež dává se Ondl-ev lé podstatě jako nynější udělaný byl, a tak vedle vejjovi Bisterskému obviněnému proti p. Symeonovi staršímu
povědi se zachovav, nebude-li chtíti Symeon Lopatský
Lopatskému za právo, takže tou žalobou p. Symeonovi
tomu místa dáti, budoucně že to vše tak, jakž nyní jest,
staršímll Lopatskému z Liběchova ncní povinen, ale
poslaveno bylo, ukázati se svoluje.
.
střechy a stavení svého na zp{lsob prvnější uvedeného
Terminovaného času před pány úI'edníky se postapožiti má podle pdva. Actum 24. Martii anno 1615.
vivše Symeon - promluvili: jedcnkaždý průvod na dvou
svědcích podstatných zavěšený záleží, z tohoto pak prii28. 1618, 9. dubna. Ruko}. Č. 2234 f. 233. V ponvodu dostatečného Symeona, kdci ne dva nebo tři, ale
dětí po neděli Květné stalo se pošacovánf a rozvržcní
mnoho svědkův srovnalýeh se nachází, že ta věc a vystatku všeho po někdy p. Symeonovi st. Lopatským z Lizdvižení od Ondřcje postavené na ublížení a škodu domu
běchova zůstalého mezi paní Annou Lopatskoll z jedné.
Symeona, kteréž prve ncbývalo, se' dějc, což jsou i očima , p. Symeonem ml. druhé, Václavem Lopatským z třetí a
svýma spatHli, nechlíc puk dále v těch příčinách zanepaní Rejnou Wintovou 'ze strany čtvrté, vše vdovou, syny
prázdnovati, toliko toho, aby týž allán v zpusob starobylý
a dcerou po dotčeném Symeonovi st. zůstalými, a to taa stl'echa k zavření pHjíti mohla, vyhledává a k uvážení
kové: Jakož jest se podle rozvržení statku nemovitého nu
se poroučí.
gruntech vyhlodalo za sumu 10.700 k. m., naproti tomu
Od Ondřeje citováno právo městské A 51, 53, B 87,
dluh,'! 2ó28 k. m., zllstalo by k rozl'1'žení na čtyry díly
ph tom mluveno, jakož nad vejchoz a ocité spatření nic
8171 k. m. Ale že pak paní Annu za svou legitimu, co
podstatnějšího býti nemůle, kteréž se od V. Mtí vykonalo,
jest k p. manželu svému svého stalku vnesla, napřed před
tak nad svědky nesrovnalé k při zavedené nic ničemněj
jinejmi syny a dcerou ten dum, v kterémi bydlí, potom
šího, jako tut(), kteréž Symeon k dolíčení pře své zavésti
2000 k. m., v ostatním statku nemovitým rovného dílu
dal, kterými v ničemž záuného mísla nedává. A poněvadž
užiti žádala, ale putom od toho upustila a toliko k čemuž
nimi nic, na čem grunt záldí, neukazuje, nebylo by mu
bratří a sestra dobrovolně přistoupili, že jí napřed 1500
Jlotřebí žádného odvodu vésti, ale pro hojnější t\kázání,
k. m. dáno býti má, na tom přestala. Zůstává tedy k rozže mu ni čímž křiv nebyl a není, dal čísti průvod svůj,
dělení 6671 k. 11 gr. m. a lak na jeden každý díl přijde
právo městský B 40, 65, rácili jste doslechnouti svědkliov
1667 k. 47 gr. m.
proti daremnímn se od Symeona na něho nutkání a na
Paní Anna ujala dům řecený v nebi, v ktcrémž ovdonějakou domnělou exekucí, jakoby vejpovědi té od V. Mtí
vila a posavad z,'!stává, ve 2800 k. m. a dVllr kmetcí
vynešené dosti neučinil, tlacenf. Kteřížto svědkové pov Hodkovičkách v 500 k. m. však. s vcjmiukuu o témž
l'ádní, totiž dva tesaři II třetí starší pokrývač o tom dosti
dvoru takovou: Poněvadž ten od p. Cypriana, děda jich;
podstatně, patrně a srovnale vyznávají, kterak ten altán
pochází, tchdy po smrti paoí Anny ten dviír zase na ty
jest v zpusob prve bývalej i s tím spádem vody vzdělán
dva syny a dceru k rovuému rozdělení přijíti má. Za
a obrácen jest. A poněvadž pak svědkové a právo mestské
kteréžto dva grunty že učiní 8300 k. m. I má ona Anna
jsou a jest pro soudce a ne pro strany, když ráčíte toho
dodati do jiných dílův 132 k. m.
všeho, co pH vejchozi spatříno, jako i týchž svědkuov a
Na díl puk sVllj p. Symeon njal dllm u železných
práva městského K 25 povážili, dá to pán Bůh, že to
dveří v sumě 5500 k. m. sobě, Marii, nl. své, Václav
z podstaty práva, aby pH nynějším zpusobu týž krov
Lopatský, bratr jeho, na díl sVllj ujal dům v Nov. M.
Ondl-eje Bislerského zůstal, vynajíti, a nějaké jinší exePr. pod Slovany proti špitálu sv. Bartoloměje v 300 k.
kucí osvoboditi ráčíte, poroucejíc se v tom pánu Bohu a
m., vinici přední se dvěma kusy pole nad Podo1cm v óOO
V. Mtem k spravedlivému opatření podle práva.
k. m., třetí polc s kusem viničky v 2,)0 k. m. na grunZase od Symeona: Diví se tomu, co se tuto od pří
tech Rudolfa Trčky z Lipé ležících. Rejna z Liběchova,
tele Ondřeje proti patrn~mu průvodu promlouvá, poně-
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1. 1437, 4. května. Rtt/lOp č. 90 f. 2. Procopius
Kraisa et Barbara emerunt domum retro S. Michaelem
dictam ad mediam rlllam sitam penes domulll olim Johannis
Mei~ner ex una et posteriorem domum olim Pleyer, nunc
vero vVenceslai Hedwika sartoris parte ab altera, erga
Zdimirum [de Sedlecz], prothonotarium Mai. Civ. Pr., pro
XLV s. Act. sabbato post Invent S. crucis.
2. 1454, 17. srpna. Rl/kop. č. 2105 f. 24. Johannes
organista et Dorothea emerunt domum ad mediam rotam
erg a Barbaram, relictam Proeopii Krajse, pro LX s. Act.
sabbato post Asmmpt. M. V.
<II 1467, 22. dubna. RI//wp, č. 2141 f. 81. Johannes
organisl a et Dorothea f"ssi sunt, se teneri debiti XL S.
Wcnceslao de Praga, d. subcamerarii notario in qua
summa obligant eidem medietatem domus sue ad mediam
rotam - . Act. fer. llII. antc Georgii.
3. 1468, 7. brezna. Tamtéž f. 265. Georgius de'
Jiczin et Elsska emerllnt domum ad medium rotam ex
opposito fontis circa Johannem organlstam pro CXXX S.
Ac!, fer. II. post Invocavit.
4. 148!.
RII/wp, č. 2106 j. 82. Georgius a
mcdia rota.
5. 1481, 5. dllbna. Rl/kop. č. 94 f. J. 30. Georgius a media rota fecit concordiam pro debitis suis, quibus tenetur mercatoribus in Normbergam, tandem habens
obligacionem in Stephano rnercatore super CCCCLXXIlII
ť,,) O Janu Meisnerovi viz ještč tyto zprávy:
«tl. \405, 20. ledna. Rllkop. č. 2101 f. 34. Johannes Meisner deputat VIII s. gr. census Elizabeth, relicle J ecldini molendinatoris, super domo sua, ad vite
ipsius Elizabeth tempora, que domus sita est retro S. lvlichaelem - . Act. fer. III. post s. Antil.
*2. 1418, 21. Njna. Rl/koj. č. 992 f. 27. Nos
magister civium - recognoscimus, quoů in causa inter
Nicolaum Meisller, Heinricum Sachsenfelt, Pcsslinum Horunder et Zachariam, generum olim J ohannis Meisner,
testamentarios ipsius J ohannis Meisner, ab una et Procopium, eiusdem Johannis Meisner filium, parte ex alteru,
arbitri audita 1ittera testamentali J ohannis supradicti, in
qua continetur, 'quod cui1ibet puero suo, qui suis testamentariis inobediens existeret, non plus de bonis suis,
quarn L S. dari debcl, edixerunt, quod dicti testamentarii
eidem Procopio propter suam inobedienciam et inordinatam vitam L S. dare debent. Et si vidcrint, quod vitam
suam emendaret in me1ius, quod tunc, prout alteri puero,
eidem una porcionc ipsum concernente providerent. Act.
a. XVIII. fer. VI. post. s. Galli.
"3. 1420.
RI//lOp. č. 2099 f. 86. Anno
MCCCCXX Johanncs Celny, tunc magister civiull1, Andreas a dimicatoribus, Johannes Hron, Janeo Kocziczka,
l\Iartinus vačkář, Wenceslaus a steUa etc., totumque consi1ium considerantes damnum et ruinam domorurn orpha-

9. 1498, 30. dubna. RII/IO}J. č. 2107 f. 143. Margaretha, lilia o1im vVenceslai Rollar, emit habitaeulum
posterius, quod Sigismundus Holecz circa vendicionem
domus sibi re1iquerat et domui sue ad m. r. iunxerat, pro
XXV s. Act. fer. II. ante Phil. et Jac.
10" 1498,] 4. srpna. Tamtéž f. 149. Johannes Bavor z Citolibě et Anna emerunt domum ad m. r. erga.
Sigismundum Holecz pro CXXX S. Act. in vig. Assumpt.
M. V.
11. 1498, 24. listopadu. Rt/kop. č. 94 J. f. 153
Jakož palJí Anna, nekdy Jiříka barvieře a nyní Jana Bavora z Cietolibě manželka, měla jest dáli V,\clavovi a
Janovi, synuom svým, pro LXXX k. č. di clu jich otcovského a Kateřině, dceři své, L kop č. - ale že Václav,
syn jejie zeml:cl - zapisuje ty sumy na domu v němž bydlejí, za sv. Michalem a na vinici jich na PetHnč - . Act. sabbato ante Katherine.
12. 1524, 10. února. RI/lloj. č. 2109 f. 221. Jiřík
Frydrych postřihač a Dorota koupili duOlu u puol kola
od poručníkuov statku nebo Anny Bavorové za 100 k. č.
Act. die Scolastice.
norum Johannis Meisner, respicientes, quod magis ad
augmentum et profectum, ql1am ad defectum tamquam
principales et supremi commissarii omnium orphanorum
in hac civitate existencium, constitnerunt Henslinurn carnilicem, avum prcdictorum orphanorum, commissarium
super omnibus bonis ad eosdem spectantibus. Sed non. dum statim introductus est super domibus prefatis, anno
vero XXIII primo de mandato aliorum consulum datus
est sibi notarius iudicis, qui introduxit eum super dúmibus
prefatis tamquam potentem commissarium. Item prefatus
Henslinus convellit omnes tres domus, primam domum
magnum sitam retro s. Michaelem convenit Pclro smigmatori ad integrum annum de XII s., secundam vero
domum sitam in plebe s. Stephani in muro Rzezoni
vectori similiter ad annum de II S. X V gr. Item braseatorium in eadem domo de II sexag. Terciarn vero sitam
aput s. Castulum.
*'4. 1428.
Tamtéž f. 121. Hens1illus carnifex
ductus est ad domum Strabochonisse penes S. Stephanum in
muro, item ad domum penes Petrmanum profugUll1, pistorem, in qua olim mansemt Hladflav carnifex, que adiudicate sunt Johanni, filio prefati Meissneri et ceteris orphanis, quos fovet Henslinus pretactus.
Tamtéž f. 470. Ambrosius, natus
*5. 1439.
olim J ohannis Meisner, et Dorothea, conthoralis ipsius,
fassi sunt, se in XVIII S. gr. Paulo Popl, mercatori de
Lignicz, et Wenceslao de Prachaticz, scriptori suo, obligari.
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13. 1536, 22. lislo.padu. Rulwp. Č. 2142 j. R. 8.
Ve jmeno. - . Já Jiřík Frydrych o.d pno.l ko.la, měštěnín
Stal'. M. Pl'. vyznávám tímto. listem - mo.cí to.ho.lo. kš"ftu
Udím: Ustano.vuji D o.ro. tu , manželku mú milú - po.ručnicí
do.mu mého. v němž bydlím, i sklepu v ko.tcích - Anně,
dceři mé milé, 500 k. gr. č. a vajpravy za to ko.p JiHko.vi Fraňko.vi v Cho.muto.vě, strajci svému, 30 k., Jano.vi
Fraňko.vi, který jest u p. Ondřeje Tutka, 30 k., Wo.lfo.vi
Frejlicho.vi, který jest u mne služebníkem, 30 k., jeho. bratru
Kryšto.fovi krajCfmu 15 k.
Jenž jest psán v středu
před sv. Kateřimí 1. 1ó36. (Vysvědčeno. 20. ledna 1537.)
14. 1540, 12. června. Rllliop. č. 2111 f. 285. Do.ro.ta o.d puo.l kůl a vzdala duům, sklepy v kotcích soukenných - panu Sixtův i z Ottersdorfu, manželu svému. Act.
sabbato. ante Vitull!.
15. 1542, 31. srpna. Ruko}. č. 2142 f. R. 30.
(Kšaft Blažka Freilicha.) Já Blažek Freylich, měštěnín St.
M. Pr., vyznávám tímto. listem DC, že leže v kázni bo.ží
kšaft tento činím: Nad Anno.u, manželko.u mo.u milo.u, nad
dělmi mými a nad tím, což ko.li po. mně zuostane, buď
na gruntu buď na ho.rách, kdež co. mám, mo.cného. po.ruč
nílm činím bratra svého. milého. Wolfa Fraylicha od puol
kola u sv. Michala. Jestliže by pak P. B. dětí mých neuchoval, tehdy ať všecko při též Anně, ženě mé, zuo.stane
do. živno.sti její, pakli by P. B. dětem mým k lét6m dojíti dáti ráčil a oni k místn pl:ijíti jměli, tehdy aby jim
z toho. žena má po 50 k. m. každému vydala a dcerám
mým každé se dvě postele šatuo a o. cíno.vé nádobí aby
je ro.zdělila podlé vuole své fl Wo.lfa, bratra mého, po.ručníka, též aby se na ně starala, je o.patrovala a na ně
šatky a jiné potřeby jednala. - Dán ve etvrtek před sv.
Jiljím 1. MODXLllo. (Stvrzen v líterý u vigiljí hodu slav.
Všech svatých tého.ž leta.)
16. 1546, 5. března. Rulwp. č. 2117 f. 84. Wo.lf
Frailich a Anna koupili duům řečený u puo.l ko.la mezi
do.my u železných dvdí a p. Beztaho.vského. o.d p. Sixla
z Ottersdo.rfu, na ten čas purgmistra Stal'. M. Pr., za sto.
ko.p gr. č. Ac!. fer. VI. půst Trans!. s. Wenc.
17. 1578, 23. července. Rllkop č. 2112 f. 35. Jan
a Zikmund Frejlicho.vé z Frydnfelzu, Po.zuo.stalí syno.vé
po. Wolfo.vi F. z F., o.známili na místě pak Anny, sestry
jejich, v nedostatku zdraví po.stavené, že jSlí se o duům
o. puo.l 1<o.la sro.vnali - ta!<že Zikmund ten tako.vý duům
v 1000 k. 111. ujímá - . Ac!. po.stridie Mariae Magd.
18. 1582.
Rl/kop. č. 1172 f. 229. V středu
po. sv. Vo.rŠile stal se po.pis statku po. Zikmundo.vi Freilicho.vi z Fr. v do.mě u zlatého. puo.l ko.la: Wo.lf, syn nebo.žtíka, a Kateřina, manželka jeho.. Do.mo.vé čtyři, první
u zlatého. puo.l ko.la, druhej po. někdy J akubo.vi Fr., třetí
za Židy vedle domu Havla Taty pekaře, čtvrtý o.d Juliany
Křepelko.vé ko.upený.
Chmelnice nad Michlí od lvIartina
Zateckýho ko.upená.
V světnici velký při zemi: Jeden štůček pro.stej bílej,
druhej krátkej o.bšírnej, stIli jeden, židle tři, sto.ličky tři,
vrchcáby kamenné tro.je, hrnec v kamnách měděný, Špulíř.
V světnici nuho.l:e: Mo.sazný svícen visutý velký,
almárka k umývadlu vobitá plechem cínovým a na ní
umývadlo. cíno.vé, ružky kamzlko.vé čtvery s o.brazy řeza
nými, srní mo.žky s hlavičkami troje.
V kanceláři stul černý kamenný, almárka s o.smi truhličkami, danělo.ví ro.hy s hlavo.u, hrnec v kaBinách mě
děný, zrcadlo. velký na stěně, ko.tlík cíno.vý s přikrývadlem,
alabastro.vých ko.tlíku s přikrývadly pět, džbánky hliněný
s cíno.vými víčky 4, stlIl kalllennej, druhej dřevěnej,
lékařské knihy in fo.lio. jedny, kro.nika l1ěmecká jedna.

XI. V ulici j\Iic/wlské.
Na mazhauze před to.u světnicí: ko.llrin malo.vaných 6,
ko.ntrfekt Jakuba Freylicha z Fr., Iwntrfekt Lo.rence
Herchle, o.braz P. Marie na tabuli, rejeu pět, almara
velká, stIlI.
V ko.mo.ře napro.ti světnici: Luo.že dvě s nebesy,
mečík jeden, tesák, rapíry 3, ko.nčíi', mečíky 4, šeršo.uny
2, zbro.j na jedno.ho. pacho.lka, šo.rc pancéřo.vý, ručnice
krátký 4 a dlo.uhý 2, kuo.še železná, druhá vlaská, z který
hliněn)imi kulkami střflejí, vo.Štíp, ho.lsll' prázdných na 5
ručnic. Sto.lice ko.žená, biblí německá, po.stilla česká Spambergii, co.llo.quia německá Lutherova, vejklady na cvangelia,
Testament, postilla Luthero.va, Jo.zeffus Antiquitatum, práva
ducho.vní a světská, Vitruvius, dictio.nář lat. a něm., herbař, Po.lydo.rus, titulál:, vejklad Luthera na No.vý záko.ll,
arythmetica (vše německé), grammatica Philippi lVlelantho.nis, Terentius, Bicinia (?) jedny, příslo.ví něm. Luthero.va, německy o. čertu, Testament něm. M. Luthera. Ji"ých
knížek něm. a českých menších 46 a v sklepě latinských
knížek malých svázaných 31.
Truhla velká žlutá vysazovaná a v ní: nich vyšívaných hedbávím, některé černým, jiné červeným tl'inácte
a fac.litu 14, cejchy kmento.vé velké dvě, cejšky kmento.vý 4, plátěnných 5, pro.stěradel vlátěnných 7 a lonen·
to.vý velký 2, cejchy phH. po. 3 1 /, puo.le 4 a po. třech
po.lách 4, na po.lštál·e cejšek 5, cejchy s mo.drejma pruhami 2, plachty plát. tenký 2, ubrus tenký, ubrusy dva
s květy damaškovými, ručník s květy damaško.vými, servi III
12 s květy karmazíno.vými, ručníkll tenkich květo.vaných
6, cvilinku tenkýho. 20 Io.ket, plátna tenk)IJlO, kteréž sto.jí
lépe nežli po 6 gl'. č., 3010.ket, Iw;i1í mužských 8, po.dko.va na šro.ubích, šlo.heřen (?), které rejthaři v čas po.třeby, když ko.váře míti nemoho.u, uzívají.
V druhé truhle malo.vané: liščích hřbetu no.vých 28,
zámky velký dva k truhlám, magistr štuk, talíl'u cíno.vých
4 po.uzdra a pátý po.uzdro. maličk)fch, nádo.bí cíno.vého. 3 1 / ; centnÝl'e a 4 libry.
V třetí truhle zelené plechem vo.bité: ko.lár barchano.vý s rukávy, všicek naskrz kro.užky po.šívaný, starý kabát
tamino.vý s rukávy karmazíno.l'ými, ko.láry zamišový dva, kabM
mo.chejro.vý s rukávy ko.ženými, l<abát dupltykyto.vý po.pasní po.pelatý, ko.lál')' ko.rduhanský 3, kabát barchano.vý
bav1mí vycpávaný, sukničky so.ukenný černý 4 s rukávy,
pátá mo.ehejrová bez rukávu, ksasu německieh so.ukenných
černých vyvláčo.vaných 6, ko.ŽÍšek spratko.vý cerni suknem
černým pošitý, sukničky plátěnný letní 3, dva k žichy
spratko.vý černý, suknem cel'llým po.šiti, pláště so.ukenný
dva, jeden s předky aksamíto.vými, brunšvickej klo.bo.ulc,
plstka vlaská, dva kabáty barchano.vý s karmazíno.vimi rukávy,
jeden černý, druhý po.pelatý, dupllykyto.vá sukllickn čel'llá
s l'ukávy, suknička damašková cel'Ilá s rukávy, plášt vlaskýho. sukna aksamíto.vimi tkanicemi premo.vaný, ksas
soukenný če1'llý šnurkami premovaný, tykylo.u vyvlačo.vaný,
ksas so.ukenný po.pelatý karmazínem premo.vaný s štrymfy
haraso.vými, ksas vlašský kozený t1<anicemi premovaný
dupltykyto.u premo.vaný.
V etvrté truhle zluté též malo.vané: ko.žich kunllí 1'0.děvací suknem po.šiti, čepice aksamíto.vá s prýmem so.bo.lo.vým, ko.bercc na stul z šlakllv aksamíto.vých, biryt aksamÍlo.vý s šmukem, sukně ženská černá damašlwvá s živutkem damaško.vým, sukně ženská dupltykyto.vá popelatá
s živutkem dupltykytovým, mantlík hřebíčko.vý dupltykyt.
po.pelicemi po.dšiti s předky kunními, bílá sukně mo.chejrová s živutkem aksamítovým, sukně červená moch. s třmi
primy aksam. bez živlltku, mantlík eel'llý dupltyk běliz
nami po.dšitý s předky lalo.ko.vými, mantlík hl:ebíčko.vý
tykyto.vý plátnem po.dšitý.
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Srejptiš s truhličkami.
Černá truhla a v ní: prstenuo.v zlatých ll, první
sekryt s erbem nebo.ltíka, druhý s diamantem špieatým,
třetí s diam. tabulko.u, čtvrtý s zafírcm, pátý s rubíhem,
šestý se zanyldem, sedmý s Zl'llem granáto.vým, o.smý
s smaragdem, deválý s kl·o.uzky, desátý a jedenáctý s tím
znamcním »nezapomínej na mně <.
No.žnice sWbrný s řetízkem stříbr., s dvěm'l no.žmi
váží lOl lo.tu, lžic stříbl'. 16, číska stříbrná, I'o.řech indický s pl:ikrývádkem do. stříbra zasazen)im po.zlacený,
lžic tládro.vých 12 s stříbrnými třenkami, řetízek zlatcj
z zlata ko.runo.vého., jcst v něm kro.užků 63, váží 2 1 /,
Io.tu, pás stHbrný i·etízko.vým dílem s žalo.udky a s jablkem
po.zlaceným, též no.žnice sWbl'. po.zl. na řetízku s dvěma
no.žmi s náko.nčím po.zlaceným.
Na pavlači, jdo.uc z velikého. mazhauzu: ko.tlíku mo.sazných 5, mědění 4, měděnic mo.saz. 7, víra mo.saz. a
druhá jako. na ní uhlí bývá. Truhla černá k cho.vání vaření, stříkaeky mosaz. dvě,' hrnce mo.s. 2., ko.tlíček měd.
k mytí hlavy, umývadlo mo.sazný, svícnuo.v mo.saz. o. jedné
cívce 5 a šestý o. dvo.u, sedmý o. tl:ech cívkách, ko.nve
, meď. 2, mo.ždířek, pekáč mecT., šufan (?) mo.sazný a jeden
meď., lžicželežných Ó.
V druhé světnici zadní: truhlička k umývádku cínů
vým plechem vo.bitá a na ní umývadlo. cíno.v1. Peřiny po.
třech polách spo.dní 4, po.lštář, po.dušky 4, stůl, hrnec
v kamnách meď., židle.
V ko.mo.ře naho.ře: Dvo.je luo.že půd nebesy, peřiny
velký prašný dvě, třetí perná spo.lu s prachem, čtvrtá nedo.brého. peří, po.lštál:e 3, po.dušky 3, vše nepo.vlečené.
V druhé Iwmo.ře nahoře: sto.lice, která se to.Cí,
k sto.lu, ro.hy jelenuí 8, danělo.l'Í 2, truhla čel'Ilá.
Naho.ře v světničce druhé: Virginal velkej, druhej
bez klíčIl, o.badvn bílí, třetí na zpuo.so.b plllpitu zelený,
clavico.rdium jedno. eerný, měchy jedny o.d regálu, zámek
visutej velkej, mřížek dráto.vých zelených k vo.kuuo.m lB,
nako.vadlna, sekyra truhlářská, uMe střihací k plechu, plaI'ecká sekyra, klínek rnční, mo.tyka.
V ko.mo.ře půd krovem: chmele nemálo, pila velká,
vo.bruče železný dva k vaně.
V po.ko.ji pustém: alambik mo.sazný.
V sklepě ua pavlači: postel s nebesy, druhá pro.stá.
V síni ve sklepě: truhla staro.dávní s přihrádkami,
prázdná, pávo.vých peří d I'anáct svazkuo.v mal)ich, almara
s pHhradami, závaží mo.sazný ve 4 libry, truhlickn čel'Ilá
prázdná na kOl'ení tlučené, 14 desátlmov slaných ko.Zí bílých, kladivo., no.satec, lo.ket železný, svíce na ho.lech
k po.hl'bu 4, krátký to.čený 4, vo.sko.vé a napálené.
V síni do.le: stul .červený, sto.lček černý, židel 5 a
pro jednu o.so.bu malý sto.ličky dvě.
Na dvo.ře: ko.tel prací s drajfusem v kuch)'nce.
Ve sklepě na dvo.ře: 18 sejru pro. víno. ko.upených.
Půd scho.dem jdo.uc na mazhauz: pekáč železný, jako.
se iím samo. o.brací, ro.žny k němu 3, ro.zny velký 3,
menší 4 a pro. ptákuo.y pečení ro.lnickuo.v 5, hl'Ilec meď.,
hrnec meď. s 2 ušima na vohnišlč, ro.št železný, vo.bruče
železný dva.
Vína ve 4 sklepích půd zemí.
V inventál:i zapsaném 1'. 1600 po. smrli Zikmunda Fr.
ml. vykazují se dva do.my, u zlatého. puo.l kola a pivo.vár
po. Jakubo.vi Fr., v do.mě pak n pul ko.la tyto. místno.sti:
světuice naho.ře (v ní stul bílý mramo.ro.vý), mazhaus před
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dveřmi tištčná),

ko.mo.ra naproti

(tabule nad

světnici, sklep na pavlači, naho.řc půd kro.vem, světnice
malá, světnice na do.lejší pavlaci, sklep na též pavlači,
do.lejší světnice v síni, napro.ti v sklepě. Rukop. Č. 1174

J. 90.
19. 1586, 9_ dubna. Rl/kop. č. Z230 f. 141. Jako.ž
jesti duům l:ečenej u puo.l ko.la po. Zigmulldo.vi Frejlicho.vi
z Frejnfelzu zustal, k to.mu syn jeho. Wo.lf s první man·
želko.u splo.zenej a druhej Wo.lf, kterého.ž po. něm Po.zuo.stalá manželka Kateřina na sirů tu splodila, i chtíce láž
Kateřina ráda viděti, co. by jí tu, jako. věrné manželce, a
to. té, kteráž ani smltívami svadebn(mi ani kšaftem llálezitč
o.patřena nchyla, náleželo., i žádala třetího dílu; i jest
smluvena na sumu 180 k. m.
St~lo se v středu po.
Veliké no.ci.
20. i601, 1. května. RII/wp, Č. 2231 j. 519. Stalo.
se po.ro.vnání mezi námi, to.tiž ·Wo.H~m a Zikmundem
bratry vlastními leta majícími, po.zustalými po. p. Zikmundo.vi Frejlicho.vi z Fr. tako.vé: Jakož nám po. p. o.tci lIašem dva do.my zustavené jSo.u, to.liž duům s pivo.várcm,
který slo.ve u Freilichu, a druhej duům, jenž slo.ve u puo.l
já Zikmund,
ko.la zlatýho., takto. jsme se po.rovnall jakožto. mladší, na svůj díl vo.lil jsem duům u plll ko.la
a já Wulf starší přijímám duům s pivo.vál'em Frcjlicho.vský - .
" 1628, 8. úno.p. Rl/kop. č. 2/14./: 370. Jako.ž
jesl byl nebo Jakub Stang z Labětína a Anna z Varvažo.va
m. j. ko.upili duům u puo.l zlatýho. ko.la I'edle do.mu, jenž
slo.ve ú železnich dveh, o.d Zyl<1uundll Frelicha za 1850
k. m. a to. J. 1624 v po.ndělí po. sv. Třech kr., že pak
týž Jakub Slang dřívěji, neZli tiž clum v zápis uveden
byl, zemřel, po. jehož smrti Anna vdo.va a Zikmu(ld Frelich dlužen perdo.nu 788 k. m. ven z I<rálo.vství Ceského.
se o.debral, i zaplativši to., IdaJe si vdova Anrla z Vurvažo.va a dětem Jano.vi, Bo.huchvalo.vi, Václavův i a KrystÍně
v zápis kněh městskich.

Kostel sv. Michala.

"'1. 1311.
BIII/er, Regesta 111. str. 17. Franciscus, plebanus in Pro.ssyek, tunc viyarius s. Michaelis
in Praga.
*2. 1316.
Rado,; Willlerillsll)í f. 87. 1\o.s
Jo.hannes, dei gracia no.tun) facimus, quod cum magistri Sy. et N. ecclesic S. Galli et s. I\Iichaelis ecclesiarum plebani - ecclesias ipsas, impetrato. ad ho.c - d.
Elisabeth, Bo.emie et Po.lo.nie regine, que in predicta
ecclesia s. Michaelis o.blinet ius patro.natus - co.nsensu, ecclesias ipsas ad invicem pel mutassent - .
;"3. 131D.
Ta III též č. 534 a 544. Petrus,plebanus S. Michaelis et cano.nicus Wissegradensis ecclesie.
;;'4. 1320.
Tallltéž č. 593. Petrus, recto.r
ecclesie.
*5. 132B.
Tamtéž č. 845 a 857. Petrrls, cano.nicus ecc!. vVissegr. ac plebanus ecclesie S. Michaelis.
*6. 13:35, 12. Nj na. EIII/cr, Reg'esta IV. č. 218.
Papež Benedikt XII. Po.tvrzuje klášteru Zderaskému patro.nátní právo. ke ko.stelu sv. Michala.
*7. I B39, 13. pro.since. Tallltéž č. 754. (Testament
Ko.ll1'ada Lito.měřického..) Drye scho.k zu dem gebeude ze
Sent Michel.

"8.

1335-46.

Jacobi, Codo: cp. Joh. rcgis

Č.

94. (Officialem Crucifcrorum cives rogant, ut conferat
ecelesiam vacanlem.) Honorabili viro d. Henrico, plebano
in Mescrielz, visi'alori Sepulchri dominici, can. Frenczlinus Jacobi, Johannes, Frenlz\. Tausendmark ceterique
ipsorum amici, cives Pragenses - honestalem veslrat~l --:rogamus, qualenus iuxta preces affeetuosas d. marclllOn!S
il1ustris, d. marehionisse j'I'Ioravie pro conferenda ecclesla
ad s. Michaelem ill Praga d. V.f. Tauscntl11ark, prcsbytcro
canonico, nostro consanguineo, ad hoc, quod sibi conferutur ecclesia, vestre promotionis diligencial11 conver·
talis - .
Č.
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*9. 1335-1316.
Tadra, Slili/lila Gcrhardi
39. (Král Jan zádá biskupa I'ra,ského, aby farář Jakub

mohl míli též furu u sv. Michala po čas stuuií farái:e sv.
Michalského.) Honesti viri d. Jacobi probitatis merita nos inducunt - ut paternitati vcstrc pro ipso precal11ina
offeramus. Haquc cum ipse d. Jacobus suam ccclesiam a
nonnullis d fectiuus - cupiens - relevare, ecclesiam s.
Michaelis in I'raga ad certos lerminos nominc conven·
cionis receperit confugil11us pro ipso quatenus
eidem d. Jacouo auessendi dicta suu ecclesia ~ Icgilill1um
per totum id tempus, quo eiusdem s. Michaelis ecclesie
paslorem studio vacare eontingeret - dignemini - elargiri - .
<lilO. 1348, 21. září. KliclJlall, Acta Clcllleutis Vl
i'. 1024. (Hemicus, praepositus monasl. Sderasiensio,
supplicat, ut monasterio suo ecclesia s. M. in Praga incorporetur.) Signilicat S. V. devotus orator vesler, fruter
Henricus, prepositus monasterii Sderasiensis - quod prediclum monasterium - sit - debitis gravatum - quare
dignemi~li
supplicat quatenus pro sublcvamine
ecclesiam parrochialem s. IvIichae1is in Praga, cuius ecelesle
ius I'atronatus ad dictum monasterium noscitur pertinere!
cllius ecÍam fructus quadraginta marcarum argenU
valorem allnuum Ilon excedunt - cum iuribus - in perpetuum incorporare, ita quod - possint idem propositus
cl fratres possessiones ipsius eccle.ie apprehendere - reservalis - perpetuo vicario - congrui. porcionibus - ,
"'11. 1348, 21. září. Ta III též č. 102$. Klement VI.
přivtěluje kostel klášteru Zderaskému.
"'12. 1359, 12. února. Lib. cOllfirm. I. str. 85.
vVenceslaus, pleuanus o1im in Lutoznicz et minister a!taris
Corporis Christi in eecle.ia s. liL ad ecelesiam in Slakenwerd - est translatus - . 7. června. Tallltež sll'. 95.
\Venceslaus presuyter ad ecclesiam in Lutoznicz et ad
a!tere Corporis Chr. in ecele,ia s. ]'1'1. de consensu Johannis Eysner, Agnetis, sue conlhoralis, et J esconis
instiloris, dicH a!taris patronorum - est lranslalus.
*13. 1360, 24. března. Tallltéž str. 119. Ad ecelesiam s. lvI. per obitum Johannis vaeantcm ad presenlacionem Karoli - regis Thomas de Olomucz presbyter
fuit inslitutus.
*14. 1361, 16. tínora. Tallltťž str. 146. Crux Slachonis de Swetecz presb. ad presentacionell1 Fridrici,
generi Gestlini pellificis, Ulrici et Ule Zilverczaiger,
testamentariorum Mare, relicte Gestlini pemficis predicti,
ad a!tare s. Ivlarie in ecclesia s. lvI. de novo dolatum
fuit in.titutus. - 27. května. Ta1JlUž str. 154. Nicolaus
Cunczlini de Paczow ad a!tare s. Katherine in ecelesia s.
liL per Frenczlinum de Egra do novo creatum fuit instilutus.
"'15. 1364, 15. ledna. Tallltež (oddě/euí 2.) sll'. 37.
Petrus presb. Martini de Broda Boem. ad present. J ohannis institoris, Ditlini ferrarii ad altare Corp. Chr. - per

I

resign. Wenceslai vacante fuit institlttus.
13. listop.
Talllléž str. 55. Conradus pleb. Mi.nensis dioc. ad altare
in eeclesia s. M. de consensu - Johannis Rost, Bernhardi olim Scidlini de Pieslca ct J ohanni. Cunadi Luthomericzerii, dicti altari. patronorum, fuit translatus.
*16. 1371, 15. prosince. Lib. coufinl/. ll. sll'. 66.
Ad present. Bernhardi, civis Mai. C. Pr., ad altare u Apostolol'um in ccclesia s. M. per mortem d. Hinconis vacantem Johannem de Usk super Albea clericum rectorem
instituimus.
·'17. 1373, 24. ledna. Tadra, Soudllí akta I. sll'.
6. (I 7. (Oltářník zanedbal po inností sv);ch.) D. Petrus,
a!tarista alt. Corp. Chr., interrogatus, utrum promisisset
benelicio suo personaliter deservire - respondit - quod
tenetur suo beneficio personaliter vcl per intel'posÍtam
personam sub pena unius grossi - omni die missam
officiare - et quod post obligacionem neglexit XXVIII
missas officiare. - Mag. Bol'sso prolluncciavit, ipsull1 a!laristam a percepci on e fructuull1 dieti altaris ad duos
annos suspendendo, quůd a!tare et fructus eiusdem percipiendos d. Thome, plebano ecclesie predicte, commisil.
18. 1373, 5. duuna. Ta IIIttiž str. 21. Stephanus
a!tarista inlerrogalus respondit, quod Bietam mulierem
tenuit pro concubina a duobus annis - quando non habuit coquam, sed postea, quando emit domum, mansit
apud ipsum.
*'19. 1376.
TalJltéž str. 159. Johannes preclicator.
*20. 1377, 18. července. Tamtéž sll'. 214-5. Cunsso
vicarius mandavit Johanni Johannis de vVeleschin presbytero, quod comparcat causnm, quare ad reconciliacionell1
cimiterii s. 11'1., quod per ipsum dicitur excommunicalum,
reconei1iari non deberet, allegaturus. - In vig. s. Jacobi
Cunsso viearius mandavit Johanni, quod infru XV dies
procuret reconciliari cimiterium.
"';11. Hl77, 31. srpna. Tamtéž ~tr. 220. Thomas
plebanus et Martinus oroloista super causis in lel' eos in
Prziuiconcll1, archidiac. trorssoviensem, compromiserunt.
';'22. 1877, 18. listůpadu. Ta III též st,'. 238. Procurator Thome plebani instrumentum appellacionis in causa,
que in tel' ipsum et cůnventum monasl. Zderasiensis est,
exhibuit.
"'2J. 1380,4. ledna. Tamtéž 11. sll'. 1. In causa super
"ltari resumpta est cnusa. 30. le,lna. Tamtéž str. 7.
In causa super a!tari Cunsso vicarius decrevit, Johannem presb. presentatum fuisse per legittimos patronos - .
*24. 1380, 31. ledna. Lib. co I/fi r. III. sll'. 121.
Ad present. Thome, plebani ecc!. S. J\-1., et Alberti pel1ilicis ne Durothee, conlhoralis ipsius, ad a!tare Corp. Chr.,
s. Crucis et 00. SS. in eadem ecelesia S. M., vacans
per morlem Petri, d. Johannem presb. de Zwicavia recL
instit. 31. července. Talllléž sll'. 130. Ad prescnt.
Bohunconis, Johannis et Jesconis clienlum de Dolan ad
ecelesiall1 s. M. per mortem Johannis vac. Nicolaum, canonicum ecc!. Boleslav. pleb. instit. - 10. září. Tamtéž
sll'. 140. Ad pres,nl. Bernhardi Seydl, Hane Benes.aw,
Petri Newemburger ad a!tare s. Dorothee per mortem
Ulrici "acans Duchconem, clericum Ololl1uc. dioc., recI.
inslit.
"'25. 1380, 15. Njna. Tadm II., sll'. 54. Vitko, custos
carcerum, fecit lidem, se citavisse J acobull1 barbitonsoris
de Praga ad instanciam Thome plebani· - et d. Cunsso
racione sue coutumacic excolnmunicavit ipsum.

*

';'26. 1380.
sv. Vitsllé f 28.

Visilaélli pr%kol v archivu kap.
Wenceslaus de Utwyna pre3uyter in
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seeundo aono, saeristanns ibidem a XIII diebus, di cit,
quod prius habuit expensas circa d. Skala, plebanull1 s.
Adalberli ,ub Zderasio.

disposuit, quod dictus deponens debeat conlirmari ad disposicionem Fridlini Rol et Fridlini Kussenfenik et Sterneri, civium Mai. Civ. Prag., executorum dieti testamenti.
\~Tenceslalls Johannis Neg1ini, diaconus Prag., studens
in iure canonico, pleucsianus dicte eeclesie - dicit, se
studio vacare pt propter hoc non respondel.
Maezlw panniciuu et Thomas Rost, parrochiani, dicunt, sibi nichil constare.
D. Thomas, plebanus diete ecclesie XlXo anno, dicit,
quod non tenetur iurare nec vult iurare et non compelletur ad hoc. Hem interrogatus in virtute prestiti iuramenti super dil'crsis urtieu1is dicit primo, quod habuit
parrochianum quendam Procopium \Vasserman, qui fuit infamatus de coutractibus usurariis et, ut credit, propter
correccionem dcponentis recessit de p:ebe ipsius. H. dicit,
quod Jacobus apothecarius sit concubinarius et fornicarius
pub1icus cum dil'ersis. Intcrrogatus, si que sunt a1ienata au
ab ccelesia deponentis per ipsum vel per alium, respondit,
quod Petl'Us, filius Harerii, ci vis Prag., tenet quendam
ornatum, quem 1'esko, palcI' dicti Petri, pro dicla ecclesia
s. J'vIichaelis legavit, et sepius rogatus, ut dictum ornalull1
concederet pro ecclťsia in sum mis festivitatibus, eundem
non vult concedere.
*27. 1381, 4. cervna. Lib. ercct. IV. f. 14. Ego
Johannes Pleieri - notum facio - quod ad unum aHare
in ecc1esia s. Michaelis dicle Mai Civ. in honore s. Nicolai - de novo erigendull1 - dedi - decem S. et sex
gr. census - super lribus domibns subscriplis in Nova
Civ. Pl'. ._. vide1icet: quatuor s. census super domo
Pessiconis si ta in foro equorum in tel' domos Niete Souotkonisse et Procopii wagner, it. quatuůr s. census super
domo Frenczlini goltslaer síta in platea fabrornm inter
domus Johannis Uhlik et Wilhelmi aurifusoris, H. due S.
et sex gt. super domo Nicolai de Cadano si ta in circulo Nove Civ. predicte in acie penes JacJbus Kuchta sic - quod réctor cli et i altaris - tenetur singulis .septimanis qnaluor missas - celebrare - . Debet eciam pre·
fatus capellauus plebano ecolesie - de censibus predictis
singulis annis unam s. - solvere, pro qua ipse pleuanus
singuJis lIlI tempol'ibus uno die ad hoc ap to de serll vigi1ias et in oraslino missam pro defunctis pcr cantorcm
et scolares scole consveto modo decantari et duas ll1i,sas
simi1itcr pro defunclis infra illam cantalam mis5am legi proCUl'ct - . Ius patronatus pro me, Anna, conthorali mea,
heredibns meis Icgittimis perpetuo resel'\'O
Datum
Prage a. d. MCCCLXXXl feria tercia post feslnll1 Pentecosten.
*28. 1383, ll. srpna. Lib. cOl1firlJl. i II. sll'. 156.
Data est confirmacio Frenczlino, o1im plebano in Tupaw,
ad a!tare s. Crucis cl Corp. Chr. causa permut. cum Michaele.
2:J. Njna. TalJlléž str. 161. Dala esl crida
Bartholomeo, o1im plebano in SwarolV, ad a!tare Crucis
ecelesie S. lVI. de consensu Thome plebani eccl. einsdem,
et Alberti pellilicis - . Data est crida Frenczlino, a!tariste ult. S. Crucis - ad eecl. in SwarolV.
"'29. 1384, 28. ledna. Tadra, Soudllí alda II. sll'.
249. Johannes, prepositus monast. Zderaz., accionelll, que
siui et convenlui compelit super ecc1esia S. Michaelis
super iure palronalus, trans tulit.
~30. 1385, 14. ledna Lib. crcct. Vi. f. 148. In nomine domini amen. Anno nativitatis einsdem MCCC octuagesimo quinto - XIllI die mensis Januarii in cimiterio eeclesie pal'ochialis S. Egidii J\Iai. Civ. Pr., iuxta
fores ciusdem ecclesie, in mei notarii publiei .infrascripti et
lestium presenci a suuscl'iplorum ad hoc specialiter voea-

Johannes de Czwikavia, Nemburg. dioc. Prage promotus, predicator ibidem ab VIII annis cl presbyter in
undecimo anllo et all"risla altaris Corporis Christi in
ecclesia s. Michaelis lIIai. Civ. Pr. anllO de presenti et
confirmatus, habens IX S. cenatts annui in villa Lybichaw,
<Jui tenetur ad VI missas septimanatim, ~ dicit, sihi
nichil constare.
Nicolaus de Paczow presbyter a XVII. anno, a!tarista
altaris s. Katherine in dicta ecclesia a dicto tempore sue
promoeionis, habens V sexag. census unnui in villa Strziedoldulc et est coniÍrmatus, oflicians, quando graciam habet,
et dicit, quo.! est procuralor curie do tis plebani ibidem
a .dieto tempore sue proll1ocionis -- dicit sibi nic hi I
constare.
Symon de Us cz prespyler in VI anno, cantor dicte
eeclesic u feslo S. Galli anni presentis ct vicarius dicit
sibi nichil constare.
Johanne. de Usk super Albea presbyler in VIII
unno, a!tarisla allaris XII apostolorum in dicta ecclesia,
conlirmatus, habens in censu VIIl s., quas hauuit in villa
KII)'e"iewes, sed d. Bernhardu, de Pieska dietu s Zeidlini,
civis Prag., cadelll bona vendidit aute duos aunos et promisit dare pro dicto altari eunuem ceusum eque bonum
et eerlum, sed adhuc 1iltems nou habet rellovatas. ll.
dicit, quod Procopius ':Vasserman solvit uuum sexag.
census eidem deponeuti ex testamento patris sui, ut credit, quam deberet perpeluare et in cerlis bonis suis de·
putm'e et proscribere, quod non facit, sed solvit sibi eandem
sexagellam de ,amera et valde debiliter. Qui deponens
ten clu I' ad lIlIor missas septimanatim.
Ulricus de Froenslat presbyter XXX annis, a!tarista
confirmatus altaris ss. Dorothee et Margurethe virg. a
dicto tempore, qui deberet habere X sexag. census supcr
omnibus bonis Procopii Uhnani de censu ad diclum altare,
sed interdum non plcne pcrcipit, - dicit, audivit, quod
Bernhardus Zeidlini mlltuat super usuris, de quo iufamalur.
Johanues de Gllbyn, Misnensis diocesis presbyter
annis, promotus in Misna, altarista altaris s. 11'1arie
V. ill dicla ecclesia eonlirlllalus in VlIl annD, habens V
scxag. census in domů Hemliui Glazerii, civis Mai. Cil'.
Prag., qui tenetur ad JUlor missas seplimanatim, - dicit,
sibi nichil constare.
. Stephanus de Opatowicz, Olom. dioc. presbyter XIX
annis, Prage promotus, altarista altaris S. l'darie in ecelesia
predicta confirmatus, habeus de censu sex sexag. et unum
[ertouem, quem habet in villis NedulI)'cz et W)'lowicz et
partem, videlicet duas sexág., in civitale I'ragensi, in domo
Ole Zilverczaiger. Qlli lenetur ad lIllor missas, nt audivit
a plebano, quas officiat, sed nescit, si debet eas de iure
et ordinacione ofliciare, cl habet dictnm altare VIII annis,
ut credit, - dieit, ut uudivit, quod Benhardus, civis Pragen.is, irifamatur de usuris. Hem quod llominicus' lanifex
habet V. uxorem copulatam sibi in facie ecelesie, que
omnes vivunt, qui esl de plebe s. Castuli.
Johannes de Zeiberg, Coloniensis dioc., presbytcr in
sexto anno, di cit, quod magister Hertvicus Cyl'llieus legavit
\ qnandaln domulll in plebe S. Valentini Prag., que cum
summa centulll sexag. et ultra deputata e,t per ip'um pro
altari fundando in ecclesia S. Michaclis prescripta, <Jui
mag. Hertvicus fuit palruns deponentis, et dlCit, quod
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<;'35. 1391 11. března. Lib. erect. VI. j.148. Reve·
,
I
.
I'
.
torum et rogatorum constitutu personaliter ?rov~da. e:
rendissimo in Christo pa\ri ct domino ~ o lanm, S. rag,:,ns.ls
discreta mulier domina Clara, relicta olim Nlcolal dlCll
ccclesie arehiepiscopo, apostolice sedls legalo, vel ,UlS 111
11'Iechaubil ac soror quondam Nicolai dicti Byczena, spiritualibus vieariis generalibus. Johannes Ple)'c~' et Joprotestala' est - , quod die hodierna -. in domo
hanncs apotecarius, cÍves ~{ai. C?lV. Pr' l r~ve.rencJa~l ~le.
tabularum tel'l'C ac nobilis viri Benessii dictl Chusnyk,
bitam cum conlinua servitutc. SlcUt fl seremsslmo pl'1nCl~e
prothonolal'ii tabuln~'um terr~ regni. Boemie! d~~decim. s:
et domino, domino vVenceslao, Romanorum et BO~lll1e
gr. pr. ccnsus annUl, qu~m . lil. b0Il:ls strenUl . VIII donum
rege . strcnuus vir Albertus Griffst.ctt couscnsum et hecnCtiborii dicti Drsczka et ln IpSIlIS vlila Czegebcz, habebat,
ciam' lInum allare acl laudem ct gloriam s, et individuc
prout in prcdictis tabulis terre regni Boemie plene c.onTrinitatis et ss. Trium regum in ecclesia S. lvIichaelis
tinelur et in eisdem sub "nno d. M. CCC octuagesllno
Mai. Civ, super duodccim S. census, qu,:rn nos in villa
primo die nona mcnsis Octobris existit e?n~cl'i?tum, ho:
Czicgcticz Irabere dinoscimur, de novo engelldum in una
neslis viris Johanni dieto Pleyer et 801'01'10 IpSIllS J~hanm
littera regia cum sigi1lo maicstatis appcnso pel' 'proces
apotecario - et heredibus --:- pel' m.anus vVe~eeslal, su~
supplices obtinuit et acquisit, sieut !ps,:, Alber~us 1Il~ panolarii tabularum terre regm Boemle, sub tJtulo vendltronatus, quod sibi ct hcrydlbus SUlS 111 'predlcta hltel:a
cionis intabulavit sub condicionibus, quas exprimere
regia competat vel in futurum quo.modo:lbet ~olllp~teI e
tunc apud easdem tubulas non exped~ebat, infraseriptis:
poluerit, nobis in actis ofliciirlibus hberaht~r rcsIgnavlt :Primo videlieet, guml prefatus duodeCIm .s. c~Il:sus. - ad
totum ius palronatus - , ita nos - [lre.dICtas duodecl.m
maius altare, quod in eeclesia S. Michaehs, elVltatJs a~te
s. census allnui - in villa Cziegeticz, Slcut h~cllsgue !ll
diele in honorc si ve tilulo S. Miehaclis arch. et ommul~'
tabulis terre possedimus" donavimus -:-..circa I}'ud a~~are
angelorum consecratum esse dinos.citur, spe.ctare ct. l?erllpermansurum _. D~tum P.rage in VlgllIa S. Grego1'll p.
ncre debebit - d. Thome, canomco ccelesle s. Egldll-,
a. d. l\ICCC 1I0nageslmo pnmo.
post mortem \'ero ei~s.- altar!ste, qu.em idem d. Thomas
*36. 1392 3. dubna. Liber ercct. 1 V. č. 527.
ante mortem suam slbl duxent subslltuendum - . Acta
(Cessio iuris pat;'onatus a\taris Corporis Christi in eeelcsia
sunt hec - . Et ego Nicolaus quondam Uliechonis de
s Michaelis in Mai. Civ. Prng.) Johannes Pomuk - notum
Massczow publicus - notal'ius - .
f~cimus _, quocl constitutus coraill nobis - Martin~s
<;'31. 1390, l!9. ledna. Líb. cOl/firm. I ll .. sll' . .21~.
dietus Kelner civis Nove Civ. Prag, patronus altans
Ad present. Thome, plebani cccl. S. M., AlbertJ pelll~Cls
Corporis Chri~ti et Omnium sanclorum in ecelesia S. ~Ii
et Martini Nowe ad altarc Corp. Chl'. pel' r?slg~.
chaelis Mai. Civ. Prag. - Iibere ius patronatus elUsJohannis vacans Maurieium diac. de Dworlecz recl. IIlstll.
dem a!taris - in vVoythiechonem cerdonem, civem Nove
_ 4. února. TalJltéž sir. 220. Ad a!tarc bb. Apost. per.
Civ. Pr., et Annam pretextric?m pretextarum aur~arum,
rcsign. Georgii vac. de consensu Bcrnassoni.s de Pics~a
cOllSortem ipsius, ct heredes Ipsorum transf?dlt --:-.
_ Vitum, olirn plebanurn in Chodzow, CUln dlcto GeorglO
Dalum Prage a. d. nonagesimo secundo dle tercta
pcrmutantem rect. inst.,
.
m. Aprilis.
<"32. 1390, 15. cervna. Lib. ercct. ,\Jl (. c. 1~.
<1'31. 1392, 11. prosince. Lib. cOl/fi.I:III. V .. str. 143.
Conslitutus coram nobis Nicolo Puchnik - et achs nost:-ls
Ad ecel. in Prohonicz Nicolaum Playerll, altanstam alt.
obligatoriis Albertus de Krejvstet al'miger litteras - pnnS. Nicolai in ecel. S. M., rectorem inst.
cipis 'd. Wenceslai regis patenles una c~m d.
Thoma, plebano ecclesie S. Michaelis, qui sua dICeb~t
*38. 1394, 6. března. Líb. cOl/firlll. V. str. 183.
interesse ostendit - quibus omnc ius patronatus a\tans
Ad present. Peczoldi, presbyteri de N.ov~ Plzna, ad a!tare
S. Trinit~lis et Trimu regum in dieta eedesia de. novo
S. Marie V. Annllncciacionis in ccelesla S. M. pel: m?rtem
erigendum, quod diclo Alberto - compet?bat - m ,JoStephani vac. Johanncm de Verona presb. mst.lt.. hannem Player et Johannem apothecarlUlI1 [soro;'lllm
9. listop. Ta 111 též sir. 201. Ad present. Auguslml et
eiusdem Playeri]
lranstulit - cum census onere XII S.
Mathie fratrum, civium Prag, ad. a!tarc ss. Margm:ethc el
Dorothee per m<?rtelll Bohullcom~ vacan,' La~l:encl:tu~ de
in villa Czeitiez.
<;'33. 1390, 12. zúrí. Lib CO/lfir/ll. V. str. 30. Ad
Domassin presb. inst. - 1. prosmce. 7l1l1lIe~. str. 203.
presenl. d. \Venc. regis ad eeclesiam S. M. per mOl tem
Ad altare ss. Dorothee et Margarethe per reslgn. DuchThome vacnntem Bernhardum, prvfessum lIlon. Sderaconis vac. de consensu Augustini et Hathie fratrum Paulum olim plebanum in Budiswicz, Olomuc. dioc., perlllut.
siensis - plob. instit.
<;'34. 1391, 13. ledna. Ta/lltéž str. 57. Ad alt. Cor~.
inslit.
Chl'. per re~ign. Mauricii vae. do c.onsens.u Bernhar;h,
<;'39. 1394, 29. Hjna. Tadra, SOl/dllí- akta Vll. str.
plebani ac Martini Kolner Pel rum, ohm mmorel~' manslO166. Johanco Procnpii Ulmanni, civis Mai. Civ. Pr., panarium chori b. M. V. in ecelesia Prag., cum dieto l\lautronus llJtal'is S. Dorollrcc et Margarethe, ad a!tare prericio permut. instit. 17. línora. ~ť/I/ltéž ~/r. 62. Ad
scriptum per mortem Boh~nc·onis. vacans d. J.ohanne,l.n,
alt. S. Katherine per resign. Nicolm rectons. ex causa
altaristam S. Marie in ecclesla antedleta S. M. presenta\ ll.
pcrmut. vacans de eonsensu famosi ~iri. Alber.tl de Grl:*40. 1394, 6. listo~adu. List. orig. kapitoly. sv.
fenstat residentis in Strziedokluk, dleti a!tans patr011l,
VUsllé XIX, 17. Noverint universi, quod ego Hellzhnus
Petrun; olim a\taristam in eccl. s. Nieolai, ex causa per·
l'erchtmcrills (?), concivi8 'N?ve Civ. PL, recognosco pumut. in'stit. - 17. břcwa. Talll!,;!; st~:. 68. Ad ť:·c~en~.
blice prcsencium per lenorem, me meo, heredum ct
Johannis Player et Johunnis apothecarn ad .alt. 1nmt.atls
succcssorUln meorUll1 nominc unam n1urcam gravcm gr.
ct ss. Trimu regum de novo dotatum ct lil benefielllm
pr., pro ipsa sexaginta qu.atu?r. gr: eomplltando,. censll~
eeclcsiaslicum ereetum, Nicolaulll de Paezow presbyleru~
annui ae perpelui, ab omm ClvltatJs on.ere solull, lt.ben.
inst. _ 30. května. Tamtéž sll'. 78. Ad present. Johann.ls
ct excmpli, honesto vil'O d. Vi.to, a~tal'l~te ss. Pel~'l . et .
Bleyer ad alt. s. Nicolai conf. de: novo dotatum et lil
Pauli ap. in ecelesia S. Michaelts Mal. CIV .. Pr., et IpSIUS
beneficinm ccdesiasticum ereetum, m quo prefalu8 Johansuccessoribus quibuscunque dcbere fidehter cen~uare,
nes Bleyer racione fundacionis et do.tacionis ius l?atr?natus
pro ut eundem cellSUIll Procopius .vVassrmann ad dlctUIll
dinoscitUl' obtine!"e, Nicolaum de Llppa presb. mstIl.
T

Xl.

já.

V IIlici Micltalské.

a\tare dinoseilllr depulasse, de domo mea et eius area
si tis in Oppatowiez inter domos J'l'lartini piscatoris una et
J axonis eulteUatoris parte ab altera, euius census medietas in
festo S. Georii nune proxime affuturo et alia medietas in
festo s. Ga1li deinde continue seculuro islo et alii. annis
singulis sequentibus in omnem meum, meorum successorum eventum solvi debet, ncgligeneia qualibet non obstante.
Quod si in aliguo diclorum festorull1 termino et infra
octo dies quemlibet post terminum inde continlle sequentes census in hac parte, ut promitlitur, debilus non soll'eretm', ex tunc super quemlibet CellSUIl1 non solutum
[aecresocnt] duo grossi nOll1ine pene scplimana gualibet,
quamdiu dietus census una eum penis non fuerit plenarie
persolul us. Pro quibus qllidem censu et penis noo sollltis
prenominatus d. Vitu s et successor suus, quicunque pro
lunc fuerit, poterit me, heredcs et successores lIleos seu
[dicte domu.] el aree guoslibet posscssores nUllceio cum
iudicis inpignerare usque satisfaccionem plenariam olllniulll
premissorum. Recognosco [eciam], quod in iUa sexagena
gr. pl'. census ,imililer annui et perpetui, in qua lIlichi
Otto muralor obligabatur, trigillta quatuor gr. pl'. principaliter levandos et percipiendos pel' dir.tum d. Vitum et
successores ipsius resignal'Í et specifieavi, prout in [liltem
inde] confccta plenius eontinetur. Rei cuills in testimonium
sigilla famosi et prudentum vil'Orum Johanuis Qczas
iudicis, Lliurenoii . . . . Krasa, consulum iuratorum, oivium
diete Nove Civ. Pr., ad preces meas presentibus slmt
appensa. Datum l'rage fer. sexta aole Transl. s. Ludmille
m. anno d. m. trecentesimo nOllagesimo quarto.
<*41. 1394, 7. listopadu. Ta III též str. 169. (De iure
patronatus a1taris s. !I'[argarelhe et Dorothee.) Jollauco
Ulmanni ius patronatus a!taris ss. M. ct D. et
aliarlllll virginulll - guod ipsum competil - Augustino
et J'l'!athie fratribus dcdit. lbidell1 Augustinus recognovit,
se debere solvcre X S. gr. census - de domo sua, guam
illhabitat - .
*'42. 1394 (?)
Rl/kop. č. 2076
2. Sigismuudus et Marcus, olim Procopii Wassrlllan, cives Antig.
Civ. Pr., resignaverunt C gr. minus duobus gr. census
annui in domibus Johannis Perchtiller, cultelliferi de Opatuwicz, d. Vito, "!tariste aHaris ss. apostol. Petri et Pauli
in ecelesia S. M. Antiq. C. Pr. pro rcmedio anime dicti
patris Procopii - .
'1'43. 139ó, 27. Njna. Lib. cOI/firm. V. str. 237.
Ad prcsent. Bcrnhardi, plebani ecclesie s. M., et Hanze
Lulhomericzer, Hanze Rost. Johannis Zeydlini de Pieska
ad alt. ss. Apost. pel' mortem Henriei vacans vVenceslaum
de Kramolin elerieum instit. .
<1'44. 1395, 7. lislopadu. Liber erect. X/ll. f. 49.
(De iure patrollatus altaris ss. Margarethe et Dorothee el
aliarum virginum in ceclesia. S. ll'liehaeli. Mai. C.Pr.)
Constitutus pcrsonaliter coram d. Johanne Kbel - 1'1'0vidus vir Johanco Ulmllnni, civis Mai. C. Pr., - iu! pa,
tronatus et presentandi rectorem altaris ss. Margarethe et
Dorothee et aliarum virginum in ccclesia S. Michaelis Mai.
Civ. Prag., gllod slbi compeciit et compctere quovis modo
potuit, providentibus viris Augustino et Matllic fratribus,
civibus M. C. Pr., dedit - . lbidem eciam statim prefatus
Augustinus recognovit se debcre dare, solvere et
assignare de'cem sexag. gr. prag. census annui perpetui
rectoribus allaris predicti quolibet nnno. Quas decem
sexag. gr. prefatus Augustinus de domo sua, quam iohabitat in M. C. Pr., et aliis bonis suis - solvere promisit.
Acla sunl hec anno d. m. trecentesimo nonagesimo quinto
die septima m. Novembris.
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*'45. 1396, 10. května. Tamtéž str. 255. Ad alt.
Corp. Chl'. per resign. Petri ex causa permut. vac. de
consensu Bernhardi plebani, dicti a\taris patroni, Pétrum,
olim plebanum in Petrowicz, instit.
*'46. 1397, 31. ledna. Lib. cOl/fil·lIt. V. sll'. 278. D.
Nicolaus permu tavit a\tare s. Nicolai de consensu Johannis
Player. 7. března. Tamtéž str. 280. Ad alt. s. M. V.
Annunc. per resign. Thome ex causa permut. de conseosu
Rudolphi, civis l'vlaí. Civ. Pr., antedicti altaris patroni,
Sdenconem, olim plebanum in Hostiwarz, instit.
"'47. 1397, 27. srpna. Lib. erect. X f. J. 16. (Pro
ecc\esia s. Michaelis I'/~ S. in Trcziehus) Constitlltus providus vir Alexander, civis Mai. Civ. Pr., residens in
Trcziehus - reeognovit, qualiter ipse et disposicione bone
memorie Sigismundi, fratris sui germani, qui - tllmquam
frater indlvisus ipsius Alexandri, legavit - super bOnis
suls - unam cum media S. gr. - census annui - pro
d. Bernhardo, plebano 8. M. promisit et ex nunc
promitlit ipse Alexander - de bonls suis, que habet ibi·
dem in villa Trczehus, dictum censum - persolvere - .
!tem adieclum est, quod ip8e plebanus et sui succeSBores
tencburitur ~ quollbet anno in anniversario ipsillS
Sigismundi, quod sit die sequenti post festulll Exa!t. 8.
crucis - ' vespere vigilias - et mane missam defunctorum
deeantare - . Act. a. - honagesimo septimo die XXVII
m. Augusti.
*48. 1398, 18, května. Tadra, SOlidní akta Jl/.
sir. 346. Fridlinus Kussenfenik et Panthaleo, testamentarii
Hertwici cirologi, proposuerunt, quod d. Petrus, "acristanus ecclesie S. Leonardi, teneat quoddam a!tare manuale
in eeclesia s. M. ex testamento dicti Hertwici dotatum, a
quo dicti testamentarii ipsurn amoveri petiverunt, lilteram
testamenli producentes.
.'49. 1398, 20. zúl·i.

Krojla, Ac/a BOItij. lX. č.

1346. Patriarchae Gradensi mandatur, quatenus Petro
dicto Masopust presbytero ecc\esiam S. Michaelis Minoris
Civ. Pro conferat, non obstante, quod prefatus Petrus
super a\tari s. Cruois et Corporis Christi sito in parochiali ecelesia S. M. Antiquae Civ., quod sine eura est,
et euius fructus 8 marcarum arg. valorem annuum non
excedunt, in palatio apostolieo noscitur ligitare - .

*50. 1399, 27. října.

Libel' erecf. XIII.

f. 103.

(Una sexagena pro altari Rorate ad. s. Michaelem.) Hcnrieus Wlczkowicz, civis Maioris Civitatis Prag., hospcs
domus ad pile os in parrochia s. Galii M. C. Pr. persona.liter coram domino Ogerio, correclore et vicario in spiritualibus - recognovit se - debere censuare - unam
S. gr. census annui et perpetui liberi de domo sua predieta domino Sdenconi, rectori altaris b. Marie Virginis,
rorate in eeclesia S. Michaelis predicte Mai. C. Pro et
suis successoribus - . Acta sunt hec anno domini m. trecentesimo nonagesimo no no die vicesima septima mensis
Octobris.
.'51. 1400, 4. května. Lib. cOI/firm. Vl. stl'. 20.
Ad present, Rudolphi Mulhauzen ad alt. Annu11c. M. V.
per mortem Sdenconis vac. Vleneeslaulll de Zalssye presb.
instit. - 6. lislop. Ta III též str. 31. Ad present. Johanllis
Player, Fridlini de apotheca, Tohannis Lanczmall el Francisci de Belin ad alt. s. Trinilatis et ss. Trium regllm per
mortem Nicolai vac., in quo Joh. Player, ut heres, pro
media parte et Fridlinus, Joh. Lanczman et Franciscus,
ut tutores ol'phanorum Johannis apotheearii, videlicet Bernhal'di, Agnetis, Nicolai et Johannis, pro alia media parte
ius patroll. dinoscuntur obtinere, Johannem, natull1 Nicolai
de 19lavia clericum instit.
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*52. 1401, B. ledna. Lib. cOl/jirm. VI. str. 38. Ad
present. Joh. Player ad alt. s. Nicolai per resign. Nicolai
vac. Henricum dictum Cardinal de Coczow clericum instit.
_ 2. bi-czna. Tamtéž str. 43. Ad present. Albcrti de
Grifstet residentis in Strzedo kluk armigeri ad alt. ss. Katherine, Anthonii lOt patronorulll regni B. per predictum
Albertulll de novo dotatum d. Cunczmannum, rect. alt. s.
Urbani in ecclesia Prag., instit.
w53. 1401, 20. února. Liber erect. VI. f. 158. In
no mine domini amen. Quoniam, que geruntur in temporc,
ne lubnntur cum lapsu temporis, necessal'ium est ea scrip·
ture patrocinio perhennare, igilur ego Albertus de Griffstet, residens in Strziedolduk, ad universorum tenore pre·
sencium dedllco noticiam, quod - pro - salute aIllmarum quondam Pesslini de Strziedokluk, armigeri, Cuncgundis, relicte Kunczlini de Paczow, Nicolai presb)' teri,
octo s. gr. - cenous
filii dicti Kunczlini - meeque annui et perpetui - super dOlnibus - in Nova Civ. Pl'.
_ pro erigendo novo a\tari - in honore ss. K atherine,
Antonii et patronorum regni Boemie in ecclesia parochiali
s. :Michaelis :Mai. Civ. Pr. - et domino Kunczmanno de
Paczow, rectori altaris s. Urbani in eeclesia Pragensi, ad
ipsum aUare instituendo - contuli - . Datum in Strziedokluk a. d. M. CCCC primo do mini ca Esto michi.
;;'54. 1402, 10, ledna, Rl/7wp. Č, 996 f. 48. D, Bernhm'dus, plebanus ecclesie s, lvlichaelis i\IlIi, Civ, Pr" emit
pro se et suis successoribus, plebanis, unalll s. gl'. census,
erga Stephanum de Glacz el Hankonem, fratrem Durzkonis pro X s. super domo Laurencii Kerzkonis sila in
foro pulloruLll inter domos I\icolai Esworm ex una et
Enderlini frenificis - , Act. fer. III, post Epiph,
Tamtéž f. 48. Idem emit mediam s. census erga PesseonCll1 Drobnicz pro V, s, super domo laxonis braseatoris
sita ad s, PhilipUlll ct Jacobum inter domos Petri Knawer
ex una et Katherine mangonis parte ex altera. Act.
Ta 1/1 téŽ J, Sl, Idem emit duas
fer, 111. post Epiph, s, gr, census erga Osannam, filiam olil1l Cunczonis Hasenpranic, pro XVIII s" quas habuit super domo olim Cnn·
czonis linicide dicta ad ni gram ro~am sita penes dornum
posteriorem Petri Rothirz ex opposito domus relicte olim
I-lenrici Prunhauseri - , Acl. fer, V, posl Georgii, Ta 111 též J, 68, Idem emit tres s. gr. censns erga U1ricum
'super domo Johannis sntoris sita in platea calcariatorum
inter domos Cnnczonis Lobispas ex una et Henslini Weis
parte ex altera - , Act. sabbato ante s, Elisabeth,
*55,. 1402, Tadra, SOl/dli i a7lla IV, sll', 113
Dnchco s!lcristnnus,
ň'ó6, 1403, 17, března, Tallltéž stl', 200. (Pro ultnri
Corp, Chr.) Johannes dictus Prudota de We)'tmnle, alias
de Lybyechow, in presenci a d. Pctri Stach, rectoris altari,
Corp, Chl'. recognovit, se vil1am Lybyechow cum
pleno dominio - aput Petrum ibidem de Lybyechow el
Dorotheam, orphanam qnondalll Wenceslai cle Lybyechow,
pro XVI s, - emisse, quc quibns bonis prefatus Johannes
Prndota et ipsins successores perpelue Petro, altariste
altaris predicti - vn s, gr. - promisil solvere - ,
;;'57, 1403,
Tamtéž sll'. 279, Nicolans, aHarisla a!taris Trium -regulll,
;'58. 140B. Rl/7wp, Č, 2076 f. 118, Bernhardus,
plebanus s, lvI. - publicavit VI s, gr, census annni in
domo Stephani, civis Mai. Civ, Pr., in Porziecz.
;;'59, 1403, 22, března, Libor erecl, XIII, J, 115,
(Pro altari Corporis Christi in ecclesia s. Michaelis :M,
C, Pr,) Constitutlls personaliter coram domino Ogerio famosus vir Johannes dictus Prudota de ''I'eytmile alias
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de Libiechow in prescncia domini Petri dieli Stach,
recloris altaris Corporis Christi in ecclesia s, Michaelis
Mai. Civ. Pl', _ reeognovit se vi\lam predictam Libiechow
et Dorůtheam, orphanam qnondam vVenceslai de Libiechow, pro sedecim sexag, gr, denal'. prag. - emisse - ,
de quibns quidem bonis prefatus Johannes Prudota domino Pelro, altariste altaris Corporis Chrisli - septem
sexag, gr, den. - census - promisit solvere - , Acla
sunt hec a. d, m, quadringentesimo tereio die quadrage.
sima (ll secunda m, Marcii.
;;'60, 1403, 2. dubna, Tadra, SOl/dli i akta ll'. str,
206, (Translaci o sex s, census annui ecclesie s. Michaelis
ad alia bona,) Ogerius adminislrator ad universorum de·
ducimus noticiam quod -' d. Bernhardus, rector
ecclesie parrochialis s. Michaelis - nobis proposuit, qualiler ipse et ecclesia sua - habuit - sex s, gr. census
_ primo in domo Francisci de Iglavia ad nigram
rosam - III s. cum meclia et in domo l'elri -' Rolhcrz
posteriori et contigua clomui prescripte mediam 5, et in
domo Petri Theotul)ici barbilonsoris sila inter domo;
Otliconis pannicide et Petri Boemi barbilonsoris ex oppo·
silo pretorii - . De quibns - censibus ipse d, Bernhardus _ ex eo, quod huiusmodi census non eranl liberi el
losunge solvebantnr de ei,dem in tanlum, qnod sepissillle
modicnm _ nti potenll - , certam summam a qnolibet
censitarnm predictoru1l1 recepit cl alium censum super
braxatorio - Stephani de Glacz - sito in Porziecz
comparavit.
Acta ;unl a, MCCCC III die ll. m,
Aprilis,
*6[, 1403, 2, dubna. Liber erecf, XIII. f. 116,
(Translacio sex sexag. census annui et perpetui ad ali"
bona, videlicet "d braseatorium in Nova Civ., ecclesie s.
Michaelis in Anliqua Cil', Prag,) Ogerius, reclor altaris
s, Dorothee in ecclesia l'ragensi, corrector cleri diocesis
Pragensis, adll1illistrator in spirilualibus archiepiscopalus
Pragensis sede vacantť;:, ad universorull1 tenore prcsencinm

deducimus noticiam, quocl venil ad nosl!'i presenciam honorabilis et religiosus vir dictus Bernharclus, rcctor
ecclesie parrochialis s, Michaelis Mai. Cil', Prag" nobis
proposuit, qualiter ipse et ecc\esfa sua predicla dlldum
habuit et in possessione pacifica et quieta fuil sex sexag. gl'.
den, prag. census annui el perpetui inde ct super domibus
_ primo in domo honesti vid Francisci de Jglavia, civis
Mai. Cil', Prag, predicte, ad ni gram ro'am nunccupala
tres sexag, gr. cum media, et in domo Petri dicti Rothirz
posleriori et contigua domui prescriple mediam sexag.
gr, El in domo Petri Theotunici barbilonsoris si ta inler
domos Olliconis pannicide ex una et Pelri Boemi simi·
liter barbilonsoris, ex opposilo prclorii Mai. Cil'. Pl', pre·
dicte parte ex aUera, De quibus quidell1 censibus ipse
dominus Bcrnhardus plebanus et ecclesia sua predicta cx
eo, quod huiusmodi census non erant liberi et losunge
soll'ebantur· de eisdem in tantum, quod sepissime modi·
curn vel nichil uli poterat seu valebat omnino, idcirco
prefalus dominus Bernhardus plebanus cupiens el volens
ecclesie sue mcmorate condicionem facere llleliorem, cerlam summam pecuniarum a quolibet censilarnm predictorum suslulit cl reccpit el alium censutn sex sexag. gr,
den, pro similiter census annui et perpetui Iiberi el .ab
omlli exaccione losungarum solu ti iode ct super dumo,
braxalorio, brasiatorio et tostorio honesti I'iri Stephani
de Glacz, civis Ivlai. et Nov, Cil', Pr., inter domos Ken·
proch pannificis ex una et Henrici, tyroici alias medici,
civium prcdicle Novc C, Pr" parte ex a\tcra - emit cl
comparavit. - Acta sunt hec a, d. m, quadringentesimo
tercio die secunda mensis Aprilis,

;"62, 1404, 27, srpna. Lib, cOI/jinll, Vl. sir. 126.
Ad alt. Corp. Chl', per rcsign, Petri cx causa permut.
,'ac. de consensn Bernhardi plebani Mathiam, olim pleb,
in Peezelc, inslit.
;'63, 1406, !J. ledna, TalJlléž sll', 169. Ad present.
Joh. Pleyer, Nicolai et Anne, orphanorum Johannis apo·
thecalii, ad alt. s, Trinitatis et ss. Triurn rcgull1 pcr
resign. Nicolai I'ac. d. i\L Johannem de Zebnrg, clericull1
Warmien. clioc" inslit. ll. cerl'na. Tamléz sir, 184,
Ad presenl. Alberti Grifstct de Strzedokluk ad alt. ss.
Kalherine, Anthonii el patronOl;um per resign. Cun czmanni
vac. \Venceslaum de Paczow presb, instit.
;;'6.1, 1406.
Tadra, SOlldlli a7lla V, str, 163,
(OltáblÍk resignoval.) D, Cunczmannus, rector altaris S.
Katherinc et S. Anthonii - ipsum altarc SUUln in manircsignal'it, quam resignabus d, Johannis de Duba cionem prefalus d. Johannes ex comlllissione, Ade vicarii
reccpil.
;;'05, J400, 2 J, června. Tal/ltéž sl,.. 172. Ogerius,
plebanus s, Johannis in Ugezd, tres litteras per ipsum
apud ipsam invenlas a\tare ss, Petri el I'auli in ecclesia
s. 11. - concernentes, vidcliccl unam sigillo civium Mai.
Civ, sigi\lalam super censibus, secundarn sub vicariatus
sigillo el coÍ,firmacionern in pergameno scriptas, Allexio,
dicti allaris allariste, assignavit.
;;'66. 1406, 13, dN, Tamléž str, 215, Raczco de
Praga capcllanus in ecclesia S. M, - promisit solvereKatherine, relicle Wellceslai dieti vVachmika - XXXVI gr.
;;'67, 1406,
Tamlcž sll', 286. Petrus, reetor
allaris s. Maric.
;;'08, 1406, !J. listopadu, Lib. erect, /, Vll, f. 94,
Adam de Nezelicz Sane noveril v, strn universitas,
quod poslquam honeslus et circulllspeclus vir Purkardus
[viz úryvek u Tomka sll', 31l,) proposuissel. Noslram per·
sonaliter accedens presenciall1, prelllissa exponens, nobis
humiliter supplicare curavit, qualenus huiusmodi capellarum
et altarium in eisc\elll fundacionem confirmare digna·
remur, nos vcro -

cridulll seu proclamacionenl in 111C-

lllorata S. ecclesia Michaelis certo die festivo infra mis·
sarulll sollemnia fieri fecimus, certalll dicm ct horam
omnibus, qui se prescriptis opponcre yoluissent el \'cUeni,
aut qui sua credulll in prcmissis interesse, pro lel'lllino
peremtorio slatuente.s. CUlll autem in eoclem termino
nullus apparuit contradictor, qui se prenllssls verbo
vel facto opposisset vel opponere voluisset, ideo supplicacionibus supradicti PurkarJi - annuenles, atlendentes
eciam, quod ad premissa omnia et singula honorabilis viri
Illagistri Crislalli pleballi el parochianorum ecclesie sepc
nOlninate cxprcssus el

benivolus accessit consensns -

huiusmocli fundacionem - confirll1amus - , Datum Prage
a, d, nI. - sexto', die nona. nI. Novelllbris,
-69, 1407, 4, března, Liber erccl, Vll, f. 109, Nos
Johannes Pleyer, Nicolaus Smuczer, cives Civ, MaL Pr.,
notu111 facimus tenore prcsenciuln universis, quod lnalura

deliberacionc "elud testamenlarii et executores ultime voluntatis providi "iri quonclam Caduncri ct ipsius uxo\'is
legitlill1e, dicte Kacze, civium dicte civitalis Prag., volentesque cl in Christi nomine disponentes, ut huiuslllocli
testalllenlu!,11 clebitum sortirelur effectum, facimus, disponinllls ct ordinunnls unanl capellalliam et clenlosinanl X s.
gr. - census annui et perpetui pro animabus diclorum
civiulll, parcntulll ct olllnimll amicornm suorUlll ad altare

Corporis Christi siti et situali prope sacristiam in ecclesia
parrochiali s, J\'lichaelis, Mai, Civ, Pr" et pro capelluno

eiusclell1 altaris, sci1icet d, Duchcone, el eius successoribus
_ tollendum super domo Conradi dicti Goltproch
sita - inler domos Cristiani Lewner ex una et vVenceslai
pellificis parle ex altera in vico versus ecclesiam s, lvlichaelis - , Dalum et aclum a, d. m. quadringentesimo
septimo in die Translacionis s, 'Venceslai - ,
;;'70, 1407, 28. května, Liber erecl, VII. f. 127,
In nomine clo mini amen, Quia presentis vile condicio
slatum habet instabilem et ea, qne habent visibilem
essenciam, tendunt visibiliter a domino csse, que nos Nicolaus Ottlini et J ohannes Meysner, cives Antiqne Cil',
Prag., salubri meclitacione premedilantes diem peregrina·
cionis nostre extremum opáibus misericordie prevenire
et commissa nobis ad effectum debilum deducere cupientes
ct desiderantes, tenore presenci um notum facil1lus universis
presentibus et futuris, quod bone memorie Henz1inus
Meysncr el Anna, ipsius nxor et conthoralis lcgittima,
adlmc yitam ducerent in hurnanis, cupientes temporaJia
pro cternis et transitoria pro perpeluis fe1ici commutare
comercio inler alia ipsorum legata disposucrunt et ordinaverunt, ut in ecclesia parochiali s. l\Iichaclis dicte
Anlique Civ, Prag, de bonis per ipsos re1ictis nnum altare
cmn XII s, et novem gr, ac nno lepore den. pr. census
annui et perpetui c1ebeat dotari et in beneficium ecclesiasticulll super eisdem censilms erigi et creari. Et quia
diclis coniugibus de hac luce sublatis dicti allaris disposicio ex ipsorum testamento ad nos videlur pervenisBe,
tmde ob sahltem animarum prescriptorum coniugum
Henzlini et Anne ac nostrarum nec non omnium
progenitorum et predeccssorum nostr01'\1In ct amicorum
remedio saluluri prescriptas XII s, gr, cum IX gr, et uno
lepOl'c pro altari ss. m, Erasllli, Felicis et Adaucti in prescripla ecclosia s, Michaelis et ipsius rectore in dOlnibus,
locis et areis infrascriptis eo iuro, prout in litleris clesuper confectis continetur, vide\icet duas s, cum media super
domo et area Nicolai Czeczik prope s. Crucem, alias cluas
S. super dOlilO et area Mathie dicti Mentlcr retro monasteriulll s, Spiritus, it. duas s, et unum leporem super balneo ex opposito orti monasterii monialium s, Francisci et
nnalll s, super domo et are a H enzlini braseatoris penes
curiam regis prope s, Benedictum, il. XXIIII gr. super
domo ct braxalorio ac are a Raczkonis in Longa platea,
it. XXXII gr, super domo et area Vlenceslai ad silveslrem
virum ex opposilo monaslerii s, Spiritus, it. XLV gl'.
super domo et area Mathie pannificis, il. LXVIII gl'. super
domo Gesskonis braseatoris ct XL gr. super domo Iaxonis dicli Husarz cl super domo Nicolai carnificis XII gr"
super domo Benedicti vicini ipsius XII gr" super domo
Duchconis XXIIII gr, et super domo et area Petri Hrachowniconis XXllIl gr. in eadem civitate Prag, ct que
domus et arec sunl situute circa et prope domum domini
abbatis Gradicensis in parochh s, Castuli - , quos census
dedil\lus - dicto altari -;. Datum Prage a, d, m, quadringentesimo septimo dic XXVIII Maii.
;;'71, 1407, 4, června, Lib, CO Ilji 1'111, • Vl, str, 212,
Ad present. Nicolai Orllini et Joh. Mc)'sner ad alt, ss,
Erasmi, Felicis et Adaucti - cle no\'o dotatum Pelrum
cle Pricas, pleb. eccl. in Pcnczicz, Olomuc, dioc" instit.
_
2. záN. Tallltéž str, 223. Data est crida Duchconi,
o\im aUarisle Corp. Chr. in ecclesia S. M" ad eccl. in
Swrkin, - 7. záK Tall/též str, 224, Ad alt, Corp, Chl'.
per resign, Duchlconis ex causa permut. vac. de consensu
Nicolai Smuczer et Purkardi Johannem, o1im pleb, in
Swrkyn, instit.
;i'72, 1407,
Tadra, SOlldllí akta V, str, 443.
Stiborius Drsczka recognoyit, se tened IX s, racione
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censuum retentorum d. Johanni, altariste ss. Trium
regum - .
*73. 1407, 20. června. 1 amléž sll'. 23. Petrus Prudotha de Lybiechow promisit solvere II s. d. Bernhardo
altariste Corp. Chl'.
*74. 1409, 7. května. Lib. erec!. Vll I. f. F. 9.
(Donacio unius s. pro ecclesia s. M.) Coram __ o honestus
vir \Venceslaus, alias vVaczko, natus Crucis institoris in presencia - magislri Cristani, rectoris eccl. parr. s.
M. signanler pro anima bone memorie 1\ atherine
dicte Ostrowina de I'raga unam s. gr. ccnsus super
vma Owczar propc vmam l'rohonicz - Cristanno plebano
ecclesie et ipsius successoribus - deputavit - per ipsum
_ plebanum - a famoso vil'o Slephano, alias Stiepall,
de Owczar, dicte ville possessore - lollendam - . Prefalus magister el ipsius successores occasione dicti
census - singulis Qualuor temporibus - unum allniversurium - facient - . Acta sunt hec a. d. m. quadr. nono,
dic septima IVIaii.
*75. 1409, 27. března. Lib. COlljt1'1/1. Vf. sll'. 260.
Ad present. Alberli de Strziedokluk clientis ad alt. ss.
Undecim m. virg. per morlem Pelri vac. vVenceslaum de
Lanskrona presb. inst.
"'76. 1410, 15. dubna. Tamléž str. 286. Ad eccl. in
Howorczowic per resign. vVenceslai ex causa permut.
vac. Alexium, olim altaristam alt. ss. Petri et Pau li ap.
in ecc!. s. Michaelis, inslit.
*77. 1410, 9. listopadu. Liber erccl. lX. f. J. 7.
(Translacio quatuor sexag. gr. pro ccclesia s. Michaclis.)
Joh. Kbel quod Bernhardus prepositus, Petrus
prior, Georgius sacristanus monastcrii - Sderasiensis in prensencia magistri Cristani, plebani ecclesie parochialis
s. lvlichaelis J\Iai. Civ. Pr., proposuerunt, qualiter ipsi IV s. census annui - de villa Lutochleb prope Chodow
plebano et ecclesie s. Michaelis - solvere cons\ everuntUl1(le - dieta bona ab huisl110di censu liberlare cupienles
_ dictum censum - , quem apnd Johannem Prudotham de
Libiechow in bonis eiusdem in villa .Libiechov - emerunt - et - dicto m. Cristano et eclesie sue dederunt - . Datum Prage a. d. m. quadringentesimo decimo die IX m. Novembris.
"'7S. 1412, 5. října. Lib. cOfljtrlll. Vll. sll'. 67. Au
alt. ss. Felicis ct Adaucti et s. Erasmi per resign. Petri
ex causa pn·mut. vac. de consensu Lewlini Czwirner,
clicti altaris palroni, Nicolaum Sskrawda, olim rect. M. V.
in preurbio Olomuc., instit.
'*79. 1414.
VavNl/cc Z B/'ezové V Pramellech
d. é. "V. sll'. 330. Anno MCCCCXIV - communio eukari,lie sub utraque specie - est inchoata - primum in
ecclcsiis s. Adalberti in Nova Ci\'., s. Martini in muro et
s. Michaelis ac capella Bethleem in Cil!. Ant. Pl'.
*SO. 1414, 16. července. Ruko]. č. 2099 f. 44.
Slephanus de Glacz nomine suo nec non nomine l'urlcardi
de apotheca, vilríci ecclesie s. M., fassi sunt, se a Nicolao
Puschwiczer et Procopio Vitkonis, testamentariis olim Nicolai Smuczer, percepisse XVI s., quas ipse Smllczer pro
tegendo tecto dicle ecclesie cum lapiceltis - legavit-.
Act. fer. II. post lvlargarcthe.
*81. 1417, 4. ledna. Lib. cOfljtrlll. VIJ. str. 215.
Ad alt. Corp. Chl'. pel' resign. Johannis "ac. ad present.
Pllrkardi d. Johannem de Lyssow presb. instit. - 5. cervna.
TaJlltéž stl'. 230. Ad present. Purkardi ad alt. Corp. Chr.
ex causa permut. "ac. Nicolaum, olim pleb. in Ratborz,
30. září. TaJlltéž sll'. 241. Ad present. Anne
instit. -

de Rokyczano, conthoralis Di"issii de ibidem, filie olim
Nicolai Orllini, ad alt. ss. Erasmi, Felicis et Adaucti per
mor I. Hanussii vac. d. \Venceslaum de Brunna presb.
Olom. dioc. inslit.
'*S2. 141S, 19. bl·ezna. Liber crec!. )(, f. L. 12.
(Pro allario in ecclesia s. Michaelis in Praga.) Coram 'VVenc. Gurein - magisler Petrus, plebanus ecclesie in
Stara, rector altaris S. Nicolai et de[unctorum in ecclesia
S. Michaelis IvIai. Cil'. Pr., ill presencia magistri G"lli,
a!tariste in ecelesia Pragensi, - proposuit, qualiter nobilis
dominus Paulu s de Gencze.nstein, alias de Stara, residens
in domo ex opposilo ortu" Iudeorum Nove Civ. PL, 1'0lens eandem domum suam a censu duarum s. gr. dicto
altario in ecclcsia S. Michaelis - solví debilo libertare,
viginti s. gr. in pecunia parata apud magislrllm Crislannulll,
dicte ecelesie plebanum, et dictum magislrum Gal um deposuit. Nolensqlle idem magisler Petrus altarisla censu
suo privari easdem vigiuti S. gr. - sustulit cen sum quoque duarum s. gr. d. pl', annUllm super bonis in Calussicz
et Salllpssina cum consensu uomine matris sue predicto
altario suo in ecclesia s. iVlichaelis - depulavit - . Acta
sunt hec a. d. lvICCCC decimo oclavo die decimo octava
!ll. M.rcii.
"83. 1419, 7. července. Ruko]. č. 992 f. 45. Dd.
consnles dixerunt, ipsis constare, quúd d. Petrus, altarisla
altaris s. Marie in ecclesia s. lvI. re,ignavit Nicolao
de "Vssieselow, familiari d. regis, VII s. gr. census, qui
ad dictU!ll altare spectare videntur, videlicet Vl s. in bonis Jirzicl et unam s. super domo Galii braseatoris retro
diclam ecclesiam s. M., ut eosuem percipial, quamcliu
ipse d. Petrus vilam duxerit in humanis, de qllibus sibi
iuxla clecretum dominorum veram medielatem uare debet.
Act. fcr. Vl. post Procopii.
"'84. 1420, 23. línora. RtlllOp. č. 2099 j. 112. ElzkH,
uxor l'urlcardi de Aldenburg vineam eiusdem mariti
sui sitam ante vah'am Equorum Nove Civ. Pr., laborare
et cidere more solito intendit anno cle presenti. Ex tunc
inlencio clominorum exislit, quod eauem cl. Elzka si inquam aliquis se de dieta vinea velit inlrol1littere, suas impensas super labore eiusclem vinee exposilas anle omnia
rehabere debet. Act. fer. VI. anle Invocavit.
"'S5. 1420, 15. čet'vence. Vavhllcc z Bi'czové v PralIIellech d. č. JI. sll'. 389. Item fer. II. post victoriam
Corancla, proprie ct insane menlis presbiter, coassul1lptis
sororibus de Plzna presumptuose ecclesiam s. M. Antique
Civ. Pl'. equester et cum mulieribus Thaboriensium intravit,
nec vp-ritus sacramenlulll corporis ChrislÍ, quod in altari
con[ringere,
fuit expositulll, manclavil omnes sedes asserens valere pro tutela et mllnicione novi propugnaculi
in monte \Vilkonis erecli. Sed finis facti docuil, quod non
pro muniendo caslello, seu pro sua Illala et perversa voluntale cOlllplenda - opus illud - pcrfecit, quia pauci
value asseres in montem sunt delali sed Olllnes qUllsi acl
S. Ambrosillm a sororibus Thaboriensiulll sunt exusli.
"'S6. 1420.
onl0es conunullionis

Tlllllléž str. 427. De Praga qlloque
sacre

unico dumtaxat plebano
Cristano ..

S.

advcl'sarii
rccesserul1t)
Michaeli" niagistro scilicet

JiJII/též str. 453. Magister Pelrus
*S7. 1420.
de Mladonowicz, prcdicator s. lvIichaelis.
"'88. 1421, 16. srpna. Ta III též sll'. 481. D. Petrus
[Zmrzlik de Swoyssiu] Pragam veniens, sequenti die post
Assumpc. M. per apostema faclum in collo dielll clausit
extremull1 et in ecc1esia s, i\'l Ant. Civ. sepultus.
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*S9. 1421.
TalJlléž sll'. 497. Ad s. Michaelis
Ant. Civ. ecclesiam \Vilhelmum presbiterum de errore
picardico suspectum qllidam seclllares voleb anI introclllcere
in dolem, sed deo volente admissi non sunt.
*90. 1421, 9.lislopadu. TalJltéž sll'. 520. Item mag.
Cristanus, plcbanus S. M. - cum post mortem vVenceslai
regis - pro ritibus ecclesie cum Johanne presbilero sepius cerlal1len haberet, sabbato ante MarIini post quoľun
dam arliculorum per mag. Crislanum contra Johanllem
presbiterum pľopositorum, magister civiulll - eos concoruavit. - Hac tamen concordia nOIl obstnnte in craslino die,
uie scilicet dominico post Martini, discipuli Johannis presbiteri - post prulldium se 1l1uluo sunt horlati, ut in uotem
et ecelesiam S. M. in mag. Cristanum et suos presbiteros
inpelum [aciant - 1Il0xque aliqllot centena uotem plebani
et ecc1esiam vallantes mug. Cristanlllll submergere ecclesiamque eiusclem fieri acclamabant rumpendul1l - perficere tamen minime potuerll"t.
Eodem tempore cónsules inducti per pretactum Johannem 'VJlhelmu1l1, presbiterll1l1 de picurdica heresi infamatu1l1, preuicatorem in ecclesia s. M. in magistri Cristani
displicenciam instituunt, qui sllis cottidiallis predicacionibus plus tUl'bavit, quam edificavit.
"'91. 1425, 20. června. RlJllOp. č. 2099 f. 159. Per
sentencia1l1 cliffinilivam uominorum magistri civium et
consulum Maioris Civ. Prag. inler Simonem, choralem
ecclesie s. Michaelis, pretextll cerlorum agrorllm et urce
in villa Buben ex una ct ibidem "illunorum parle vertenle
ex altera cOllcluserunt, quod dictus Simon tantull1modo ad
aream habeat rcspectum, in (Iua gaza ibiuem in Buben
fuit situata - , '1uc si ta est penes i'vlartillum dictum l'elecz.
Et agros vel'O villanis adiud caverunl - . Actum in pleno
consilio feria lIHa ante Johannis B.
*92. 1432, 22. bl'ezna. Lib. cOIlj'irlll. JI III. str.lZZ.
Ad present. Burghardi de Aluenburg - ad alt. capelle
S. Trinilatis per mortem 'Venco
vac. Stephanum pleb.
eccl. S. Egiclii, instit. - ll. eervencc. Tal/zli.i sir. 182.
Ad present. Burchardi de Aldenblll g ad altare S. Trinitatis
per resign. Stephani, plebani S. Egidii, vac. Nicolaum
Crause de Frankensteyn, clericum 'Vralisl. dioc., insli\.
1. 1439, 5. zái·í. Lllpač/lv J\a/elldáJ'. Magister
Pelrus Mladonovicius per consules atque senatum Pragensem est in dOIllUI11 parochialem ecclesie d. J\'lichaelis
Antiquae Pragae introdllctus, factus eillsdcm Christiani
successor et in eodem lemplo praedicator.
Ve/cs/avíl/llV Halelldar Na den S\'. Viktorina unli·cl mislr
Křišťan z Prachalic, lékai' a hvězdál· vznešený, fanlř kaply
sv. l\Iichala v Starém městě Pražském a první ad minislrator strany pod obojí pl-ijímajících, ou císare Zigmundu
i polom od Albrechta, králuv Ceských, usazený a nařízený.
Na jeho míslo fan\l'em u sv·. Michala byl mistr Pell'
z Mladěňovic.
2.1439, 3. října. Viz výše str. 626.
3. 1440, 2. dubna. Viz \'ýše sll'. 626 č. 3.
4. 1442, 3. ledna. Rulzop. č. 2099
600. My
purgmistr a kQnšelé Stal'. M. Pl'. vyznáváme tiemlo zápisem všem obecně, ktož jej uzl'ie aneb člúce uslyšie, ze
vsltípivše pl'ed nás do plné rady našie opatrní Jan Běleč
ot čl'llé ruo7.e a Vavl-inec l"eeený Raz, y ty casy koslelníci
kostela sv. Michala svrchupsaného města našeho, Sigmund
Cháně, lvlatěj postřihač, Antoniš od oslóv, Jan apatekái',
Pavel platenník II Jíra zlalník, osadní starší téhož koslela,
svým i všie rady jmcnem seznali j'lí svobodně a dobrovolně bez všeliklerakého přinucenie, ž~ jsú vzali a zdvihli
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8tO a člyřidceti k. gr. (a tB jsú jim odpuslili) dobrých
střiebrných rázu pražského od opatrných Michala kramáře
z Koslečné ulice a ocl Anny, manže:ky jcho, vedle toho
zápisu, klerýmz jsú sč byli týmz kostelnÍkóm a osadě
kniehumi našimi městskými zapsali, jakož to šíře zápis týž
okazuje. A my dále sme jim a tomu kostelu a záduší
vedle kšaflu dobré paměli Stěpánkova z Kladska II jiného
hodného svědomie ortelem naším phHdi a dokonale l,l'isúdili. Z kterýchžto sta a čtyfidceli a tří kop gr. již jmenovaní kostelníci a osadní propuslili jsú a titllllo zápisem
skutecnějie propúštějí napl'cd psané lMichal. II Annu manzely svobodny, slibujíce v časiech budúcích castopsaných
lll:>nželóv, jich děJicóv a budlících nizádllým obyčejem a
práven1 světským ani duchovním z těch jislých penčz ncupomínati, ale qllily a prázdny ueiniti po všecky casy
potoll1llě. Toto tuké znamenitě pHJávajíc jmcllem svým i
\'šie osady svrchupsané: Jestliže by letl)' potom kteri list
nebo zápis, buď to svělský nebo duchovuÍ, zatajeu byl a
na jevo vyšel v časiech potomních, bud lo ol světských
nebo duchovních, col. sě těch sto XUlI k. uolýee, jdlo
by lémuz Michalovi a jeho budúcím náměslkóm na škodu
b)'I, aby lakový list a zápis zalajený na jel'o vy"lý žádné
moci neměl ani práva, ani laké mohl Ido takovim zápisem zalajeným a potom ohlášen)'m upomínali, nai"ékati
ncb hyndrovali "'-Jichala svrchu psaného i budúcích jeho
v Slídu ani hromě stíduov tajně aui zjevně obyccjclll
klerakkoli VYlllyšleným po všcck)' ca'y budúcie. Aclum
fer. I1II. posl Cireulllcis.
5. 1442, 5. bl'ezna. Rl/kop .. č. 2099 f. 600.
í\Iichnel el Anna coniuges de plalea laxillorum protes·
tantur,

quia iuxla

leslamcntalem

disposicioucm

iunioris

Sliepankonis, nati Stephani ue Glacz, debcnt et lencntur
singulis anllis de vinea Stiepankonis ipsis legata unam
tinam vini ad ecclesian1 s. M. pro domini·o minislerio
solvere - . Act. fer. II. d. Oculi.
6. 1447, 10. betna. RI/lwp. Z'. 2099 j. 1033.
Johannes Benda, Procopius Krajsa, Jolwnncs Klika, Paulus
linicida, Johannes Albi, Anlonius ah asinis celeri'lue parochiani .ecelesie S. í\L pl'oleslali sunt, quia a Hanussio
sutore et Iabsone pernikarl, tutoribus per Claralll, l'clictam
Henzlini ferratoris, deccm S. pereeperunl iuxla testam.
delegacioncm pro comparanda unn S. gr. census ad lampauem ardcndam. Acl. fer. lIlI. po,t Slanislai.
7. 1447, Í!8. Njna. RI/lwp. č. 2099 f. 1038. Margarcta, rclicla Cunssonis apolhecarii, et Cunsso, filius
eius, fassi sltlll, se teneri XXXlI S. gr. debiti - au parochianos ecelesie S. M. per lilteram obstagialcm ipsis
confectalll proscribcnlcs in summa. prefata domos eorum
ambas, quarum una Bita est in círculo in ucie pcnes
scolam b. V. M., a!tera cst conlra ccclesinm S. Jacobi et
conlra portalll de Leta curia uucenlcm eciam in acie - .
Act. ipso die Simo cl Jude.
S. 1440, 27. bl'ezna. Rl/llOp. č. 90 I 1Z5. D.
Hennannus, presbiter a s. M., cmit pro se el succeSSQribus suis areall1 desel tam, in qna olím brasealorium eral,
erga vVenccslaum brascatorcm pro lIs. gr., quoe! braseatorium prius per Milusskonelll, prcdecessorcm predicti
\~Tenceslai, eral comparatulll, cl lnlis aren assita cst curie
prefali d. Hermanni - sic, quod eadem area ad dOlllUIll
d. IIermanni sive cius successorulll perpctue debel per tinere. Act. fer. V. posl. Annunc.
9. 1450, 27. lcdna. RI/lwp. č. 2119 f. B. 9. Ve
jmeno božie amen. J6 kněz Havel z Chlulllce, n)'nie při
koslele SI'. M. v St. M. Pl'. b)'dlejícf, v)'2l1ávám tiernlo
listem, ze ačkoli dopuštěním P. B. všell1ohúcieho, v je-
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hoho moci všeliké věci jsú a jenž také mě i kaÚlého
živí i mrlví, jald a polmdž ráCf, v častých jscm nemocech
a ueduzicch na těle a lak nevěda, kdy a který cíl neb
konec živnosli mé od jeho svaté milosli uložen jesl, však
prolo paluěli dobré a svobody zdravého rozumu poZfvaje,
nechtě rád, COl na mně jest, neuchOl"al·li by mne milý
P. 13. v léto nemoci od smlli, by o statel" jehož mi
z neslllierné štědroty sl'é jeho svalá milost popřieti jest
ráčila, svárové a nesnáze mezi pHbuznými a pi~álely m)ími
nebo jinýl\li lidmi kterimi2koli povstaly a vznikly, toto
mé poslednie porucensll'ie - 7,p6sobuji: Najprve ucinil
sem a ciním opalrné lidi p. Jana l3endu - od tří bra·
lruov a Ondráška, pl'ietele mého a služebníka věrného porucníky všeho statku mého - polom pak odkazuji již
psanému Ondráčkovi - biblí mú lla papicl'e na ctyl:ech
stranách, výldad na všieku biblí, všecky sexterny, co jich
kol i jesl, a k tomu C07, by mu sě ještě z knih mých
líbilo vybrali, to aby sobě vza!. Item p. Janovi Bendovi
svrc1ll1psanému otkazuji lestament ceský na pargamel1ř,
Janovi, tovaryši ncbozcc Sazemovu ze Zvickovce, otkazuj,i
kniehy Salonnínovy ceské v Iwperlul'e i s jiným, což pH
tom psáno jest. A vedlc loho laké i kalich jemu vraeuji,
jehož "li jest byl k službě bozie pójči1. Item knězi Jaku·
bovi do Slr6žc otkazuji výklad na zjevenie sv. Jana
v čnené kuoži na papid:e. lt. k SI'. Michalu v St. M. Pr.
koníhev mú veliktí, k sv. Martinu tudiež feslík (?) delší a
k tomu pušku jednu k rozdáván, lěla božieho bielú, ježto
ji mám od panie Perchty. It. k SI'. Michalu do Opalovic
v Nov. l\1. pušku zlatem vyrazovantí, it. k sv. Vojtěchu
ludid otkazuji pušku, ježto zlatý štryeh pl-es ní, a k tomu
lckluru zclellll na bozie tělo, když nad nemocné jdu. It.
k sv. Jiljí ~luolu zlallÍ a pušku k rozdávání lěla bozieho
zlalohlavovú. !tem mistru Klimel1tovi s mislrem Sigmundem
olkazuji biblí Matl,y boZi i s liem, což pH tom jest jiuého,
a k lomu ornát s plácky zlal);mi crvcný se vš, pHpravlÍ
k tOIllU pHslušejícL A k sv. Duchu otkazuji tabuli, na nid
ulllučcl1ie sv. Apolonie jest malováno. Oslatek všeho
statlUl mého - porucil sem - porucnfkóm - . Dat. fer.
lH. post Convers. Pauli.
.10. 1451, 7. února. LI/páč/lv ](alwd,Í!'. Deccssit
ex hac vila M. Petrus Mlallouowicz, lheologus, presbyter
cl plebunus uedis d. l\lichaelis Autiqua Urb. }'rag., cui
I'raefuit uuno 21. In eiu, ecclesiac administracione M.
Chrisliano Prachaliceno cst suffeclus. Is vitam l\L Joh.
Hnssii, martyris Boelllici, quae vulgo in lemplis ecclesiae
boelllicae legi solel, testis "culalus et auritus, descripsit
alque praesens iis, quae tUlU in cousilio Couslanliensi age·
haulur, interfuit, lum temporis scribae seu nola, ii upud
d. Joh. de Chlum funclus officio.
11. 1462, 6. zML Rl/llOp. Č. 992/ 253. In nomine
domini amen. Ego Hermannus, presbitcr de Nova Plzua,
ad ll11ivcrsorull1 lloliciam devcnire cupio per prcsentcs,

quod quanwis satis perplexus
t}llllCn

meule

et

COlllpOS

corporis egriludine, saua

existens

plenarie

ncsciensque, quid Illichi successu temporis

raciollis

fulura parat

dies, eUlU hODlo cciam IlCC 1111a hora sccurus sit de
dla sua ~uper lcrram, testamcnlUlll Illcum ae ultimc vo~

lunlatis mee proposilulll de cl ex omnibus bonis meis dispono ill hunc lllodulll: Primo constiluo leslalllentarios - Nicolaum Humpolecz, Johannem Album a nigra
rosa et Georgium aurifabrum, cives Maior. Cil'. Prag. -deinde dOlllum meam in predieta Mai. Civ., quam inhabilo -- dono Johauni, fratri meo, eciam presbitero, et
l3arbare ac l\'largarelhe, sororibus meis - . Testamentariis
llleis commitlo, quatelluS X s. census allllui pro altari b.
M. V. in ecclesia s. M. prefate Maior. Civ. procurent et
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emant - cuius eciam altaris sepetactus d. Johannes, frater
meus, sit polens et verus presidens ac direclor - eo
vero defuncto - predicti lestamentarii et eorum heredes
debent esse et erunt altaris eiusdem veri collatores cum
ea poteslale, quod ipsi lestamentarii seu collalores polerint seu a'ter ipsorum poterit in vila vel in mOl·te alium
virum idoneum loco sui eligere - . Dal. a. MCCCCLII
fer. In!. post Victorini.
12. 1454, 12. bl:ezlla. Rl/llOp. č. 2141/11. Osadní
osady kostela sv. Michala I' St. M. Pro majíce úmluvu
mezi selní z jedné a Jiní Frankovic, měštěnínem Nov. M.
1'1'., z strany dnlhé - o lě dvě kopě, kteréž svrchupsaní
osadní měli jSIÍ k již l:ečenému kostelu na vinici Jíry již
praveného, kterp leZ, proli bráně Svinské na rohu vedle
vinice Václava 5lrl\bocha, plalu rocnieho a věcného, vy·
slali ode všic o·ady s plnú a cellÍ mocí lm pánóm do
rady již praveného měsla Slarého opalrné lidi, spolu
osadnie své, zejmena totiž Mikuláše Humpolce, Prokopa
apotekál'e, Jíru zlaln,ka, Jaroše porybného, Matěje Oremusa, Jana z Klatov, Michala kramál'e a Mikuláše Sokola,
kte!-fžto - vyznali sú, že podle výš dotčené tímluvy pl'i.
jali Slí V k. gr. ocl J,ry Frankovic za lě dvě kopě
plalu - . 1\ct. fer. III. post Illvocavit.
18. 1454.
Arcliiv Česli)í 11. sfr. 196. (Regislra zápisuv r. 145~.) Jaroš porybný z Prahy jménem
osady SI'. l\1icha1ské v St. M. Pr. okázal lisl s majeslátem
krále Václava, svědčící Albrechtovi de Greifsfell (?), jakoz
Jan mejer a Jan apalekál', sestřcnec jeho Bleyru~:lV, mě·
štěné Pražšlí, 12 k. gr. úroka rocnieho ve vsi Cejticích
od Ctibora Drštky za peníze ktípivše, měli jSIÍ je k oltáři
SI'. Trojice a tN králuov v kostele sv. 1\1. nedávno udě·
lanému dáti II poruCili, chlčliby: toho král Václav polvr·
zuje a právo podací lémuž Albrechlovi a dědicuom jeho
pl'ivilluje. Dat. a. 1 .!JO (I) die 30. m. Januarii.
Druhý list léhož Václava, v němz dává povolen,
knězi Bernartovi, faráři sV. M., aby mohl Inípili 50 k. gr.
plalu ročního k témuž kostelu, a to král Václav potvrzuje.
Dat. 1401, die prima J'unii.
Třetí list krále V,\clava, v němž témuž knězi Bernarlov i a lomu kostelu pozitkuov od kterýchzkoli osob daných
potvrzuje. Dllt. 1897, die penultimll Aprilis.
14. 1455, 8. prosince. Rl/kop. č. 2003 B. 16. Johannes, filius quondam Hedvilwnis, Gregorius gladiator,
vitrici eeelesie S. l\1. exposuerunt vineam ipsorum
quolldall1 ill monle Mezil'zicky nunccupatam, que cst
siluata penes l3erankonis de Nova Civ. et murUll1 in sinislra manu eunlem in \Nrssowicz , in eenSUll1 anUll11111
Johanni dicto Plch - LXX gr. - Act. fer. ll. in Cou·
cept. l\1. V.
Hí. 1458.
Rukop. č. 2141/390. P"rochillni
ecel. S. 1\1. publicaverunt V s. debiti per IIanussconem a
sporlulis obnoxii.
16. 1465, 7. ledna. RlIlwp. č. 2003 J. J. 9.
(C,el~sus, ad S. Michaelem depulatus.) Opatrní muzi a
lllešcene Velikého M. Pl'. Jaroš poryllllý, Jan, maršálek
pánuov jiz i'eceného ll1esla, a mocn, porucníci dobré pameti Jana Hedviky, pl'išedše před p. pergmislra II pl'ed
jeho pány konšely etc. těch L gr. líroka rocnieho a dč
dicného kterýžto Jan Hedvika jměl na své vinici i na
svých lí.~"OClliciech z téz vinice, jakozto na Křížovi
k.)
na i'~ehořovi XX gr., klerážto vinice leží podle Prokopa
MUl'inka a nad vinici Brože od sv. Bašlala, těch L gr.
napi'ed psaní porucníci mocně dávají - k koslelu k SI'.
M. na Velkém l\1. Pl'. a k lé osadě i lěm Iwsteln,kóma to j menovilě na lam!lu nOYlí, aby hol'ela věcně a bu-

dlícně pr~ed velcbnú sváloslí těla božieho, jakož jest
svrehudotcený Jan Hedvika vuoli sVlí plmí jsa v zivnosti
a na smrledlné posteli kšaftem dal a rozkázal. - Jestlize
by poručníci anebo sirotek nebožce Hedvikuov k lclóm
rozumným pl:išel a oni lo spalřili a shledli odtě, že by
ta lampa nová - u sv. M. - nehořela, anebo že by jí
koslelníci - opustili, lehdá - mají kostelníky i osadu
k tomu připraviti - aby jse pl:edepsaného Jana Hedviky
plná vuole slala. Act. fer. JI. post Epiph. d.

17. 1465.
Rl/kop. Č. 992 / 258. Jarossius
po.rybný, Georgius aurifaber, Marlinus Kosteczka, paroeluales, J ohannes a tribus fratribus, vilricus ecclesie s. M.
18. 1466, 26. července. Rl/llOp. Č. 2141 / 71.
Margareta vidua de Zacz, MarIa Albrechtova, Anna vidua
de Luna, sorores olim Katherine, relicte famosi Malhie
Horzessowecz de Kyslry, Elizabelh Taborova, Anna Mathie cirothecarii uxor, Dorothea, Matllie fabri c~niux,
Kaczena ct Marta puelle, Anna Vandrovcova, Sigismunclus
P)'tel nomine Martini et Johannis, suorum filiorum, d. Johannes, plebanus ecelesie s. M. nomine eillsclem scole
scolarulll - fassi sunt, sc percepisse porciones sua3 per
suprascriptam Katherinam legatas. Act. sabIJ. posl Jacobi.
19. 1480, 24. prosince. RullOp. Č. 2119 f. T. 13.
Ve jmeno božie amen. Já kněz Jakub z Bl-ieslie z Polsky,
kaplan v lw,tele sv. M. v St. M. Pl'. že biblí mll na
papiel'e benálském v)'davemí i jiné knihy mé kteréž
(I Pavla kožišníka na Nov. Pl'. mám,
dal jsem ' - Adamo~i" Poláku, ~rajel~ínu mému, tak. však, jeslli že by
v ~leľ~ a pravde. bO;le pod obOJím zpósobem pl:ijí·
maje, Jako prve Jcšlc tn'al a nalezen byl. - Act. domi·
nico in Largo die.
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20. 1486, 7. dubna. Desliy ZCII/. včtší č. 6 I J. 29.
My \ ladislav, král. Ceský oznamujem lislem tiemto
všem, .že př'istúpil jest před nás slovulný Jan z Leslkova,
meštěnín Slul'. M. Pr., kterýžlo nyní drží apateku s do.
mem u SI'. Michala tucHž v Sl. M., a zpravil jest nás,
klerak Jan, řecený Pleyer, a Jan apatekář, sestl'enec jeho
IpěMané Pražští, klípili sú 12 kop Illatu ročního ve vsi
Cejelicích, se všemi téhož platu pl-lslušnoslmi od CtibOra
Drštky za jmenovillí sumu, a ten plal obrátili stí k oltáři
SI'. T~()jice .~ tH .I:rállll' ~o kostela sv. Micl,ala a to s po·
volenlm naJjUsněJsího pana Václava Ceského Inále,
pl'edka našeho šťastné paměli, jeulto jim k lomu povolení
dni k pilné potl:ebě někdy Albrechla z Grefslelu, služebn,ka svého, a k tomu lémuž Albrechlovi a clědiclllll jeho
dal právo podací léhož oltáře, jakož 'pnk ten list téhoz
krále Václava, s některými jinými listy, což se vysazení
téhož olbUe dotýce, nám jest okála!. A zpravil' jesl nás
dále, kterak jiz psaný Albrechl i s dědici s\ými dávno
umi'el jesl, a prosil jest nás, abychom jemu, dědicl1l11 i
bud~cín~ jd,o právo ,podací" toho oltál:e ,dáli a na ně pl:enésh rácll1. My znajíce verné' a ustavicné služby léhož
Jana - i jsúce k lé prosbě milostivě nakloněni - lémuž
Janovi - právo podací již psaného oHál'c SI'. Trojice a
lN králuov v koslele SI'. l\L v St. 1\'1. Pl'. dali sme a
tímto liste~l dává~lle a na nč pl'enášíme po již psaném
AlbrechtOVI a d. J., lak aby oni a žádný jiný lím platem
k lomu oitář'i phslušejícím vládli a k tomu oltál'i jej
obraceti a nikam jinam, i také td kaplana jakožto podací
, toho oltá!'e dávali lím vším l'ádem, jakož tcn oltář' vysazen
a nadán jest. Dán na hradě Prazském v pálek <) Svátosli
1. 1486 a královslvie našeho 1. XV.
21. 1486, 1. kveln". Rl/kop. č. 2004 f. L. 3. Georgius aurifaber, ci vis Mai. Cil'. Pl'. - resignavit - mediam alteram s. gr. census annui pro ecclesia s. M.
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in Georgio Beranek vineaque ipsius síta iuxla vineam

13enessii rotificis et Johannis, generi 'Yaczkarzonis mediam
s. in Benessio rotifice vincaque cius sita iuxl~ vineam
Berankonis mediam s., in Pelro Kroupa XV gr. et in Blasio ""Iasak XV s.
Act. fer. V. Roga·
ciotlum.

22.
28.

1486.
1486.

Archiv Česk)í V. sll'. 533.
Rl/kop. č. 94 11. / 38. Johannes

Domažlicki, Johannes Rojka sutor, vitrici.

24. 1487.
TalJ/téf: / 40. Johannes a l!'ibus
fa"iebus .nomine locius parochie. (fol. 42.) Nicolaus
apotecarrus et Bartha salista vitrici.
25. 1488, 8. prosince. RI/lwp. č. 1128 I. f. 2.
lé ph mezi osadními sv. M. a Jakubem mydlál'em,
Jakož tfz osadní vinili jSlÍ Jakuba mydlál:e z platu vinicllého
ročního a věcného LXXX gr., klerýzto plat že by lýz
Jakub Tomáškovi kramál'oyi vzdycky plHlil z SI é vinice
II po smrli Tomáška kterak by ten jistý plat i s jinými
jeho stalkem na obec pl:ipadl a že by p. purgmislr se
pány jim k tomu záduší loho platu ráclli popÍ'íli, žádajíc
pánuov, aby pH lom darování zachováni byli. Proti lomu
'Jakub: J~ jsem u Tomáška tu vinici lnípil i s plalem, ale
ten plat Já sem nebollfkovi Tomáškovi splalil a dal sem
jemu zall puol dreilinku vína čerreného, odvolávaje se na
svědomí. A dále pověděl jest .lýž Jakub, jesUi že by mi
co na svědomí sešlo, ze to na svú víru i duši beru.
P. purgmistr se pány - nález udělali: Poněvadi
Jakub mydlál: praví, že by ten jislý plat Tomáškovi kra·
mál'ovi s lé vinice splalil II přese všecko svědomí ze
k své vil'e a duši to béře, že páúi Jalcuba ll1ydlál'e pl:i
tom zuoslavují, pl-ikazujíce nadepsaným osadním, aby
JlIkuba s pokojem nechali. Act. fer. II. Concept. M. V.
26. 1488 a 1489.
Rl/kop. č. 94 II. f. 45 a
/ 48. Johannes Humpolec et Nicolaus Fukaczek' pellifes
a pomis paradisi vilrici.
~T

27. 1495.
]'alJ/lé,i / 64. Johannes a lribus
fratribus ct Georgius Mancyplll nomine tocius parochie.
28. 1496.
TalJ/téf: / 69. Johannes a lribus
fratribus nomine aliorum vitricorum.
(jol. 69.) Jo·
hannes a tr. fr. et Andrcas glallilltor vitrici.

č.

29. 1498.
Tal/lléf: t: 75. Johannes a lr. fr.
30. ló02, ll. dubnu. Archiv C. XII. sir. 49!1
1118. (Mezi lcosteln,ky a osadou sv. Michala a poručníky

slatku někdy Jana z Leslkova o ?aclržené zádušnf peníze.)
Viktorin Cukrman od I'osluov a J ohannes kramář z Ze·
lezilé ul., koslelníci Iwstela a vosady sv. !'vL, pohnali Mi·
kuláše z Lestkova a Jakllba, syna jeho odtudž poruč.
nfkuov a držiteluov statku někdy Jošta z Lestkol;a, vinili
je z nevyd,\ní slo a XXti k. gr. c., IderúZto sumu JO$l
k yoltáÍ'i sv. Trojice a sv. lří Icráluov zadržal - a na to
ukázali vejpis z desk nadání loho ollá!'e. Proli lomu oni
pohnaní odpírajfce pravili, že sú oni toho voHá!'e páni
podací dáním krále Václava. Tu J. Mt pán, p. Vilém
z Pernštejna se pány a vladykami yypověděli:
Poněvadž vajpis z desk, kterýž sú kostelníc'i ukázali zna·
menitě svědcí a I' něm se pokládá, těch I:J k. plat~ aby
nikam jinam nebylo obracováno neZ na kaplana k tomu
voltál'i, ze Slí povinni oni pohnaní, jakožto páni podací, i
jich budoucí to zachovati, jakož tajž vajpis z desk uka·
zuje, a nikam jinam toho nadán, neobracovati, než k lomu
1'01láÍ'i na kaplana; a pro tož aby slran)' stály pl-ed lířed
níky Pražskimi menŠÍmi na zlljtH SI'. Markély najpl'l'
pHM, a tu, což nadepsaná osada na schválenie lýdi; tíl·ed·
nfkuov provede, že by u sebe to nebožtík J ošt zadrzal,
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aby to oni pohnaní - dali jim osadním. Stalo se v pondělí před sv. Tiburcím.
31. 1504.
Rl/kop. Č. 1128 1. ;: 89. 1l'Iatheus
Czapek et Joh. barbirasor vitrici.
3:J. 1513, 1. cervencc. Desky zelll. větší č. 2 f. L. 4.
V pátek pi'ed hodem Navštívení P. lVI. Bohuslav Drazický
z Knnwaldu a Drulic p., jakož jest tímto, zápisem nadal
k oHMi sv. Tomti"e ap. v kaple i'ečené Cáslavské v kostele u sv. ~lichala v St. M. Pr. v Skalště dvory kmetcÍ
s platem, v prvním zápisu so!Jě panství na lidech zi'tslavil,
že tll vrchnost a to panství ihned dal a tímto zápisem
dává osadním fary u sv. i\-lichala v St. M. Pl'. A také
jal,oz jest so!Jč tiz Buhuslav v prvním nadání pozuostavil
s svimi dědici a dcerami svými podae! nadepsa"ého
oltái·e, též také nadepsaným osadním ihned dal jest II
tímto listem dává a postupuje s plným panstvím.
33. 1514, 31. července. Dobllcr, MOlllllllellta 1.
sll'. 268. Nos Joannes et Bernardus, fmtres cle \Valdsstein
_ fatemur, Cjllod illlle lilterae obligatoriae in pergameno
scriptae cum sigillis penclentibus, quae ad aediluos et
servientes ecclesiae s. Michaclis in Vel. Urb. Pl'. Sl'ectant
et verulll debitum (j50 s. gr. bohem .. ulla cutll sua censu'
exhibent cuiusque debitor verus est d. Zdenek Leo de
Rozmital - Petrus Iioliczky de Sternberg - ]oannes
de Kolowrath - Christophorus cic Swambel'g - Jaroslaus
de Schclnberg - llurian Trzka de Lipa, qui sub certis
poenis, conditionibus ct terminis solvere se obligaruhtprout haee litlerae - continent. Nos itaqlle praefatas
litleras obl' gatorias a pracllomilllllis ecclesiae aedituis bona
ct libera volllnlate - damus d. Hasskoni de Zwier'leticz - cum iure circa debit"m - disponendi, exequendi
_. Dallle a. quinquagentcsimo decimo qUllrto, die
Lllnae post s. Jacobi.
34. 1524, 10. srpna. Prali/CIl)' d~i. č. Vl. sll'. 62.
Den sv. Vavřince konšelé - povolavše kněží a faráNiv
kněze Pavla od sv. M. a jiných víc, jichzto žádná
vina jiná nebyla, neZ ze sou - poctivě živi byli, vypo·
včděli je ven z mčsta.
35. 15:l6.
Borov)', Jedl/dui llOl/sis/oře 1,
sl r. 24. Plebani CUlil suis vicariis S. Michaclis:. Plebanus
sacenlos J oannes, sac. Georgias, sac. Thomas.
36. 1534, 18. ledna. LlIpáčllV Kalcllddl'. Johannes
Hlavsa 'a Liboslavia, primas qllondam Antiquae Pl'Ilgae et
horrichtelÍus rcgni Bocmiae, patria l\lysensis, "ir pius et
probus, multis adversis et cruce exercilus. Sepllltus ad d.
Michaelis in Mai. Urbe Prag.
37. 1534.
Borovy, Jedndni 1. str. 121. Sao
cerdos Bohuslalls plebanus.
38. ]036, 15. lislOp. Hopiál' arc!1. lIIístodrž. i'. 16
22. (Najvyššírnu sudímu královstd Ceského a podko·ll1oHmu.) Urození II stateční, věrní naši milí! OZlUll11CnO
jest nám jménem a na místě starších osadních i vší osady
kostela sv. i'vIichala v St. M. 1'1'., věl'llý"h našich milých,
l,terak ze jSlÍ k témuž záduší od statecného Jana Hrzallě
z Harasova ves jménem Skalště kOllpili, pro.<íce nás, abychom k takovému trhu milostivě povoliti a relatol'y ke
dckám, aby ve dcky zemské jim ta ves i s smlLívú ueiněmí "Iozena býli mohla, vydali ráčili, kdež znajíc my
jich slnšnú prosbu i věc pobožmí býli, aby se slllzba
boží ph témž kostele lím lépe dáti mohla, vám poroučíme
pl'ikaznjíc, kdyz od již psaných starších osadních pol.ádáni
budete, aby šle relatorové ke dckám zemským byli a ten
trh i s smlul'lí dotcené vsi Skalště ve dcky zemské království Českého vloZiti a vepsati rozkázali, jináč neciníc.

r
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Datum v Vídni v středil den sv. Le(o)poltha léta etc.
XXXVlo.
39. ] 536.
Desliy zem. větší Č. 3 j. D. 18.
Jan Hrzan z Harasova p. p. - že dědictví své v Skalště,
dvory kmele! s platem, což tu má, na kterýchž sedí Bartl
Němec, kterýž platí III k. gr. XXIllI gr. č. a pnolčtvrté
slepice platu ročního, Valenta švec, ktel'Ýž platí VI gl'. č.
a jednu slepici Barloň, kterýž platí lilI k. IX gr.
Vl d. a lIlI slepice - Vojtěch rychtář, klerýž platí II k.
XXXVIII gr. a pět slepic - Jíra, kterýž platí V k. gr. č.
lIlI slepice - Vít, kterýž plalí 1'/2 k. jednu slepic! Pavel Krátký - platí X VII gr., jednu slepici - !oochplatí III k. X gr. a II slepice - Michal - platí lilI k.
XX gr. č., puoltřetí slepice - Brož - platí I k. XXIIII
gr. a II slepice - Beneš platí V k. XVII gr. č. III slepice - Vaněk platí I k. XVI gr. a III slepice, na
Jansovi Mikšinovu, člověku týchž osadních, XXXIX gr. č.
platu holého, ročního s dědinami, lukami, lesy, potoky,
krčmami, s mlýništěm, 10učkQu, záhony, kteříž leží nad
vyšší loukou Jana rychtál'e, s poddacfm kostelním tu
v Skalště - prodal starŠÍm osadním i vší osadě kostela
sv. Michala v St. ]1.'1. Pl'. - za puol deváta sta k. gr. pl'. - ,
4('. 1537.
R1/71Op. č. 2136 j. 3. Ladislav
Humpolec a Jan Medal' na místě vší osady.
41. 1539.
Borov);, Jedllání str. 127. Sacerdos P@lus plebanus.
42. 1540, 26. února. Tal/ltéž j. 146. Osadní byli
vysláni do konsistoře a zádali za kněze Matěje, bakalál'e
od s,'. Valentina, aby jim byl dá" za faráře pH S". JiH.
Slalo se.
4il. ,1540, 27. dubna. Rllkop. č. 2111 t. 281.
Konrad Semar koupil krám pod ratlllízem, druhi od kraje,
od Jana Medaře na místě osadních za VI/ 2 k. Č. Ac~.
fer. III. post Georginl!l'
44. 1540, 8. října. Borov);, Jedllál/í sll'. 162.
Wcnceslaus ex Juniori Boleslavia datu, est ad s. M. sac.
Mathiac BOrovino.
Talllld stl'. 185. Presbyter Dio45. 1542.
nisius, urtiU111 baccalaul'eus, parochus.
46. 1543.
Tamléž sll'. 190. S. Joannes Niger.
47. 1545.
Tallltéž str. 197. Kněz Pavel farář.
48. 1552, 8. května. Kopídl' arch. místodl'Ž. Č. 49
f. 255. (Janovi Mistopolusovi, adminislratofll pod obojí.)
Velebný věl'llý náš milý! Vědělif dáváme, že sme na po·
nÍžemí prosbu poctivému Martinovi, kterýž farái'em v Slovanech nyní jest, toho dopustiti a milostivé povolení naše
dáti ráčili, aby se z tejž fary k sv. M. v St. M. Pl'. vstě
hovati a tu podle starodávního obyčeje slovem božím posluľlOvati mohl.
49. 1555, 3. května. Bordv);, Jedl/dní I. str. 327.
Vilus lZybenský pl'idělen Matějovi, farál'i II sv. M., kaplanťm za 6 let má býti.
50. 1555.
Rl/kop. Č. 2136 j. 58. Mistr Nikodem z l'aumberka na místě osadních.
51. 15ó6, 3. června. Archiv árcibish., Recepla ab
a. 1574. Serenissime ac potentissime rex, domine, domini mihi gratiosissime. QllOniam de beneficiis, a qniblis
adversarii me excludere nituntur, in meis supplicationibus
mentionem non semel facio, operae pretium visum estdeeisdem, ut se res habet, apertius significare:
Alterum beneficium a magistro moncium d. Simone de Tissniow mi hi fuit collatum in templo s. M. in
Antiqua Pr., nempe altare s. Trinitatis et ss. trium l'egllm,
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ad qnod a!tare celebravi sacras missas pro vivis et defnnctis usque ad feriam quartam post festum s. Felicis
huius a. 1556 et ab hoc die prohibeor celebrare ex mandato ~i~sdem d .. Si~ollis a Ti~sniow sub causis fictis, qllas
ser~IllSS1mO a~'ch~duC1 d. FerdInando contra meam supplicaclOnem ~xlllbUlt, ad quas ego quoque respondi petoque
nunc, ut lllud meum responsum eidem d. Simoni pon'i~a.tu~~ et sic .facile veritas elucescet, qualibus quantisque
ltllU1'lIS ct qUlbus de causis afficiebar. Quamvis autem sub
pretextu huius altaris accerbissima paterer, tamen - petebam ab eodem Simonc integrum mi hi hoc belleficium
manere ~sque ad definitivam sententiam inter Johannem
~lystopolum et me, tamen neque V. R. neque mee petlOnes apud eundem d. Simonem quicqllam valuerunt. Pecuniae summa numerabntur milá pro integro aono sedecim
s. m. - sed pro hoc iam elapso anno nllmeratum est
mihi nihi!. Nlhilominus tamen fecissem meum officiulll
in hodiernum diem, nisi mihi ornatus totus fuisset ablatus
solummodo clavis ab arrnario et calix a mc ab eodem d:
Simone non repetuntur, neqlie adhuc, quod sciam alius
altarista est substitutus nec substitui debet, nisi hoc' a!tarc
vacaverit - . V Rmi ]Htis fidelis subditus sacerdos et magister Gallus Gelastus.
, 52. 1561, 1. října. Desky zelll. větší 14 f. D. 16.
Vaelav Cetenský z Cetně a na Rokytovci p. p. že dědictví
své, dvůr kmetcí s platem ve vsi Skalště - prodal starším, Medníkům i vší osadě sv. M. v St. M. Pl'. za 50 k.
gr. č. Stalo se ve středu po s,'. Jeronymu.
53. 1564, 28. dubna. Pa,žolIl, Jed11állí Č. 100.
Konsi~t,oř pod .obojí "nařizuje knězi Michalovi kaplanu, aby
v nepntomnostl faráre tuto osadu spravoval.
54. 1ó64, 18. srpna. Ta III tiž č. 166. Táž konsistol'
n~řizuje" témuž, který byl p~dán do Stodůlek, aby se
llIkam JlIlam nezamlouval, lec by se nechtěl konsistoří
spravovati.
65. 1564, 20. října. Talllféž č. 209. Farál' kněz
Jan napomíná se konsistoří, aby se s ní srovnával v ceremoniích a řádll církevních neměnil.
56. 1564, 24. listopadu. Tamtéž č. 221. Knězi Michalovi konsistoří domluveno, aby obřadu neměnil.
57. 1564, 13. prosince. Talllléž č. 225. Že osadníci
zádaií, aby jim dán byl za farái'e děkan Benešovský.
58. ] 565, 19. ledna. nl/I/též č. 231. Rada Starom.
Zádá, aby lenez Havel z Benešova byl dán k sv. iVI.
59. 1565, 19. ledna. Tamtéž Č. 234. Konsistol'
oznamuje, že za farái'e nelllllže podati kněze Jiříka, farái'e
llenešovského, poněvadl ho pán jeho nechce propustiti.
60. 1565, 30. března. Tam/éž é. 264. Konsistoř
nabízí Matoušovi, farál'i v Nové .Lysé, faru u sv. M.
61. 1565, 1. června. Tamtéž Č. 300. Kněz Matouš
farář u sv. M. žádá konsistol' za dopomožení, aby od města
Lysé dostal, co mu zllstali tam dlužni. Napomenut aby
uZíval oděvu JměŽského.
'
62. 1565, 7. září. Talllléž č. 365. Osadní žádají
konsistoř, aby jim Ronech"la kaplana, který podán byl
kancelái'i. království Ceského. Konsistoř odpověděla že to
'
již nelze změllÍti.
63. 1566, 8. února. Tamtéž č. 480. Kněz Matouš
Jeptiška farář žalován u konsistoře pro nal-knutí od Miku·
láše Zajista, jinak Kapina(srov. č. 488, 493, 497. a 503).
64. 1566, 22. línora. Tamtéž é. 497. Osadní Hdají
konsistoř za dosazení jiného faráře, poněvadž kněz Matouš je opustiti chce.

65. 1566, 1. března. Tamtéž č. 501. Osadní oznamují, že vyjednávají se svým farářem Matou~em Jeptiškou
aby II nich zustal.
'
66. 1574, 24. listopadu. Veleslavímlv Kalwdář.
U vigilji sv. Kateřiny okolo čtvrté hodiny na noc umřel
v Praze mistr Nikodém Chotěborský z Pomberku, kanclél'
a sena tOl' St. M. Pr. Pochován na druhý den u sv. Michala.
67. 1574.
R1I71Op. Č. 2195 j. 283. Jan Kulhánek krejčí koupil duom v ulici Kl'ětoňské na rohu
podle domu Petra Zimy krejčího a ulice řečené v Jámně
od - I~něze Symeona Koul'imského, na ten čas faráře
U sv. MIchala v St. M., za 80 k. č.
68. 1575.
Desky zelll. větší Č. 18 j. N. 4.
Mandalena Hradecká ze Chcebuze p. p. že dědictví své a
plat ve vsi Kovanči na poddaných lidech osadních i vší
osady sv. Michala v St. M. Pr. - prodává starším osadním a vší osadě sv. Michala na St. M. Pl'. za 382 k.
47 gr. č.
69. 1584, 27. července. Rl/kop. Č. 1173 f. 3.
(Kněze Jindřicha u sv. M. inventál'.)
V pátek po sv. Jakubu. s tal se popis věcí po knězi Jindi'ichovi pozuostalých
v fal'~ sv. M.: V světnici nahol'e: V almaře koutní knihy
~yto JSou nalezeny: Concordantia in folio, in quarto čtvery,
III octavo sedmery, Materiae in quarlo et in octavo dvanáctery. Tobolka kněžská a v ní 1 č. groš.
V. komoř~ nal~uoř~ v truhle bílé: kožich soukenný
.
lIškami podŠity, kmhy ctvery in folio, materií osm zvláště
v. krab.icL V. d~uhé trllhlici: kožich ferštatovej dlonhej
liškami podšlteJ, mantlfk hálikovej halasem pošitej sukně
černá soukenná, jinak reverenda. Sukně dlonhá so~kenná
sukně druhá stará soukenná, kaftan sOllkenej starej, sukně
zen~ká sou~enná, k~bát barchanový bílej, kalioty soukenný,
dVOJe puncochy, Jedny vázaný, druhý krátký kožený
jedny poctivice kožený, harckap plátěný. V třetí truhl~
materiae skladeny, v ctvrté truhlici knihy in folio 4 in
quarto 15, in octavo 29. V truhle bílé dva kusy pÚtna
režnýl~?, ručnÍ!'ův 8, kus plátna bílého, ubrusy 4, cejcha
na perlllu, ceJška na podušku, ubrus, pato ch do lázně
plundrl' plátěnný, polštál' kožený, cejcha na spodní peřinu'
kozí zaječích 11, ručnice, toulec a tesák. Luože a na něll~
pel'iny dvě, 3 podušky a polštáře 2 a poslamka.
Cínového nádobí: mis 5, talíře 3, měděnice mosazná,
flaška cínová ve dva žejdlíky, piUka, dvě ampulky koflíček cínový, 2 misky na vejce.
~
V komol'e dolejší v síni: koudele 8 kusuov svazkl'"
kotel starej ,'eUcej, luoze.
'
V dolejším sklepě v truhle čtvery knihy in folio
pl-ed sklepem vně almara.
'
70. 1585 (?) - Recepta v arch.· arcibiskllp, ab a.
1585. (Arcibiskupovi.) - Utíkám se I, V. Mti - sa starej
a pracovitej kněz zde v těchto městech Pražskejch pracující v slovu božím od čtyrmecítma let - nyní pak sa
nedostatkem třesení těla obtížený tak že s velikou
těžkostí posluhování církevní vykonávám, maje míti fedrunk
a ochranu od administratora jako kněz pl'acovitej -- mám
potupu, posměch, hanbu lehkost, že mne z fary vyhání,
teď již ti'i leta pořád jinejch kněZ! na mne podává, dekrety na mne jedná, aby mne z fary vystrčil, J. Mti C.
i radám jeho omylné nepravdivé suplikací proti mně spisuje, chtíc mne na hlavu zkaziti. I to smí suplikovati, ze
po Božím těle nohama tlapám, sa starej, proti svému
s"ědomí smí se klamu opováziti a ta všecka zlost
administratora proti mně jest za tou příčinou, že sem mu
daru, sa kněz chudej, odkud dáti neměl.
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Poněvad7. pak dosavad své zlosti na mne vylévati
nepřestává, beze všech p,říčin mne nevinně sužuje a teď
od sv. Jiří do po druží z fary vystrčiti usiluje, V. Mti po-

níženě žádám, že se za mne k J. Mti C. přimluviti ráčíte,
aby mi kaplu Betlemskou dáti ráčil, kdež bych, sa kněz

pracovitej a starej, svůj ži,vot v kázání slova božího dokonati mohl - . Kněz Marek Holičský, farář u sv. M.
v Star, M. Pr.
71. 1586.
Rl/kop. Č. 1054 f. 135, (Pruovod
přípovědi Mikuláše od košíků v, Jakuba Melcara a Martina
od Vilímkuov, starších záduší - na statek po Ambrožovi
Netterovi z Glauchova.) Benjamin Lochman svědčil: To
sem povědom, že Ambrož Netlel' byvši oúředníkem při
záduší kostela sv. Michala archanjela v St. M., že jesti
k sobě všecky duochody, který se k tomu záduší scházejí, k sobě přijímal a z nich na potřeby kostelní vydával,
a tuk že jesti počtu, co jesti pNjal, neučinil, a oni páni
osadní některé osoby k němu sou šli a jeho prosili ne
jednou ale několikráte, aby jim takovej počet učinil, ale
on jesti vždycky odkládal až zdravější bude, že jim
takov.ý počet chce učinit; to j esli se od něho nikda nestalo, až ho pán Buoh z tohoto světa povolati ráčil, více
nevím.
Tomáš Bobek svědčil: Sem toho povědom, když sem
byl sousedem v osadě sv. Michala, byl sem několilwkráte
vedle jinejch pánu ov souseduov do vosady na faru povolán, že jsou sobě páni starší vosadní do Ambrože to
stěžovali, že on jsa oul:edníkem toho záduší kostela sv.
Michala, z duochodů, kteréž k sobě přijímal, jsa od nich
osadních často napomínán, počtu činiti zanedbává, a když
k němu z prostředku svýho některé pány sousedy vysílali
vždy ho napomínajíc, aby z takovejch příjmů pocet učinil,
že jest vždy odkládal, pravíc, ni zdravější bude, že jim
chce počet učiniti, aby se o to nestarali, a v tom pak
skrze smrt z tohoto světa sešel. To také v paměti mám,
když páni osadní vyžádavši sobě rejstra z rady od J, Mti
pana purkmistra pánuov, Ilteráž byla z domu jeho Ambrože
na rathauz, ta rejstra, do kterejž on ty příjmy zádušní
zapisoval, vzata, já byv k tomu požádán, abych podle
jinejch takové rejstra mohl přehlídnouti, z kterejchžto
rej stel' vlastní rukou poznamenáváno bylo, našlo se, že
z ptíjmů těch duochoduov, kteréž on Ambrož k témuž
záduší sv. M(chala mimo vydll ní též jeho vlastní rnkou
poznamenaná, že za ním Ambrožem zuostává přes pět set
kop grošuov českejch k témuž záduší, nic více.
72. 1~86, 2. června. Rt/kop. č. 1(128 f. 214. My
Rudolf - Ceský král na ty - alda v té při mezi
ouředníky záduší sv. M. a poručníky sirotkllv někdy
Ambrože Nettera proti přípovědi na statek téhož
Ambrože pro dluh - ortel se takto napravuje: Poněvadž
se jest to z aktu našlo, že poručníci s ouředníky záduší
se v sepření právní dali, ano také k hlavní při vedené
pruovody jich ph právě čísti slyšeli, z těch pl'fčin strany
dále k hlavní při zase přistoupili mají. - Dán na hradě
Pražském
73. 1587, 29. července. Rtlkop. č. 1137 f. 66.
(Úředníci sv. Michala s poručníky Ambrože Neltera.) Jakož jesti jistý ortel vrchního práva meli úředníky záduší
kostela sv. Michala v Star. M. Pr. z jedné a poručníky
sirotkův někdy Ambrože Netlera z G1ouchova z strany
druhé co se přípOI ědi na dum a statek jeho Ambroze
pro dluh k též osadě pozllstávající učiněné dotýče, stal,
tak že dále k hlavní při zase připuštěni, v prllVodích a.
odvodích slyšáni, doslyšáni i také vejpovědi hlavní s vejhradou vrchního práva poděleni býti mají, jakž týž ortel
a potom vysvětlení na to učiněné to v sobě šířeji obsa-

zavírají. Podle toho strany souce zase k průvodlull
pHpuštěny, a stojíce na den od práva sobě uložený, tn oni
ouředníci dali čísti svědomí rejstry zavedené a k tomn
poručili mluvili, na onen čas jaká se jest rcformací stala,
tak že oni osadní sv. Michala vedle své pHpovědi, ktení
sú na statek po Ambrožovi pozůstalý učinili, proto že Oll
sa ouředníkem nad dlwhody k témuž záduší sv. Michala
přiuáležející, takové důchody k sobě prijímal a pOctIl
z nich žádného za živnosti své sa nejednou napomínán
učiniti nechtěl a se zbraňoval, oni pak osadní veda na
to pruvody, co by lé sumy mimo vydání za ním POZIIstávalo, což se z rejstr jeho příjmu i vydání bedlivostí
písal'e od prúva tohoto dožádaného našlo a vyhledalo, že
mimo všecka vydání sumy přijaté pozllstávalo jeden tisíc
osmdcsáte sedm kop čtyrydceti grošův plti šesta peníze
vše míš., což od nich osadních náležitým pd'tvodem na
onen čas předně rejstry vlastní rukou jeho Ambrože příjmn a
vydání psanými a k týmž rejstrum svědky dostatečně
ukázali, že takoví přfjmové a vydání vlastní rukou jeho
Ambrože poznamenaní sou, ano také že k tomu za živobytí napomínán byl, aby počet pořádný, což mu tak
svěřeno bylo, učinil, a od sebe, což jest tak přijal, odvedl, to jakl v předešlých prllvodích tak i nyní k dolíčení spravedlnosti té se nachází, ale že pro jeho svimyslnost k tomu přijíti nemohli, aby jim pol-ádný počet
ucinil a od sebe to, což pNjal, odvedl, až smrtí zachvácen
jest, tak že oni osadní skrze jisté osoby z prostředku
svého nal'ízené sou přípoveď na statek po něm pozůstalý
ucinili; i poněvadž pak táž přípověď i také průvod její
na onen čas překázku skrle poručníkův zoumyslné zaneprázdnění jest měla na skrácení spravedlnosti jich, ale
nyní skrze jistou reformací zase k 'lvé pNpovědi i k svému
průvodu, aby což by dále jim nálditého k dolícení své
spravedlnosti bylo, sou dovedli a po právě svém procedovali, i také, což by jim dále za potl:ebu bylo, ukazovali,
jakž táž reformací vyššího práva s jistým vysvětlením,
kteráž sou čtena, to v sobě plněji obsahuje, nicméně potom i na vejpověď jistil confirmací s jislým doložením,
kteréž také členy, se stala, a jich osadních průvod, který
sou k té své přípovědi předešle vedli a ukazovali, zase
k tomuto právu jest odeslán, tak aby oni osadnl k dolíčení své spravedlnosti k tomu svimu předešlýmu průvodu,
což by jim potrebí bylo, ukazovali, a na ten předešli
hlavní průvod i na lo, což nyní ukázáno jest, vejpovědí
poděleni byli, prutož k té své spravedlnosti k jmenovanému předešlému průvodu, což jest tak koli od nich vedeno a ukazováno bylo, přistupují a tímto svým průvodem
dvěma svědky doličují, podle toho tak praví, že podle
toho pruvodu svého a práv ukázanich jim osadním spravedlivě jmenovaná suma z statku někdy Ambroze Nettera
přisouzena býli má, a oni osadní přede všemi jinejmi
přípovědníky podle práva G 29 roz. 2 jakožto nejpřed
lrtljší přípovědníci, sa prvnější časem, mocnější právem,
tak\j vedle jiného práva G 3, že dluhové královští zádušní přede všemi jinejmi pHpovědníky a věi-iteli dopomáháni býti mají, užiti mají, a poněvadž pak od osadních
vlastními rejstry jeho Ambrože a k nim svědky, že to,
což tak od hěho jak pi:íjmu z duchodllv k jich záduší,
tak i vydání v těch rejstřích poznamenáno jeho vlastní
rukou jest, nálezitě a dostatecně ukázáno a provedeno
jest, protož vedle těch pruvodllV jmenované sumy 1087
kop 40 gr. 5 1 /, d. za přisouzení přede všemi jinejmi
věl'iteli a prlpovědnfky jakoZto přednějšími časem a mocnější právem, té spravedlnosti žádají souce té naděje, ze
to souce po J. Mti C. nejpřednější téhož záduší collatores
učiniti a je spravedlivou vejpovědí poděliti ráčí.
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Proti tomu od poručníkuv mluveno: slyšeli sou prů
:od od osadních sv. Michala vedený a praví, že škoda
casu maření tak dlouhého, ano pro jejich takové odklady
l~,!,ěř všecky Šaty sou shnily, kdo pak to naposledy piatlll bude, o toni se potom zví, ano kdyby v osadě jeden
oul:edník co zavedl, tehdy druhý ouředník by se potiti
musil. Natahují také nýní, že jim osadním Ambrož L08l
kop a koliks grošův zůstal, ale najde se v přípovědi že
sou mluvili do dvanácti set, a teď nyní se sami sdh'ají
ano i rej str těch neukazují, aby v ně nahlídnuto býti
mohlo. Praví, že ho nemohli míti k počtu, i kde jest to
podobné, nebo i to se může oznámiti, když na onen čas
on Valentin StHbrský byl napomenut, aby k osade SI'.
Valentina, kdež oUI'edníkem byl, počet udělal, a když
toho na něm míti nemohli, obeslali ho· do rady a tu jemu
rozkázáno bylo, aby ve dVOII nedělích pořád zběhlich ten
počet jim osadním sv. ,\alentina vykonal, a tak i oni páni
osadní to učiniti měli, Ze se pak chlubí pruvodem dostatecným, kdyby oni porucníci chtěli proti svědolllí Benjamina mluvili, že pak on nyní svědčí, kterak jest byl povědom rejstr Ambrože,' to jeho svědomí nic není na
škodu sirotkův po něm Ambrožovi pozllstalým. Tomáš
Bobek praví, ze hleděl do rejstr, a který sou to rejstra,
toho nedokládá, a by pak i to bylo, že to ta rejstra sou,
tehdy jeden svědek, žádný svědek podle práva B 67 roz.
l, 2. a tak poněvadž sou ni čímž neukázali, aby on
I~mbrož jim takovou sumou povinen býti měl, také oni
Jun na místě sirotkuv ničímž povinni nebudou. Zase od
pánll osadních mluveno, takovému jich porucníkův vejkladu
v ničemž žádného místa nedávají, nýbrž v těch actách
kt~ráž sou od appelací sem zase odeslána, ta rejstra s~
najdou, a tu z nich se to vše vyhledati bude moci, že
on Ambrož Netler k jich záduší takový sumy jest pozustal; na to dali čísti právo G 29 roz. 1. a G 31, a
pH tom zachováni býti žádali.
Od poručníki'lv: Stihají se v tom, ze jest jim nalezeno, aby loho prllVodu prvnějšího v ničemž užiti nemohli, a také oni páni osadní ani těch rejstt-, kteráž sou
v tom průvodu, užiti nebudou moci, protož oni se poroucejí k spravedlivému opatření.
Od pánu osadních doloženo, že oni tomu, což se od
poručníkllY mluYí, v ni čemž místa nedávají.
Tu pan purkmistr a rada - vypovídají: Poněvadž
starší a osadní záduší kostela sv. Michala vedše podle
reformací vrchního práva a vysvětlení jejího k dovedení
a dolíčení pře hlavní průvod, přípovědi své na statek
někdy Ambrože Netlera učiněné mimo předešlý svůj prllvod k léž pH vedený nicímž dostatečněji sou neukázali a
neprovedli, z té příčiny strany při prvnější vejpovědi
mezi nimi vzdělané, jížto actum jest fer. 3. post Malhiae
ap. léta 86. se zůstavují podle práva. Aclum in consilio
[er. 4. die S. lvIarthae 1587.
74. l588, ,21. března. Rl/kol'. Č. 1028 f. 233. My
Rudolf - král Ceský - v té při mezi záduším sv. M.
a poručníky Ambrože Neltera - ortel napravuje se: Poněvadž jsou to ouředníci záduší registry vlastní rukou
téhož někdy Ambrože psanými, že jim k témuž záduší
1087 k. 40 gr. 5 1/, p. dluhu pozuostává, dostalečně provedli, z těch pHčin dotčená suma týmž ouředníkuom zaplacena býti má - .
v
75. 1590.
RlIllOp. Č. 2179 I. f. 37. Lorenc
Stark jménem osady.
76. 1591, 9,. Hjna. Rl/lIo}. č. 2018 j. 126. Paní
Lidmila Smertošova z i'lIorchendorfu, vdova po Janovi
Smertošovi z Ryzentalu - přiznala se, jakoz má na vinici,

Sin;eonovi Fidlarovi z Muldavy prodala, ještě 900
z tech postoupila 600 k. m. záduší sv. M., kte~~mu že by týž n~kdy .Ian Smertoš, jsa při tom
uredlníkem, na poctu zustati měl.
77. 1596.
RullOp. č. 2179 I. f. 71. Stefan
Prejn apatekář jménem osady přijal L kop gr. č. odkázaných Václavem Walterem.
kterou
k. m.,
roužto
záduší

78. 1598,9.

září.

Recepla V arch.místodrJi. aba.1598.

(Arcibiskupovi.) Poněvadž v nedostatku zdraví svýho
téměř již od roku postavenej zůstávám, pročež i služeb·
~ostí božských a kázání slova božího volně (jako prve,
Jsa zdráv) vykonávati nemohu. Maje pak při sobě mládence jménem Zigmunda na dvanácte let, od rodičův
poctivých zplozenýho a sobě poručenýho, kterýž až posavad pti mně zustává, v tom se pronesl, byla-li by v tom
vůle P. B., že by v ouřad sv. kněžství vstoupiti mínil.
Pro tož se za něho pl'imlouvám a prosím, že podlí
o~~~adu vV, .A. Mti jej posvětiti a potvrditi ráčíte, tak aby
pn mne zustával a mne do mé smrti opatroval - . Johanides Svicerus Chocenský z Borovnice, farář a správce
církevní kostela sv. M. v St. M. Pr.
v
79. J600.
Rl/kop. c. 2018 f. 128. Lorenc
Stark ze Starkenfelsu a Floryan Mates bradýř, úředlníci
záduší.

80.

1607.

Ruhop.

č.

1066

f. 291.

Svědomí

ku potřebě osndy sv. Michala k ruce Jana Plecháčka, člo
věka poddaného jich ze vsi Skalska, proti Zikmundovi
z Wartmberka na místě nějakého Petra, poddaného svého
městečka Holan.
8!. 1610.
Desky zemské menší č.118 f. J. 25.
Vaněk Bzenský z Prorubě na místě France ze vsi Kovance
obsílá obec Stal'. M. Pr., aby postavili některé lidi porldané záduší kostela sv. M. ze vsi Kovance pro výtržnosti
na gruntech jeho.
82. 1611, 9. listopadu. Desky zem. vetší č. 135
f. lvI. 10. Osada záduší sv. M. p., že prodali dvůr Dechtářský, jakž po Matoušovi Dechtářským, člověku jich
poddaném, na ně odtlmrtí připadl, Václavovi Hylfovi
z Goldperku, meŠlěnínu, Brodu Ceského, za 4óOO k. m.
Act. ve středu po sv. Linhartu.
83. 1611, 5. prosince. RIIltOp. č. 227 f. 342.
Jakub st. Me1cer z Preitenberku i na místě Mandaleny m.
své pl:iznal se, ,e pánům tíředníkům záduší kostela sv. M.
v St. M. postoupil jest 1400 k. gr. m. peněz gruntovních
na mlejci na loděch pod mlejny Sítkovskimi Vavřincovi
Hlaváčkovi prodaném - . Acl. fer. 2. post Barbare.
84. 1612, 3. května. RullOP. Č. 2020 f. 136. Ve
čtvrtek den Nalezení sv. Kříže stala se smlouva přátelská
- mezi ouředníky záduší sv. M. a paní Annou z Paumberka a to taková: Kterak dobré pameti pí. Marta Řeháčková
- k témuž záduší - z vinice slove Hedvikovská, kteréž
paní Anna v držení zustává, po smrti své nařídila, deset
pinet vína červeného každého roku aby vydáváno bylo
- od 1. 1563 odvozováno nebylo - . O kterýžto zadržalý
plat strany se porovnaly, že za takový každoroční plat 1
k. m. paní Anna odvozovati má, čehož všeho přijde 49
k. m. A ty paní Anna - zaplatiti připověděla.
85. 1612.
RullOp. č. 2020 f. 186. Tomá~
Votický jménem osady.
86. 1619, 3. tínora. RullOp. č. 2114 f. 242. Anna
Fuglová, vdova po Martinovi Fuglovi, při vyžádaném
vstoupení přednésti dala: Jakož jest jedním i druhým zápisem kněh 7000 k. m. na domu jejím u Vilímků vedle
kostela sv. Michala pánům starším literátum k ruce
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všeho bratrstva literátského kostelův a osad J\'I. B. před
Tejnem, sv. Michala archanděla, Mikuláše, Havla, Martina,
Jiljí a kaple Betlémské v tomto Stal'. JH. Pr. odevzdala,
poněvadz to doloženo není, totiž že nadepsanou sumu
7000 k. m. samým pánum literáti'lm a spolubrati'ím dotče
ných kosteli'lv, klei'íž by v nich českým jazykem chval
božských zpěvy při službách božích vykonávali, odevzdala,
pročež aby tomu na žádném nedorozumění nezůstávalo,
to nyní obnovujíce v tomto se ohlašuji a tomu chci, uby
takových 7000 k. m. na již dotčené pány lileraty a spolu
jiné bratry kuru čeikého se vztahovaly - . Act. postridie
Purif.

Škola u sv. Michala.
1. 1408, 5. března. Tadra, SOl/duí all/a Vl, sir. 200,
Jacobus, rector scole s. M., confessus est, se octo s. cum
X gr., videlicet V per Arnestum ex parte d. Nicolai
Hudek conventoris pro termino Nativ. Chl'. reposilas, et
III cum X gr. a d. Johunne de Duba nomine vVenceslai,
plebani in Usk, recepisse,
2. 1462.
Rllkop. Č. 2119 f. L. 12. Zachař,
mistr školní.
3, 1562.
Dvorsk);, Pafllěti o šllOldch str. 204.
'Venceslaus, kterýz na ten čas rektorem jest u sv. M.
4. 1562-1581. - Will/er, Život a lIčeni str, 784.
R. 1562 bylo na škole 7 žáku, učitel Jakub Arehaelaus,
v letech 1565-68 po 3 žácích, r. 1571 a 1573 3, učitel
Jun Mšenský, r. 1575 2 ž., učitel Václav Nisenus, 1'.1577
3 z., učitel bakalář Václav Moller l\-lisenus, r. 1578 6 Z.,
učitel týz, r. 1[)79 3 a po druhé 9, r. 1581 12.
5. 1602, 25. dubna. Dvorsk);, Palllěti o š7101dch
Č. 141. (Faráři Tanu Benediktovi.) Službu etc. Oznámil mi
(J. Bistřickému z Bochova) Florian, správce školy Vaší,

kterak za některými příčinami jsouc hnut, od J. M.
pánuv osadních sv. Michalských odpuštění vzal jest od
své práce školní, maje tu naději, že ho něco jedno i druhé
potká. Ale naděje, kteroužto od někoho - troštován byl,
jeho zmýlila což - jemu jsem velice za zlé měl a
domluvil, že bez rady mé učinil - . On pak přiznal se
_ žádal mne za pHmluvu k V. 1'11., aby, od V. ]'1'1. jsouc
fedrován, zase pH též správě školní zustati mohl - . Dán
v kolleji Všech sv. v Stal'. M. Pl'.
6. 1608, 9. října. Dvorsl,);, Paměti č. 607. (M. Boháček Faltinovi Kirchmajerovi z Rajchvic.) Sluzbu etc.
Před některým téhodnem odsílal sem pánům oUl'edlníkum
starším osady sv. M. v St. M. Pl'. jednoho mládenc~, aby
zatím do času sv. Havla správu školní ujal - . Ze pak
ten mládenec neumí německé řeči a páni osadní toho
žádati ráčí, aby také pro dítky jejich v řeči německé
zběhlý byl, sotva se jim bude moci trefiti. Pokudž by vule
k tomu V. M. a jejich přistoupila, nebyl bych od toho,
abych něměl Danielem Hřebiceni, rodiče táborského, do
školy V. M. podati, který řeč německou dobře umí a jak
českým tak i německým písařem jest i také s počty zu·
cházeti umí - . Jestli by se snad páni oUl'edlníci na tom
něco zastavovali, že jsou Alexandrovi Prachalickému toho
něco přislíbili - já jeho Alexandra jiným místem chci
opatřiti. Dán v Iwlleji Císat-ské elc.
7. 1608, 18. října. Tallltéž č. 632. Bacháček oznamuje, ze Alexandra Chrlhomana Prachatického na přímluvu
Jakuba z Menštejna za správce školního u sv. lvI. potVl·zuje.
,.
8. 161],
Wil1ter, Zivot a l/čeJ1i str. 178.
M. Bacháček oznamuje osadním, ze jich správce školní
Václav l'vlilivský půjde na cesty s mladými šlephtici, aby
pl'ijuli dosavadního kollegu Jiřího Knobelia Cáslavského
za správce ...,)
9. 1612.
Tamtéž sll'. 153. Jan Sudlice Milcinský ustanoven kanto;em, rektorem Ambrož Rcnčovský
z Prahy.
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XI. V ulici Michalské.

a, v ráj i.)

*1. 1404, 26. dubna. Rl/kop. Č. 996;: 102. Ludwicus apothecarius de Florencia emit unam s. gr. census
et duo s perdices erga Paulultl Swachonis pro VIII s.,
quem habuit super doma Mixiconis Purnik sila prope s.
"') Winter píše (Zivot a učení str. 325): Vzácný
případ nesvornosti kantora s officiály akademickými naskytl se r. 1611 u sv. Michala. Tu stal se vulí osadníku v
a nevíme, ze vzdoru-li k universitě, kantor správcem školy.
Podřízen mu byl tu akudemik JiH Knobelius. Ale nevydržel dlol\ho. Kantor byl příliš nadutý, lakomý, snaže se
palrně využiti svého předního postavení. Po prudkých
hádkách od školy odešed, Kno.belius napsal rektorovi
universitnímu Bacháčkovi, ze se již více s"ému p. kanl?-

Egidium penes d. dornini decani eiusdem ecclesie - .
Act. sabbato post Georgii. Ludwicus apothecarius de
Florencia emit duas s. gr. census erga Paul um Swachonis
pro XVI s., quas habuit super domo olim Henslini
vVnscholcz ex opposito monasterii s. Clementis
Eod.
die.
*2. 1404, 10. května. RlIllOp. Č. 2101 f. 8. Henslinu s carnifex et Ludwicus apothecarius de Florencia
rovi říditi dáti nemtlŽe, což prý i na potupu akademie
jest; kdo prý jakživ slýchal, aby kantor vládl školou;
akcidence zadržuje sobě a učitelé v té škole takměl'
»viceji hovadsky nez lidsky živi jsme«. Mislr Bacháček;
veliký protivník kantoru a zárlivý strážce práv akad~mie
i akademiku, prndce psal do osady sv. M., ze věděli nemůže, s Cf dovolením kantor tak dlouho školní správu na
sobě zdržuje a sliboval, ze jeho všetečnost k nápravě
přivede. (Dle archivu univ. č~ A 13 b. 369.)

emerunt unam s. gr. census erga Martinum VVeichardi
pro Vnl s. super domo relicte H enslini Maroldi, relro s.
Castulum. - Acl. sabbato ante Exaudi.
;;'3. 1408.
Rl/kop. Č. 2101 f. .139. Ludwicus
apothecarius emit XXlll s. census erga d. Johannem
prothonot. pro CCVII s., quas habuit super domibus infrascriptis: II. lIll s. super domo olim Friczkonis de Misa
dictam ad mannm, it. lIlI s. super domo abbalis de Skalicz, il. Ull s. super domo olim vVenceslai Swachonis,
nunc Jacobi rotificis,
<114. 1411, 12. kvělna. Tamtéž f. 260. Ludwicus
apothecarius emit III s, gr erga Reinhardum de Renis,
Henricum Sachsenfelt et Marlinum de Ach pro XXVII
s. super domo Johannis Gutjar de Grecz Regine in antiquo foro. Act. fer. llI. post Stanislai.
llIó. 1412, 5. listopadu. Tamtéž f. 329. Lodowicus
apotecarius emit III s. erga magistrum J acobum de CI.Obislavia, olim rectorem scole monasterii s. Cnlcis, pro
XXVII s. super duabus vineis ipsius magistri. Acl. sabbalo
ante s. Leonhardi.
;;'6. 1414, 12. července. RI/lwp. č. 2102 f. 41.
Ludwicus. apotecarius emit VI s. erga Nicolaum vVelislai
et Martham conthoralem ipsius, pro XVI s. super vinea
ipsorum. Acl. in vig, s. l\Iargarethe.
1414.
Viz Věstník hrál. České společ. nauk
1901 (Mourek, Zum Prager Deutsch str. 27).

*7. 1416, 11. března. Rl/kop. č. 2099 f. 90. Ludvicus appothecarius publicavit, quod perdidit sigillum suutn
fer. Vl. nunc proxirne preterita et prolestalus est ibidcrn,
quod si deinde unquam ad luccm perveniret, quod tunc
nullius debet esse vigoris. lnsuper eciam proteslut!lS est,
quod ante perdicionem ipsius sigilli obligavit suum sigillum
cum magislro monete et aliis l"Rcione fideiussorie caucionis pro archiepiscopo in mi1le s. gr. Item ipsum sigillum
SUUlU eciarn obligavit in XXX s gr. pro domino Kiura (!).
Item proscripsit se eciam cum sigillo suo pro CXXX s.
racione dotalicii pro Simone, notario magislri Sigismundi.
lnsnper eciam appressit sigillum suum uni mercatori in
X s. el in ducenlis s. pro domino Hajkone. Actum fer.
liIL proxima ante Gregorii.
*8. 1416, 3. lislopadu. Rukop. č. 2102 f. 119.
Ludwicus apothecarius emit III s. gr. c. erga Herbordum
de Otradowicz pro XXX s. super vinea olim Thomasconis, notarii tabularum curie regalium. Act. fer. lIL post
00. SS.
;;'9. 1417, 6. línora. 7lwdéž f. 137. Ludwicus apothecnrius duas s. c. super domo ad cancros Reinhardo,
filio olim Rudolfi de Mulhausen, pro lIII s. c., quas ipsc
Ludwicus eidem Reinhardo pretexlu permutucionis vinee.
Acl. die s. Dorothee.
;;'10. 1423, 30. července: Rl/flOp. Č. 2099 f. 124.
Arbitri inter Ludwicum ap. et Ursulam, reliclam Machconis de Owenec, riunc vero Stephani de Hlazowiez conthoralem, racione dotalicii pronullcciaverunt, quod Ludwicus debet solvere XL s. prefale Ursule - . Act. fer.
VI. post s. Jacobi.
* ll. 1424.
Tamtéž f. 141. Lojs" apoFecarius
el Janco, filius eiusdem, recognoverunt, se tened iuxla
sentenciam latam in XVI s. obligari Martino de Turnovia
a rota fortune.
"'12. 1424, 29 .. července. Tamtéž f. 116. Slephanus
dictus Mraz de Hlazowicz et Ursula, conthoralis ipsius,
emernnt vineam erga Ludwicum ap. pro X s. supra villam

Kossierz penes vineam Nicolai skrzidlarz. Act. subbulo
post s. J acobi.
"13. 1427, 12, dubna. Rl/kop. Č. 992 f. 78. My
purgmistr a konšiele Velikého M. Pl'. věděti dáváme že sme učinili rozsllzenie - rnczi Jankem, synem Lojsoa Kaleřimí, dcerú Johanka Kbelského vým ap., o puoltr'elieho sta lc gr. věna svrchupsaným LojSlí též
Kaleřině obycejem zemským zapsaných - potvrdili jsme
_ lislu na věno uciněného potom Kale1-ině - pHká1.ali jsme - uvésti v duom svrchu psaného Lojsy - vedle
práva zemsk~ho, kterýž leží na Ovocném trhu na rollll
mezi domy Simona od bielého lva a svrchupsaného Janka
z strany druhé - . Dat. sabbato ante Palmas.
"14. 1428, 2. bl'ezna. Tamtéž f· 87. Já Janek,
dobré paměli Lojsuov apolekářuov syn, měšlěnín Velikého
M. Pr., vyznávám že jest nadepsaný otec muoj
dlužen zuostal poctivé' paní Kntruši, v ty časy manzelce
své _ CCL k. gr. pl'. věnné záslavy a těch jest jí zapsal na svém domu nárožniem - tu já pak, Janek svrchujmenovaný, po smrti otce svého učinil sem s svrchupsamí
paní Katruší - límluvu, že mi jest ona - sstúpila zaóě
domu svrchupsaného a já za to podslúpil sem plniti _ CCL k. - Jenž dán a psán 1. - etc. osmmezcietmého v líleri po druhé neděli v puostě.
;;'15. 1428.
Rl/llOp. Č. 2099 J. 284. Janek a
Anděl brathe, synové Lojsovi ap., svolili jsú sěv sami, tak
jakož vedle smilívy (otištěna jest v Archivu Ceském SI'.
XXVIII sll'. 93.) Anděl má Obl-lstvím vládnúti, aby z toho
dluh platil paní Katruši, macoše jich, a Janek z dOIllÓV,
vinic dluh Ofce, Pratforslově dceři.
;;;16. 1428, 10. července. Rl/flOp. é. 992 f. 168.
Já Anděl, dobré paměli Lojsóv apatekái-óv syn, vyznávám
ze sem dlužen CCL k. gr. pl'. věnné
tiemto listem zástavy poctivé paní Anně, dobré paměti Etllově zlalníkově dceři, manzelce své milé, a lěch jislich puoltřelie!Jo
sla k. gr. zapisuji jí tiemto lislem po zemském právu na
svém dědičném dielu, který?: mi sč kolivěk doslane.
A dále když kolivěk bude s Jankem, bratrem svým, rozdělen o zbožie dědičné, kterézkolivěk máme, lehdy hned
po rozdělení v měsieci, kteréž by mi sě kolivěk zhožic
na tom na všem
doslalo anebo statek na mój diel mám i slibuji své manželce další jistotu učiniti. Jenž dán 1. _ osmmezcietmého v sobotu Pl'ed sv. Margľellí.

~'17.

1429, 1. března.

Rukop. č. 2099 J. 294.

Katherina, nala Johanlwnis Kbelsky, olim veľo relicta
Ludwici ap., dedit omne ius ,uum, quod hubet ad dotalicium pledicli Ludwici, mariti sui, et ius suum hCľedita
riulU ad bona Pelrowic cum iure palronatus Johanni
a slellis, nunc madlo suo. Act. fer. III. post Oculi.
1. 1447, 5. záH RlI7wp. Č. 90 f. 152. Wenceslaus
Sswab el Laurencius aurifaber emerunt domum ad angelum in fOľo fructuum in acie inler domos Bohuslai ab
albo leone et Andree braseatoris eľga d. Annam, conlhoralem Angeli, cum consensu eiusdcm pro XL V s. Act.
fer. III. ante Naliv. :1\1. V.
2. 1447. - RlIlwp. č. 2099 f. 1037. Sicut Wenceslaus Sswab et Laurencius, aurifabri, emerunt domum ad
angelum nunccupalam erga Annam, cpnlhoralem Angeli,
pro nonaginla quinque s., sitam in foro frnclUllm in ucie
pen es domum ad album leonem, optatis autem et postulatis diclis cmptoribus, ut iure civitalis dictum formu
compleatur et ipsis in libro civitalis proscribalur, renuellte
autem eadem Anna hoc idem facerc et proscribere no-
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lente ex quadam impugnacione cuiusdam testudinis, quam,
ut ipsa asserebat, ex speciali sibi a dicta domo eum transitu eximeret, domini forum predictum confirmaverunt,
eandem tesludinem et transilum dicte ipsorum domui iungentes.
3. 1457, 9. listopadu. Rl/llOp. Č. 2105 f. 79. Prokess erczkoferz de Monlibus Culnis emit medietatem domus diele ~d angelum, euius alia medietas ad dielum
Prokssonem prius dinoscitur pertinere - erga vVeneeslaum
Sswab aurlfabrum pro eentum sexaginta s. gr Aet. fer.
lIlI. ante l\Iarlini.
4. 1463, 8. června. Rt/llOp. Č. 2141 f. 28. Kdy,
paní Jl.Iaruše, vdo"a někdy Prokše erckaféře z Hory
Klltný, vstlípivši do plné rady VělŠího 1\'1. Pro žádala, aby
páni rácili jí sVlí vuoli k tomu dáti, aby duom u anjela
recený, v nemz Vávra zlatník bydlel, prodán byl a na
dobré sirolkuov již praveného Prpkše a jejich obrácen.
Zpravujícf dálc, ze Prokeš toho domu polovici klípil za
sl'é penieze hotové a ,h'uhú polovici že jest měl sobě
vzdand v);špsaným Vaulí. Proti nid Vávra dotčený jsa
k tOIllU obeslán, žádal aby zápisové čteni byli, a odpieraje pravil, že li zápis')vé paní nic ncsvědčie a tu že ona
práva' nemá Zádného, pravě dále. že on i s sirotky svými
k té polovici domu, kteníž on byl vzdal paní Uršule,
lllanzelce své, a ProkšovÍ lest, s\'ému, poněvadž oba bez
kšaftn z tohoto svěla sešla, lepšie právo má neZ Ido jiný.

A k druhé polovici toho domu sirotci a synové jeho ze
mají po matce své, jakožto neodbyté od otce svého a děda
jich, lak dobré právo jako sirolci Prokšovi a netoliko
k té polo ici domu, alc laké i k jinému statku svrchupsaného Prokše, děda jich. Pan purgmistr a páni znamenajíce, že v těch zápisech paní Maruši nic ncsvědčí, při
Idzali jí, aby ona sirotky své postavila, ti když stalllí, co
žádati budlí anebo z čeho Vávrovi a sirotkóm jeho vinu
dadie, že jim chlie spravedlil'é učiniti. Potom po ncdltÍhé
chvíli paní Maruše s Jankem, Matlíšem, Václavem, Dorotd
a Zuzanlllí, sirotky svými, žádost obnovili. Jimlto Vávra
zlatník s Prokopem, Václavem, syny svými, odpiera!.
Ubrmané vyl'kli jSlí: Najprve polovici toho domll, ktcníl
Vávra vzdal jest uyl Uršule, manželce své, a Prokšovi,
tesli svému, přiřekli Prokopovi a Václavovi, synóm Vávrovým, a drulni polovici Jankovi, Matlíšovi, Václavovi,
Dorotě a Zuzanně, [ale] aby dali sirotkiim Vávrovým XXXV
kop gr. - Aclum fer. lllI. ante Corporis Christi.
Ó.
1467, 17. března. Rl/kop. Č 2105 f. 254. Paulus frenifex Holub et Dorothea emerunt d. ad angelurtl
- aput B1asium [Przelllysl], vilricum et tutorem Mathei
ct Susanne, orphanorum olim Pro co pii erczkaferz, nec non
aput Lanrcllcium aurirabrurtl, Procopium et vVenceslaum,
filios eius, pro CCL s. Act. fer. lil. post Judica.
6. 1469, 23. línora. Rl/llOp. C. 2105 J. 284. Simon
dictus Albus Ico et i.\[achna emerunt d. ad angelum circa
Paulum frenificem pro CCLXX s. Ac!. in vig. l\Iathei.
7. 1474, 31. ledna. Rl/kop. č. 2105 f. 339. Johannes diclus Legat torifex et Anna cmcrunt d. ad angelum
pencs dOlllum Magdalenc Chrzestowe, similiter ad angelum,
circa Simonem torificcm, dictum Albus leo, pro CC s. b.
Act. fer. II. ante PuriL
8. 1482. 28. října. Rl/kop. č. 2119 f. V. 6. Ve
jmeno uožie amen. Já Jan, řečcný Legat, měštčnín St.
]I,{ Pr., vyznávám tiemto listem elc. že ačkoli z dopuštěnie bozieho etc., takže dllOm muoj na trhu Ovocném,
v nčmž bydlím, i:ečený v ráji, podle domu u bielého lva
na rohu ležící, domy také mé jiné dva v ulici Platnéi:ské
Idície, jeden na rohu u uličky jdúc k domu nebožce
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mydláře podle domu Tomka uzdaře a druhý mezi domy
panie Marly Piveové a Vítové vdovy, vinice také mé tři,
jednu, kteráž slove Hu~ovka mezi vinicemi p. Jaroše od
mlÍřenínuov a Bla7:ka Stiky ležící, drulllí, kteráž slove

Zadnic n háje radlického, ti'elí sv. Mikulášská podle Pavlovy mečiel:ovy a mistra pivovárného, a podle toho také
i s tiem statek lt1uoj všeckcn - otkazuji panie Anně,
manželce mé milé, Jiříkovi a Ondráčkovi, synóm mým a
jejiem, k rovnému mezi ně rozdie1u s nápadem umrlých
na živé zaostalé až do poslednieho, ač by pak i táž man·
želka má stav svuoj změnila vdovský. Jimžto k radě a ku
pomoCi pHdávám - Rehoře mečieře a Mikuláše nožieře,
přálely mé zvláštní -. Oznamuji pH tom, že vína mám
XXlllI suduov žitavských. Act. die Simonis et Jude.
9. 1485, 26. linora. Rllhop. č. 2106 f. 164. Anna,
olim Johannis Legat nunc vero Bohuslai pannificis eonthoralis - resignat domum suam in paradiso vocitatam
_ marito suo. Cui Anne viceversa idem Bohuslaus
rcsignat dOlllum suam, qne sita est inter domos Anthonii
doliatoris et Georgii Fararz pellificis - . Act. die
Mauricii.
10. 1502,26. línora. Rllkop. č. 2141 f. 218. Stala
se smltíva k manželství svatému mezi Bohuslavem' Legatem
a paní Dorotd VdOVlI Oremuslní, že paní Dorota jmenuje po
sobě jmenem věna tři sla k. gr. m. proti tomu Bohuslav
odvěnil jest do dne a do roka šest set k gr. i s jejím.
Po dni pa:, a po roce Bohuslav prijímá paní Dorotu na
polovici statku svého všeho takovým obyčejem, jeslližeby
jeho přebyla, aby polovice statku jeho na ní připadlo,
krom vinice Husovky - . Act. fer. lllI. ante Fabiani.
V juxtě: Dorota, po Bohuslavovi L. ostalá, vzdala
všecko právo své z této smltívy - Janovi mladému L.,
pastorku svému. Ac!. saobato ante Oculi.
ll. 1515, 13. března. Rllkop. č.1128 lll. f. D.16.
Jakož Jan Legat předstlípil s přáteli svými a žádal, aby
nebo1.tíka Bohllslava Legata, jeho Janova otce, byl tvrzen
kšafl, kterýž jesl ueinil, a podlé toho páni jeho Jana aby
zuostaviti ráčili. Proti lomu Ondřej soukenník stoje, žádal
slyšeti ten jeho nebožtíka Bohuslava kšafl, a jej slyše,
jemu jest odpíral v tom artykuli, což se Víla sirolka dotýče, ze k němu lepší právo má nežli kdo jiný, neb neboZtík Bohuslav jeho jest porúčeti a odkazovati nemohl,
neb jest toho v svém poručens!ví neměl aniž jemu to
puojčeno bylo, aby jsa poručníkem i ueinil jiného poruč.
níka, nebo jakž koli jest v to poruceJ'ství všel, všel jyst
kšaÍ'em nebožky paní Benigny a ne Rehořovým kšaflem,
kterýž jest bez pořízení umřel, jsa Vítuov otec, a ta jest
V svém pol-fzcní toho nevyhradila, aby měl koho jiného
porucníka činiti, nebo již jest s ním s nebožlíkem měl
o to Ondřej konec spravedlivým ortelem, a v témž orteli
pozllstaveno jest a jemu zavřino není, aby nápadu k tomu
statku neměl, i podle příbuzenství táhne se, jakožto slrýc
vlaslní lepší k tomu právo a spravedlivost maje neZli kdo
jiný, v tom se ortele mezi týmž Ondřejem aJ anem, bratrem
jeho a jím nebožtíkem Bohuslavem dokládaje.
Proli tomu zase Jan Legat dal mluviti, že on o statek
Vítuov žádného soudu nevede aniž jest jemu toho jaká
potřeba, aby se na tento cas on slÍditi měl než prosÍ,
aby pJ'i tom poručenství zuostal a té správy aby mohl
u7.iti jako i otec jeho, nebo Víla dobře jest takovým porucenstvím opatl'iti mohl a jej správě syna svého poruciti,
nebo to jest vždy v ruku jeho bylo, dokudž jest Vít ziv,
neb podle orlele toho všemu se jest dosti dílo a děje,
neb oprava znamenitá na vinicích i na domích se jest
stala, jeZto za to zvlášť tohoto roku rovný Ulitek vzal a
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k té takové spravedlivosti a k dokonalému zmocnem
král J. Mt majestátem svým všeho toho jemu jest potvrdili ráčil, což jest paní Benigna kšaftovala i otec jeho
Januov, v tom se . Haftu i krále J. Mti majestátu dokládaje.
Zase na odpor tomu mluviti Ondi:ej soukeník dal,
ze ten majestát, kterýž jest král J. Mt ráčil dáti, tak jej
J. Mt ráčil dáti, jak jest J. K. Mt zpravena, ale ty věci
jsú zjednány upřímo proti právu a vajsadám města tohoto
i stolice této a jSli na odpor majestátu zvlášť krále Václava, klerýž aby eten byl za to žádal a, při tom aby
zuoslaven ,byl pánóv, prosi!.
Tu pan purgmistr a páni slyšíce žádost Jana Legata,
Ondřejuov odpor, kša[t nebožky Benigny, Bohuslavuov
Legatuov kšaft, ortel mezi Ondřejem Janem, a bratrem jeho,
a jím nebožtíkem Bohuslavem, krále J. Mti majestát i
krále Vácslava slavné paměti privilegium, a s pilností toho
všeho pováživše, takto o tom nalézají a svým orlelem
vypovídají: Jakož Ondřej soukenník táhl se jest na zprávu
statku Vítova i jeho samého právem příbuzenství pravě,
ze jest strajc jeho najbli1.ší, a zase též jako on Vondřej
Jan Legat táh se jest na' správu téhož Víta a statku jeho
podle poručení a zNzení nebožtíka Bohus!ava Legata,
otce svého, i že oba totiž on Vondřej soukcnník i on
Jan Legat zádného práva a spravedlnosti k správě téhož
Víta i jeho statku nemají, nebo Bohuslav Legat byv
správcí Vítovým jiného správce podle práva nad ním i
nad jeho statkem činiti jest nemohl, a právo, kterýmž jse
Ondl:ej soukeník na správu Vítovu a statku jeho táhne,
vztahuje se toliko na sirotky mladé a let nemající, ale
on Vít již léla má dospělá, než pro nedostatek rozolllu
jeho panu purgmistru a pánóm nad ním Vítem i nad
slatkem jeho jako i jiného měšlěnína Pražského z práva
pHlcží, a pan purgmistr a páni z plnosti práva a moci
ouřadu svého jej Víta i statek jeho tak opatřiti chtí, kterak
by jemu i slatku jeho k lepšímu slúZi!o a to bez proprodlení. Actum anno MVCXV, in craslino Gregorii.
12. 1517, 5. línora. Rlllwp. č. 2108 f. 199. Mikuláš
kotlář a Kunka koupili duom na Ovocném trhu na rohu,
kterýž slove v ráji, od Jan~ Legata a od Jana, syna jeho,
za pět set k. gr. pr. --:- Remesla svého kotlái-ského tu
dělali nemá, než bude je jediné tu moci prodávali. Act.
die Agate.
13. 1528, 5. května. Rullop, Č. 2110 f. 259; Baltazar Gruber k. duom v ráji od Mikuláše kotláře za puol
šesta sta k. gr. č. Act. fer. III. post 1nvent. S. crucis.
14. 1530, 29. listopadu. Tamtéž f. 349. Mikuláš
Rauš a Kateřina k. duom v ráji za Vll, C k. č. od Balcara Grubera. Ac!, in vig. Audree.
15. 1531, 1 L. února. Tamtéž. Jakož jest Mikuláš
kotlái:, měštěnín Nov. M. PL, na v'rch právo vydrhl na
Mikulášovi Rauš0vi pro neplacení gruntovních peněz za
duom. i oznámil, že to právo sobě přiwuzené vzdal paní
Zuzaně, manželce Jana Rauše., Acl. sabbato post Scolastice.
16. ló31, 14. línora. Tamtéž. Zmocněna jest Zuzana, manželka Jana Rauše, domu v ráji. Act. die Valentini.
17. 1533, 3L. července. Tamtéž. Jan Rauš na místě
manželky - vzdal právo k domu - MIkulášovi Raušovi.
Act. fer. V. ante Petrum in vinc.
1536. -, Viz výše str. 62 J č. 13.
18. 1537, 17. ledna. Ruko}. č. 2111 f. 162. Sixt
zlatotepec a Katcl-ina k. d. ráj od Mikuláše Rauše za
HIP I, C k. gr. č. Act. die Antonii. (Srov. i rukop. e.
2134 f. 137.)
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1562, 25. května. I! II kop. č. 2118 J. 37. Katedcera někdy Vficlava z Strabochol'a domu a nyní p.
Mikuláše Karyka z Rezna a na Chvalách manzelka, vzdala
domy své, jeden řečený v ráji, ležící na Ovocném trhu a druhý
leHcí za sv. Mikulášem vedle domu Jiříka Celného bakaláře, tél sklepy dva v kotc:ch kožišných a krám šmejdíi:ský
při kotcích tuních vně manželu svému milému. Act.
fer. JI. post Trinit. (Doplněno dvou vinic v Oboře sv.
Jana r. 1582.)
* 1560.
Zápis)' deskové. (Zápis, který učinila
Katenna Karyková panu Mikulášovi Karykovi, manželu
svému, dckallli zemskými na 100 kop gr. č.) V kvaternu menším zápisním popelalým 1. 1560 f. ll. post S.
Ur~ani A. 15. Kateřina dcera někdy V'lcslava Mydlál-e
z Strabochova domu, manželka Mikuláše Karyka z [{ctila,
přiznala se před úředníky Pražskými, že jest dluožna slo
kop gr. čes. Mikulášovi Karykovi z Rezna, manželu
svému, a jeho dědicuom a zaplatiti má po smrti své a
prve nic, kdyby bez nich býli nechtěli. Pakli by nedala
a nezaplatila, tehdy on neb dědiccJvé jeho s jcdním komorníkem pražským budou se moci uvázati v dědictví její,
totiž v Chvaly, v tvrz, v dvuor tudíž poplužní s popluZím,
v ves tudíž celou, v dvory kmetcí, osedlé i pusté, s pIa·
tem, v Lhotu, dvuor poplužní pustý s popluZím, v Svejpravicích v plat, což ho tn má bez panství, s dědinami,
lukami, lesy, háji, s ryuníky, s lidmi osedlimi i nevosedlými nebo z tech grunluov zběhlými i se vší zvolí, coz
k tomu přísluší s plným panstvím. Též také pod Chvalami v Babice, v tvrz, v dvory podlužní, v Svejpravicích,
dvory kmetcí s platem, což tu má s dědinami, lukami,
kurmi, vejci, robotami, rybníky i se vší zvolí, což k tomu
přísluší, v to ve vŠ,e, což tu má, a drží a se vším všelijakým k tomu příslušenstvím v těch mezech a hranicích,
v nichž ta dědictví záleží, ja!<ž toho všeho po předcích
svých i jináče v držení a užívání jest, i s těmi správami,
jakž pl'edku'JIlI jejím a jí dcky zemské o všem plněji
svědCi; a k torilu v jiné všecky a všelijaká práva a spravedlnosti její, kteréž má aneb jmíti bude na čemzkoli,
po kumžkoli a kdežkoli vyhledati by se mohly buď dckami,
lisly, majestáty, tak jakoby pa ně J'ádné dobré vuole
vzdělala; i ve všecky svrchky a nábytky, klenoty, hotové
peníze, oož jich koliI' jest, kteréž by se jakimiž koli
jmény a způsoby jmenovati a najíti mohly, nic ovšem
lIevymieňujíc a to k jmění, držení, prodání, zastave!!!,
zapsání a učinění s tím se vším jako s svým vlastním,
dědicským a s jinim jako s svým vlastním v témž plném
právě, žádného práva, panství ani které zvláštnosti sobě
tudiž dále po smrti své k nadepsanému dědicslví nepozů
stavujíc. A umřel-li by který z nich, že díl mrtvého na
živé pozůstalé připadnouti má. Pakli by všickni zemřeli
prve nežli nadepsaná KateHna, tehdy ona KateHna od
tohoto zápisu prázdna a svobodna bude. A když jeden
z nich jí Katerině zápis tento zase z desk propustí <JC
mocné býti má, jakoby všickni propustili oc. Stalo se
dne a léta svrohupsaného.
(Odpor tomu zápisu.) Léta <JC LXIlI v pondělí po
sv. Diviši.
Purgmistr a ruda i všecka obec nového Města Pra),ského odpírají tomu zápisu, klerýž jest učinila Katel:ina,
dcera někdy Václava Mydl4ře z Strabochova domu, manželka Mikuláše Karyka z Rezna, přiz'lávajíc se k dluhu
sto kop gr. čes. Mikulášovi Karykovi z Rezna a místa tomu
nedávají v těchto artykulích. Kdež v témž zápisu doldádá,
aby se po smrti její pro neplacení a nevyplnění téhož
dluhn mohl on neb dědicové jebo uvázati s jedním komorníkem pražským v Lhotu, dvuor poplužní pustý s po19.
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plužím, též také pod Chvalami v Babice, v tvrz, dvory
poplužní s poplužím, v Svejpravicích dvory kmetcÍ a jakž
ti z zápis v sobě zavírá, pravíce oni nadepsaní purgmistl'
a rada i všecka obec, že jmenovaná Kateřina. téhož Vá,
clava Mydláře dcela, takového zápisu, jakž svědčí v Lhotu
dvuor, Babice a ves Svejpravice, jemu manželu svému a
jeho dědicuom na ublížení spravedlivosti a dědicství jich
uciniti jest nemohla a neměla. A on Mikuláš Karyk
z Řezna, manzel její, od ní takového zápisu jest pHjímati
neměl a toho užiti proti spravedlivosti že nemá a to že
chtí pr'ed pány Jich milostmi a vladykami na plném
soudu zemském ukázati, když jim toho potřeba bude.
(Puhon na paní KateHnu Karykovou k tomu odporu.)
Purgmistr a rada i všecka obec Nového .Města Pražsl~ého
pohánějí Katel-inu, dceru llěkdy Václava Mydlář~ z Strabochova domu, manželku Mikuláše Karyka z Rezna nc
k odporu QC stání nc,
(Půhon na p. Mikuláše Karyka z Řezna nc k témuž
odporu.) Purgmistr a rada i všecka obecv Nového Města
Pražského pohánějí Mikuláše Karyka z Rezna nc k odporu nc stání ut supra DC.
(Svědkové dckami zapsaní:)
(Poznamenání artikuluov, co se mně Katel:jně Karykové od lidí ze vsi Syejpravic, poddanich pánuov Prazan
QC Nového Města Pražského, v gruntech a dědicství mém
ublizuje.) Item nejprve Bad Chvalami Jiřík Válek jest pych
učinil a mimo nálditost za mezníky do prllhona Chvalského
pi'evol'al. Hned podle tuho jest Jakub Velvarski též pych
učinil a za mezník na puol lokte Pl'evora!.
Tomášek též pych ucinil a do pruhona Chvalského
proti mému vovsu za mezníky vo kročej převoral. Podle
toho Velvarski také pych učinil a tolikéž za mezníky 1'0
kročej pl:evoral. Nad Chvalkou rybníčkem jest Jiřík Válek
do obce Chvalské pl'evoral kus pole pod věrtel a to sobě
vosobiti chtíc, vosil a pych učinil. Pod tím také Tomášek
do též vubce jest za hrušku mtzní převora\ 1'0 záhon
mimo nálezitost a též pych ucinil a tu i jinde bylo jest
drahně mezníkuov všudy vysázeno, což lidé pamatují. Ale
kde jsou se ti meznfci poděli, o tom ti lidé z Svejpravic
ncjlépe vědí. Týž Tomášek hned podle toho do též
Chvalské obce byl jcst předešle veliké místo slníro pode
tři věrtele zvorul a to pohankou vosil sobě téi osO biti
chtíc. Však když tomu srozuměl, že pych ucinil, od toho
jest pustiti musil. Tiž Tomášek podle Chvalky dolu
jdouce jest pl'es mezníky též do gruntuov Chvalskich a
do obce voral a pych učinil. Pod timž polem jest Válek
pych učinil a do Chvalské obce pi'evoral za dvoje hony
zdéli víc než o záhon až k mé velké louce, ježto tu prve
široká cesta bivala a prostranně lidé moji i čeletY má
jsou tu pásávali, Tiz Válek v boh toho pole do louky
Zajíkavého, člověka mého, jest též pi:evoral, ale vida, že se
pychu dopustil zase toho jest ustoupiti musil.
Jakub Velvarski podle louky též jest mimo nálezitost pi'evoral a pychu se dopustil, jakož sám kdyz
se uznal, že !d'ivd jest, když sem jemu to domlouval i
ustoupil. Podle yelké strouhy mé jest Žitnej pych učinil
a na dvé převoral. Zitnej u tichl. str uh jest mezníky vyvural a vyvrhl, kdež teji jeden mezník ještě v trní nalezen
a pánuom Pražanuom jest ukázán a tudy v pokutú upadl.
Válek též mimo mezníky u splavu a mostku rybníčka
mého Svejpravského prevoral do mého a pych učinil.
Item též strouhy dobytkem honění ti lidé sou mi syezli
svévolně a všetečně škodu ucinili, ua kterou7to škodu ne,
mali náklad sem já zase učiniti musil a Cíuím, neb té
škody činiti mi nepřestávají. Za to žádám, aby mi ta
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škoda k nápravě přivedena byla, a více toho aby mi či.
něno nebylo, to aby stanovili.
Item Tomášek ten jest v vokrajku rybníčku svejpl'avského podle chobota do louky za mezníky velki kus
převoral a pych ucinil. Velvarski ten jest pych učinil a
v rybníce mém Zálohovském, kteriž letos pusti jest, trávy
posekal a vejl! žně sena pobral a i předešle mimo vysazení mezníka jest mi se v to vkládal a nenáležitě sobě
osoboval. Žitnej ten jest Pavlovi, člověku mému, do jeho
louky mnoho zvoral a trní,~ kteréž jemu nenáleželo, vejtržně bez vuole jeho v louce, Clověka mélw, vysekal, aby
vždy na škodu jeho jemu dáleji do louky doháněti a vorati mohl.
Žitnej a Válek do tichž mých zadních luk sou mi
převorali 1'0 drah ni kus záhony zdéli; kdež sem je na
takovou škodu předešle vodil, pravili, že zase ustoupiti
chtí, ale toho neučinili, nibrž to zase zvorali a osili a tak
vejtržně vždy čím dál více mně do tejch luk voří a ujímají, pych provozujíc. Item na tichž zadních lukách tiž
Válek a Žitnej, majíc dělati souvrati, do luk mi doháněli
a trávy zbrodili a potlačili, že bych s dobře vuoz sena
tu byl nabrati mohl, co sou mi škody učinili, žádám aby
mi to k nápravě přivedeno bylo. Válek ten svévolně a
všetečně majíce cestu před sebou, vobilí z pole vozíc,
po lukách zadních mich sobě cestu udělal, kudy žádni
jini nejezdí a tak trávy mi pomátl, cest po lukách nadělal
a škodu učinil, neb to vida mohl sem ho dobl:e s koťími
i vozem dáti vzíti, ale vážíc sobě toto přátelské jednání
a prostředku toho sem zanechal ty naděje jsouc, že mi
to k nápravě přivedeno hude.
Item tíž lidé v Svejpravicfch krčmu sobě zarazili a
takto rok piva mně na ublížení šenkovali, O čemž sem
vrchnosti jich psaní a poselství učinil podle zHzení zemského a přes zápověď sou se toho pi:edce dopustili, tak
pokutu propadli. Item tito lidé nejsouc zádní dědicové
ani posloupně toho nedrl.íc, vkoupivše se tu bez vuole a
vědomí mého i předkuov mich, gl'untuov a dedictstl'Í
mého uzívajíc, nemajíc k 'tomu žádného práva ani spravedlnosti, dotčení lidé i Pl'edkové jich zaseděli jsou mi tn
léta, což sou mi neplatili, nemalou sumu penez, slepic i
robot, protož aby mi to od nieli k nápravě přivedeno
bylo, za to žádám.
Item také ti lidé i pl:edkové jejich ta léta poi:ád
jsouc tím povinni a majíc mně i předkuom mim berně
z gruntuov a dědictství mého dávati a se přiznávati, toho
sou pominuli a páni Pražané měli-li jsou to k sobě při,
jímati na ublížení spravedlnosti mé, co sou s tím obmejsleli, tomu každi porozuměti muože.
Item teď pak naposledy, dokudž ty rozepře ještě
mczi námi o grunty dědictství mé nebyly na pi:átelském
jednání, pod tím sou ti lidé na gruntech mich obilí žali
i něi,teH domll vejtržnč brali a svévolně příčiny mi dávali. Co se pak dotice těch škart neb přípisuov, hantfeštuov, těm já místa nedávám a pořádné nejstí. A za to
žádám, aby originály spečetěné ke dni od pánuov prostl'edkuov uloženému s sebOll vezmouc ukázali. Tu já dále
také, což by potřebí bylo, k tomu budu věděti, co mluviti.
Také dobré vuole nc, čehož sem prve žádal, ač mají-li
ti lidé jaké pořádné, ty af také k tomu času s sebou vezmouc ukáží, abych se věděla, čím spraviti.
Item naposledy za to žád,ím, páni Pražané, kteříž by
k takovému přátelskému k jistému dni odloženému jednání z většího počtu vydáni 'byli, aby mocnost dokonalou
k jednání a konání (bude·li mne moei co slušného od
nich potkati) měli, a ne aby mne tou věcí, chtíc to jako
prve na větčí pocet vznášeti, protahovati měli, neb já na
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delších odkladích státi nemíním. Protož za to žádám, poněvadž ti lidé z Svejpravic tomu, jakž pořad psáno a což
sem jim ukazoval a na to je vodil, co sou mi ublízili,
neodpírají, nibrž k tomu se znají a já to též na ně prokázati mohu, aby mi to od nich, takové vitržnosti, pychy
a pokuty a platy, jakžto panem prostředkem a těmi pány
od stran přidanimi uznáno bude, k nápravě přivedeno
bylo bez dalších o to nesnází. Neb jestliže by se toho
nestalo, jaké by soudy, nevole skrze takové jich příčiny
od nich mně dané a jejich nenáležité předsevzetí mezi
námi vzniknouti mohly, toho každi moci bude povážiti.
Neb což sem až posavad od nich snášela, s SI<OU velikou
těžkostí sem to činila. J dto kdyby na jiného trefili, jinač
by sobě to a vejše vážil, jakož i já kdybych sobě pánuov
l'ražan a dobrého přátelství nevážila a nad těmi lidnlÍ
posavad lítosti nemčla, uměla bych sobě to dávno k nápravě pi:ivésti, i také zapovědouc jim grunty své, tak jakž
co v Zahrádce, v mém sousedství sedí, nemohli by souženější biti. Actum f. 5. post Annam 1562.
Odpírá Jiřík Válek, &by jakej pych učinil anebo co
převoral, i tomu aby prllhonové ph témz jeho poli paní
Kateřině náležeti měly, nibrZ to se z pamětí nachází,
že ti pruhonové sou Svejpravští.
Jakub Velvarski tolikéž pychu odpírá a nic toho neučinil, co by paní Kateřině škodu neslo, neb tolikiž tu
se gruntuov Svejp~avskich a ne Chvalských dotiče.
Tomášek na Cížové také pychu odpírá i tomu, aby
pruhon Svejpravskim náležející a mezi jich grunty k Chva,
lám náležel a že paní Kateřina mezi sousedy Svejpravskimi jeden los pod čtyH korce drží, z toho proti právu
chtěli by takové pruhony k Chvalám připojiti proti vymezení i starožitnému Svejpravskich tolio uZívání.
Jakub Velvarski také pychu odpírá a jeho pi:evorání
paní Kateřině škody nenese.
Jiřík Válek odpírá pychu a do obce Chvalské že nic
nepi:evoral, ale jakž na příč od starodávna tu voráno bylo,
tak voře a svého náležitého gruntu užívá, do žádné
obce nic nepřevorávaje.
Tomášek také pychu odpírá i tomu, aby hruška ta,
při které z voře, mezní byla a aby co nenáležitě převo
rával, o tom že neví, než jakž prve tak i nyní že voře,
a tak tu obce že 7.ádné není než cesta a ta dosti pro;tranná
jest. Dále pak z strany mezníku ov, aby tu vymetány byly,
Svejpravští odpírají a by i co toho bylo, poněvadž to
pole jest v gruntech Svejpravskich, to by žádné tíjmy
paní Kateřine neneslo, však přes to i tomu odpírají, a
poddaní paní Kateřiny tak staří nejsou, aby mezníky
v těch místech vykazovllti mohli. Tiž odpírá, aby osetím
pohanky jakého pychu se dopustil aneb musil osetí v tom
místě zanechati, neb to místo jest klínec k ruH jeho náležející, a kdyby OUl'odě pohanky slouzilo, chtěl by tu
jak prve tak i nyní bez prekázky síti II toho užívati. Tiž
aby do Chvalských gruntuov, klerlž odtud dosti daleko
jsou, aneb do obce přivorávati a pych učiniti měl, tomu
odpírá.
Jiřík Válek odpírá pychu a praví, že tudy cesta dosti
prostranná jest a lidé poddaní aneb čeleď paní Katel-iny aby
tu nálditě, leč z sousedské přízně pásti měli, tomu se
místa nedává. Neuznává Válek, aby tuto se zhřešil a jakého pychu sc dopustil a praví, že jest zádnému neustupoval. Jakub Vclvarski odpírá pychu, a jestli pacholci
jeho co ublížili, tolto pro zachování pokoje že rád
mtoupi1. Jan Žitni pychn odpírá, a strouhy v jeho roli
poněvadž sou, neuznává, aby tu co paní Karykové ubližoval, ale ubližuje se jemu nenáležitill1 v jeho poli struh
tak vclikich zděláním. Co se pak mezníkuov dotiče, aby
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je vyvorával a vyvrhl, odpírá, a ten kámen, kteri před
našemi vyslanimi okazován, kde sou poddaní paní Karykové vzali, že neví a pokutou mezníkuov povinen že není.
Dávali zprávu poddaní a když sme s nimi o to mlIlvili, tomu odpírají, aby svévolně a všetečně panu Karykovi škodu na struhách činili, ale pastevci Chvalští nená-'
ležitimi pastvami ty škody že činí. Tomášek odpírá pychu
a při tom chobotu dává zprávu, že jest pruhon svobodný
a obec, ne rybníka okrajkové.. Velvarský odpírá pychu i
vejtržnosti a s strany rybníka Zálohovského zprávu činí,
že jest ta louka jeho, ten rybník má mezníky své a tu
jeden okázal, jinich pro velikost trávy najíti nemohl a
co se trávy sekání dotiče, praví, že tu vždycky prve sobě
trávu svobodně sekal podle snešení s nebožtíkem p. Václavem za to, co jemu rybníkem nad míru trpícím škody
se činí na trávě a splavem od rybníka odcházela, nyní
jej zasuli a vejš vodu drží.
Žitnej odepřel posekání trávy a praví, že toho ani
nedržel; v ,tom pak místě jednom i druhém není louka,
ale sou vokrajíci od jeho pole pro nedohánění na louku
zanechaní, ya aby 'měli k louce náležeti, tomu místa nedává. Jan Zitnej a Jiřík Válek pychu i vejtržnosti odpírajíc zpravují, že paní Karykové neustoupili z příčiny, neb
tu louky přičiňuje z jich pole zanechaného pro ouvrati
a paní Kateřina chtěla by, aby novim zanecháním polí
't,obě ujímali, což se trefiti nemllže. Jiřík Válek a Jan
Zitnej zprávu dávají, že když sou trávy na louce tak
velké, jakž píše, byly, že sou oni nevorali ani nesili.
Válek s strany vození přes louku paní Kateřiny dává
zprávu, vida, když poddaní její tudy jezdili, že také jel a
když to paní Karykové proti mysli bylo, hned víc tudy
nejezdi!.
Strany krčmy zaražení, té Svejpravští neužívají a
když předešle k posvícení a pro pohodlí své pivo šenkovali a pan l\'likuláš ouředníkuom osady sv. Michala
Nov. M. psaní učinil, jest jim šenk zastaven a od té chvíle
aby kdy šenkovali, p. Mikuláš nikda jest nestěžoval a pokuta aby jemu propadena byla, tomu se místa nedává.
Aby Svejpravští, poddaní naši, jakich dědin, gruntuov, dědictví p. lvIikuláše i předkuov jeho užívati měli,
tomu se místa nedává; nebo což ti lidé uZívají, buď
k Svejpravicuom neb jináč, toho uZfvají jako dědicství svého
zaplaceného, podle práva k tomu dědickou spravedlnost
majíc, a z čeho sou p. Mikulášovi lidé poddaní naši pří
platni, z toho aby jaké poplatky zase děli, buď nynější
neb předk61< jich, p. l\Iikuláš a paní Kateřina, manželka
jeho, toho sou nikda na nás nic nevznášeli, abychom
chtěli k nápravě od nich to přivésti, poněvadž poddanich
ani co zasedíno zejména nejmenuje, nemllžme vyrozuměti,
co se mu tu nedostává. A když sme s poddanimi o to
promluvili, zprávu dali, že na penězích, slepicích, robotách
nic zadržáno není a na gruntu Vrabcovském co stěžoval,
to p. Mikulášovi nosili, ale od nich toho pi-ijíti nechtěl.
S strany berní, z těch my podle sněmovního svolení
nálditě i pol:ádně se přiznáváme a což od poddanich
těch Svejpravskich neb jinich takovich berní vybírá se,
to všecko podle šacunlm a přiznání jeho milosti císařské
p. berníkuom na hrad Pražski se vydává, a poddaní naši
berněmi p. Mikulášovi Karykovi i. předkuom jeho žádnimi
jakzivi povinni nebyli a nejsou. A aby jaké dědictví, buď
na poddanich našich neb na jich gruntech krom platu
p. Mikuláš míti měl, tornu se místa nedává a vidí se nám,
že tuto zbytečně p. Mikuláš obmysl nám připisuje,
Poddaní naši odpírají, aby na gruntech p. Mikuláše
jaké obilí žíti aneb domll vejtržně bráti měli, ale tak
zpravují, ,to že sou žali, co Bobě na svich gruntech nasili
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a co jim P. B. z požehnání svého dáti ráčil. Tolikéž i
lomn odpírají, aby svévolné pHčiny p. Mikulášovi dávati
měli, ale k němu i manželce jeho že se pokojně a poslušně zachovávají a kdež mohou nad povinnost služby
jakézkoli jemu pro dobré sousedslví vykonávají.
S stran! přípisuov hamfešluov, aby pořádní nebyly a
tak vypsaní, ja!<ž originálové zpečelění v sobě obsahují a
zavírají, tomu nevěi'íme, a vidí se nám, co od našich pří
seiných písařuov vypsáno jest, to že škartami nazýváno a
tak v podezl'ení dáváno by býli nemělo a o podání origináluov, k kterýmž se p. Mikuláš strojí něco mluviti, ty
abychom jemu se pl'inésti svoliti meli, toulo odpovědí
nevidí se nám; v tom, jakž mezi pány smlouvci a prostředky zuslane, chcem se zachovati. Ano i co se plnomocného listu dolýče, jak sou se předešle předkové naši dotejkali, když z prostředku svého k jednání kterému vysláni byli,
tou povahou pl'átelských smluv co jest najednáno bylo,
vznáší se na včtčí počet, a aby stranám skrácení nebylo,
k rozmýšlení jim se času přeje; bez pochyby páni prost,'edníci a páni smlouvcové nás pH tom zllstaviti l'áčí a
paní KateHna nám toho příti bude. A my když se smlouva
vykoná, nebudem proti tomu, což páni smlouvci jakožto
prostředky narovnáno bude, v tom abychom se náleiitě
zachovati neľněli.
"l 1571.
(V kvaternu trhovém bílém 1. DC
LXXIO v středu po sv. Jeronymu H. 211 V lé při, kteráž
jest mezi Kateřinou, Mikuláše Karyka z Rezna ll,lanzelkou,
dcerou a dědickou někdy Václava Mydláře, a doktorem
Jindřichem proboštem, knězem Petrem z Lindy děkanem
i vŠ( kapitolou kostela hradu Pražského a purgmislrem a
konšely i vší obci Nov. 11-1. Pr., tu kdež táž KateHna odpírá směně a ve deky zemské vložení, kterou sou - kapitola kostela hradu 1'razského a obec Nov. liL Pl'. o dě
diny jich v téz směně položené učinili a to v tom, kdd
dolčený doktor Jindl'ich probošt, Pell' z Lindy i všecka
kapitola hradu Pražského purgmislru a konšeluom i vŠ(
obci Nov. M. Pl'. podle jiného směnou zapsali a postoupili vsi Svejpravice a dvoruov kmclcích s platem, dědi
nami, lukami, kurmi, vejci, porostlinami, lesy, pastvami,
potočinami i se vší zvolí, coz k tomu přísluší, s plným
panstvím ku pravému právu dědičnému, jakž týž vklad a
směna v kvaternu trhovém bílém léta DC 61. v pondělí
po sv. Lucii E 30. to vše v sobě šíl'e zavírá. Pravě jmenovaná Kateřina, že oni doktor, kapitola hradIl Pražského
jim obci Nov. M. toho sou směnou dckami zemskými lak
zouplna vší vsi Svejpravic, jakoby ona tu nic neměla,
.zapisovati a postupovati nemohli a neměli a oni obec téhož
Nov. M. toho k sobě tak přijímati týmiž dckami zemskými neměli proti její spravedlivosti a dcT,ám po témž
někdy Václavovi MydláH, otci jí Kate1'iny, toho že užiti
nemají, tnk jakz týž odpor a puohon plněji svědčí.
Proti tomu od kapitoly jest mluveno, že se jim vidí,
že odpor tento i s puohonem spravedlivě má zdvižen býti
z pUčin, že ona Kaleřina je kapitolu tímto puohonem
s Pražany Nov. M., jakoby nějací společníci byli, spolčuje
a spolu pohání; též poněvadž ta směna na relací J. Mti
dcJ,ami jest slvrzena a smlouva do des k "emských vešla,
ze jest ona Kateřina té relací fl takovému povolení také
odpírati měla a k tomu odporu prokuratora ]. Mti C.
pohnati. A toho že jest pominula, dav/íe Usli vidimus
majestátu krále Jiřího, z,'ízení zemské H. 4., dcky směny,
deky relací, vejpisy nálezuov.
Zase k tomu od Kateřiny jest- mluveno, že ona odpírá toliko té směnč, což sou se jejím vlastním v též vsi
Svejpravicích směllOvali, a tím puohoncm že jich nespolčuje, poněvadž obojí své puohony mají a J. M. C. aby
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k tomu pfiměšovati nebo prokuratortl J. Mti C. té
relaci J. Mti C. odpírati a k ní poháněti, to 110 že jest jí
žádná potřeba nebyla, J. Mti žádajíc, aby v průvodu jejím
dále překáženo nebylo.
K tomu od Pražan Nov. liL je"st mluveno, že sou lím
puohonem s kapitolou, jakoby nějací spolccníci byli, spolceni a co jest k té příčině i d,uhé k zdvil.ení od léz kapitoly mluveno i ukázáno, k lomu že také pi'islupují II
užiti toho ze žádají, toho vejše dokládajíc, že tcnto odpor všccken uaskrze jest zatlllělý a v něm nikdei dolozeno že není zejulena, v cem jest jí lla škodu ta směna
a jakou, a potom tu spravcdlno.t má, aby se věděli k té
pH proti CC11111 p"i,trojiti. Též litu 1 v témž puohonu žc
je,t jim dán purgmistru a konšeluom, ac k télo pH ze
pi"istupují, však J. Mti že Zádají v tom za opatření, aby
jim také škodě a ublízení nebylo. Také v tom puohonu
že jest dostaveno purgmislru a konšeluom nynějším i budoucím, a tak snad tento soud věčně že by trvati musil.
Proti tornu od Kaleřiny jest mluveno, že žádné zatmělosti v tomto odporu se nenachází a kdyby všecko
mělo zejmena v něm dostaveno biti, k cemu tu spravedlnost má, že by musil velmi dlouhej odpor bejti; ale
zřízení zemské že v sobě obsahuje, aby odpor, což n"ejkratší býti miHe, byl, a na to čteno jest z,:ízení zemské
staré F. 37. A že jest v témž puuhonu dostaveno purgmistru a konšeluom nynějším i budoucím, poněvadž tak
v té směně doslaveno jest, že jest také do PUOhOllll toho
doložiti dáti musila. Co se pak titule jich dotejče, toho
že by podle zřízení zemského trpěti ncchtěli, což jest
prve k jiné pH k zdvižení o tejž titul mluveno a ukazováno, na to že se táhne a k této pH uziti loho také ze
žádá.
Zase od Pražan k tomu jest mluveno, že sou oni pro
ten titul lleZádali zdvižení ueZ toliko opatr-ení, ale poně
vadž strana na tom pl'estali nechce a jest pře předešle
o ten titul vyslyšána, nyničky by snad sobe něco polepšiti že by chtěla, ale ~e nejsou lé naděje, aby]. liL toho
dopustiti ráčili, nýbrž při pl'edešlém ukázání to ze zuosta·
veno bude.
Tu páni J. M. a vladyky ~ nalezli a Ladi,slav z Lobkovic, nejvyšší hofmistr král. Ceského, Jan z Ríčan a na
Kosově Hoi'e z pállllOV, Mikuláš Mil'kovský z Ti'opcÍc,
purkrabě Karlštejnský a hejtman hradu Pražského, z vladyk, panský a vladycký polaz vynesli: Poněvadz je se
z desk zemských to našlo a vyhledalo, že té směně, kteráz se jest mezi - kapitolou hradu Pražského a Prazany
Nov. liL Pr. o ves Jesenice a ves Svejpravice a dva člo
věky ve vsi Vořeše s krčmou a s poddacím kostelním
stala, Ferdinand, Český král DC jakozto král Ce~ký, vy1'Ozumčvši tomu skrze jislé kommisai'e své k lOlUU zl'fzené
milostivé povolení skrze relaci ke dckám zemským, aby
ta směna k dědictví jim 1'ružanuom Nov. M. do desk
zemských vložena byla, usiniti jest rácil, bez kteréhožto
J. Mti C., jakožlo krále Ceského, k tomu povolení, potvrzení i také k dědictví uvedení ty směny by zádné moci
neměli. A ona puovod, majíce tolil,éz pro pl'íčinu potvrzení a v dě,dictví uvedení toho prokuratoru J. Mti C.,
jakožto králi Ceskému na místě J. Mti C. také odpírali,
loho jest pominula. Z té příčiny]. M. ten odpor i s puohonem zdvihati ráčí. Dali památné. ActUlll, ut supra.
20. 1ó87, 16. bi·ezna., Rt/kop. č. 2205 f. 86.
(Kšaft p. Mikuláše Karyka z Rezna.) Ve jméno - . Já
Miknláš Karyk z Řezna a na Chvatách a Sluhách známo
ciním tímlo mýlil lislem kšaflovním --o Znajíc sebe bejli
smrtedlllého, vědol1C, že mi uml'íti jest - o stal ku mém
městském, s pomocí P. B. mého, jsa rozumu zdravého II
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dobré, takto ustanovuji a l'ídím: Předně duom
lllUOj na Ovocném trim ležící, ráj řečenej, sklepy dva
v kotcích kožiš,t'ejch, krám šmejdířskej pH kolcích lunnejch, vinicc Iři v vohradě anebo vobol'e svatého Jana
leZící, jedna osm strychll míry držící s lisem, druhou dvanác! e strychll míry držící též s .lisem, loukou, zahradou,
štěpnicí, dvěllla domy při lýchž vinicích a pouslkou, třetí
6'/2 sir. leiící pod Strahovem I' též ohradě sv. Jana od
pí. Salomeny, manzelky p. Fralltiška z Kyršleina, jinak Meišnara z l\irštejna, koupenou, k tomu jinej všecken a všelijakej
stalek lIluoj městskej. nádobí cínové, mosazné i měděné a sumou všecko, což by se koliv v domll tom i kdekoliv a u kohokoliv i jakým koliv zpuosobem uplati -- mohlo ovšem
nic nevymiňujíc, to po mé smrli odkazuji a dávám paní
Katcrině, manželce mé milé, k jmění, držení a jejímu
vlaslnímu do smrli její uZívání a s tím jako s svejm v1aslním
uciněnÍ. A jestliže b)' pak pán Buoh potom Kateřinu,
manželk~ .n~oll milou, též z toholo světa pojíti ráčil, tehdy
po sml tl Její ly to nápady na níže psanej zpuosob Hdím:
I'i'cdně co se všeho. všelijakého stalku mého v tomlo
kšaflu mém jmcnovaného, mohovitého i nemohovilého,
kromě vinic, o kterýchž též níže říditi budu, dolýče, což
by ho lak koliv po smrti paní Kateřiny, manzelky mé
mllé, pozuostalo a se našlo a eeho by manželka má milá
neutralila, to aby pi'ipadlo ~a panny Alžbětu a Mariji,
sestry vlastní Karykovny z Rezna, pozuslalé dcery po
dobré paměti urozeném a statečném rytG'i panu Zygmundovi Karykovi z Rczna, bratru mému milému, strejny mé
na rovný mcú ně podíl s nápadem s umrlé na živou po:
zuostalou, dědice a budoucí jich plným právem bez pl'ekážI? kazdého člověka. Kterejžto jmenovanej tak po
snull manželky mé milé pozuostalej a na ně p,'ipadlej
slatek on)' panny seslry nebo jednu z nich živá pozuostalá "bez inventování a popisování, též překážky pánuo
porucníkuo i každého člověka držcti a s ním jako s svejm
~Iaslním ~činiti moci budou. A jestliže by pak pán Buoh
Jmenovanych pannen scsler a slrejn mejch po již na ně
pi'išlém po manželce mé n,ilé nápadu od smrti před jich
poctIvém s volf paní Sidonie, matky jejich a pokudž pán
Buoh manzelky mé milé, ponechati ráčí, s volf její a
pánuo poručníkuo vdáním z tohoto svěla pojíli a povolati
ráCil, lehdy tiž všccken, tak na ně panny sestry po smrti
manzelky mé milé nápadem phl'adlcj stalek, na čem by
ten zálcžel, aby připadl na paní Sidonii Karykovou Šmíd~.crovou, matku jich, plným právem. A p~kli by pán Bnoh
)lC~' pannen scslcr anebo paní Sidonie, matky jich, před
docekáním II na ně pl-ijitím, jakž se nadpisuje po manželce mé milé nápadem z tohoto svčta pov'olati ráčil,
tehdy lomu chci, aby ten všecken a všelijukej tak po
manzelce mé milé pozuslalej, klerejž na ně panny sestry
anebo paní Sidonii, matku jich, pEjíti a připadnouli mel
stalek, pEpadl na urozené pan,a Václava Šlurma z Hyršf,eldu, místosudího království Ceského, a pana J eronyma
Cejku z Olbramovic, radu nejvyššího" purkrabství Prazského, pány švagry mé milé, a dědice jich bez pl'ekážky
kazdého človčka. Co se pak vinic lří v vohradě nebo
v oboře u sv. Juna, čtvrté na Homolcc, jinak na Vidovli
hol'e, ležících s lisy a domy ph nich ležícími, s zahradami,
lukami a vším a všelijakým k nim pHslušenstvím což vše
obšíl'llěji nllhol'c " lomto kŠllftU mém vysloveno 'Jest, dotýčc, ty po smrti paní Katdiny, manželky mé milé aby
phpadly na paní Katcl'inu z Liboslavě, pHlelkyni' mou
milou, manželku pana Erharta \Volfa, měštěnína St. M.
Pr., a pana Erharta Wolfa, manžela jejího, a dítky jich
spolu splozené a dědice jich na ten a tatwvej zpuosob,
aby paní Kateřina z Liboslavě s pancm Erhal tem, man-
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zelem svým, dědicové a budoucí jich a držitelé budoucí
na časy potomní byli povinni z vinic v vohradě neb
~ob,ol'~, sv. Ja~a ležícf~h vrdáv.al! světla k chrámuom páně
J
Jakz !lize polozeno: predne z Vllllce velké dvanácte strychll
míry ddíci, s lisem a jiným k ní příslušenstvím do kostela sv. Mikuláš~ v St. liL Pl'. na Veliký pátek, jinak na
den památný nevlllného umučení pána a spasitele Ježíše
~(rista, . (~vanácte svěc ~l.lešnic voskovejch černej ch, po
Jedné IIbre, a k tomu tnkrále do roka do téhož chrámu
páně jednu svíci" os kovou ode dvou liber, to jest k památce slavné BoZího narození, z mrtvých vzkHšení a Ducha
svatého na apoštoly seslání; z druhé pak vinice vedle
též leiící osm slrychlí míry ddící s lisem a jejím příslu
šenstvím aby vydávati povinni byli k záduší a do kostela
sv. Linharta, též kostela sv. Michala vše v St. M. PI'. k slavnostem nahoře jmenovaným do každého kostela po jedné
svíci oskové ode dvou liber. A z vinice od paní Salomíny,
manželky pana Františka Kyrštejna, koupené do kostela
kaply Betlemské v St. a kostela nebo kaply matky BoZI
Sněžné v Noyém M. Pl'. tolikéž k lěm slnvnostem, to jest
ku památce Bozího narození, z mrlvejch vzHíšenf a Ducha
svatého na apošloly seslání, po jedné svíci oskové ode
dvou liber budoucně aby dávati povinni byli II to pod
pokutou, koliknHž koli buď tito nahoře jmenovaní nápadní
držitelé dědicové a budoucí jich, držitelé těch vinic anebo
které z nich, toho se dopustili a na dni a terminy nahoře
položené do chrámu. páně všech jmenovaných anebo jed!lOho, ja!<ž se nadpisujc, takového světla zoumyslně nedali
a vuoli této mé poslední dosti neučinili, tehdy aby pro
kazdé nevyplnění a za každý tel min pokuty pět k. gr. č. propadli, kteréžlo pokuly páni onl'edníci jmenovaných záduší
též také p. pl'evor od M. B. Snězné na místě všeho kon:
ventu svého, budou se moci na dditeHch těch vinic anebo
j~~né : uich, z ~deréz tak kterému záduší co odkazuji,
pn ouradu J. Mll C. p. perkmistra se dosuzovati a držitelé těch vinic anebo jedné z nich pokutu nah~ře jme_o
novanou pro necasné takového světla vyplňování dáti povinni budou pod propuštěním zvodu od p. perkmistra na
~ouž vinici a jí uZíváním dotud, dokudž by taková pokuta
I s škodam1 k kterému záduší dána u zaplacena nebyla.
A pakli by P. B. Kateřinu z Liboslavě, pana Erharta
Wolfa, manžela jejího, anebo dílek od nich spolu zplozenejch bez dědicuo z tohoto světa povolati ráčil, tehdy
tomu chci, aby ty všecky vinice v tomto kšaftu mém
zejmena jmenované připadly na p. Daniele Švíka z Lukonos, p. švagra mého, zvláště milého. A jakoz Slastnej,
hospodář domu nléllO a poddanej muoj, dal mi schovati
předně na toluřích dvanácte tolaruov bez ortu, kteréž
mají bejti lla zvon do Počernic Dolejších, k tomu okolo
40 kop, kteréž dule v truhle menší železné sou a !JH
nich cedulka, ty Katel'ina, manželka má milá, po mé smrti
aby mu zouplna navrátila a k tomu z statku tak jí ode
mne odkázaného 20 kop m. dala a vyplnila. Z klenotu ov
pak. ode mne manželce mé milé todkázanejch aby po
slllr~l mé povinna byla vydati panně AlZbětě z Řezna,
streJně mé, řetězy delší s kroužky točenejmi zlatej panně
Mariji odtudž z Rezna řetěz ziatej kratší, v který:nž jest
okolo slo uherskich zlatých. A dožádal sem se ui'ozených
a mých ,zvláště milých př'átel švagruov a l<motl'llov, p.
Václava Sturma z Hyršfeldu, místosudího království Če
~kého, p. ]eronyma Čejky z Olbramovic a p. Daniele
Svfka z Lukonos, rad nejvyššího purkrabství Pražského,
II p. Matyáše Hoslollnského z Kosmačova, aby nad tímto
kšuftem mejm, Kateřinou, manželkou mou milou, též také
pannami strejnumi mejmi svou ochrannou ruku drželi a
manzelky mé milé, též pannen strej n mejch s paní Si-
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fore factum racione servicii ipsius a prudenti vil'O Ssimone
donií, matkou jejich, kdyby se k nim tak oč utekli, neab albo leone et Aniczka, conthoralí ipsius - .
opouštěli a aby této vuoli mé poslední ve všem se dosti
'*3~ 1433, 3. prosince. Rl/kop. č. 992 j. 153.
stalo, pokudž jich P. B. ponechati ráčí, pozor měli, čehož
(Kšaft Simona od bílého lva.) Ve jmeno božie amen. Pose jim jako svejm milejm a duověrnejm pánuom a pl'áteněvadž každý člověk maje statek v časných věcech jest
luom duověřuji. A pro památku mou mallzelka má po
od P. B. nad ním rozdávačem a poručníkem, i povinen
smrti mé jim pánuom poručníkuom z klenotuov jí ode
jest jej tak rozdati a opa!l'ili, aby P. B. nedal z něho
mne odl"haných tyto klenoty vydali povinna bude: p.
Václavovi Šturmovi z Hyršfeldu prsten zlatej tlustej s uzly, , počtu těžkého. Protož já Simon od bielého lva, měštěnín
Slar. M. Pl'., oznamuji tiemto listem všiem lidem nynějším
klerej váží dvanácte zl. uh., v němž jest diamant a dva
i budtícím, že maje někaký statek P. B. všemohúcím
rubíny, jeden tUl'kus a tři malý tUl'kusy, p. Jeronymovi
mně p6jcený, abych sě mohl z něho nadlech vyměřiti a
Čejkovi prsten s velikejm zafírem pro hledací, pod kterým
vycistiti, netoliko P. 13., ale i lidem a zvláště chtě přá
žádnýho folium není, a k tomu zbroj svou, kterouž sem
tel6m sv);m a pl-fbuzným po mé smrti příčinu súdov a
sobě naschvál dělali dal, s vypuštěným aksamitem brusvárov odjieti, ačkolivěk jsa nemocen a neduživ na těle,
nátným, s oběma ob0ječky, též s oběma páry.plechovicemi,
však proto s dobrým rozmyslem a požívaje svobody
hermeHnem a šturmhaubem, p. Danielovi Svíkovi prsten
zdravého rozomu, tudiež i paměti, toto své ostatnie pozlatej s velikejm turkusem, k tomu koflík hrušku velkou
ručenstvie zjednávám, činím a zpuosobuji obyčejem tiemto
pozlacenou s ratolestmi a malejmi hrul\tičkami okolo
s přikrývadlem; p. Matyášovi HostQunskému koflík pozladolepsaným :
Najprve chci a vuole mé jest, aby dluhové, jimiž
cenej vybíjenej s přikrývadlem, na pHkrývadle mnžíček
jsem vinovat zuostal, ježto by řádně a dobrým svědomím
s halapartnou a kordem. K nim té celé naděje sem, že
mohly dokázány býti, z statku mého napřed byly zaplato ode mně vděčně pHjmou. A dožádal sem se ur.
ceuy. Dále duom u vola pod:e druhého domu mého se
a stat. ryt. p. Jaroslava Vchynského ze Vchynic a p. Hei'vším, což k němu od starodávna příslušie, k mostniemu
man~ Diviše Slepolického z Sulic, že sou také pečeti své
dielu odkazuji. Item sedm kop platu na Alšovi z Krajnic
_
přitisldi. Jehož datum v domě mém v St. M. Pl'.
na Zlechuvě obci Staroměscké odkazuji kromě vsetie; a
v ponděH po Judica 1. (JC osmdesátého sedmýho.
(K žádosti Ul'. paní KateHny Karykové, pozůstalé
bylo-li by seno toho čahu, když by mne P. B. neuchoval,
to sestře své Máři odkazuji.
vdovy (JC stvrzen v onterý po sv. Anně 1. 87.)
Item Radlice ves se vším, což k tomu pl-fslušie, od21. 1687, 22. května. Velestavíltllv Rale/ldál\
kazuji pannám Svatoannenským, jakož sem to byl od nich
Umřel v domě řečenej ráj v Stal'. M. :Mikuláš Karyk
kúpil, l,romě doby tel, všechen, koně i jiný nábytek a
z Řezna a na Chvalách. Pochován v kaple Bethlémské,
jest-li že by bylo víno mými náklady, aby to na Máři,
k nížto 2000 k. m. odkázal, aby za ně koupen byl plat
sestru mtl svrchupsamí, a na jejie děti spadlo. Item odkapro predikatora a kněze pod obojí zpi'!sobou.
zuji paní Martě, manželce své, napřed všechno nícho
22. 16~4, 6. červI\,a. Rllkop. č. 2113 j. 9 .. proz.
chodície ženské, všech peřin, polštář6v, podušek, prostě
paní lVI arie Cej ková z Rezna, uraz. p. J eronyma "Cejky
radel, všech koberc61', všech koltr, všech ubrusc6v, všech
z Olbramovic manželka, jakož jest Mikuláš Karyk z Rezna,
konví, mís, všech nalévadel, všech kotl6v, hrnc6v měděn
vlastní strejc její, kšaftem dům ráj a jiné odkázal, že ona
ných, všech truhel áby pravtl polovici jměla kromě
lýž dům dává manzelu svému. Act. postridie Trinit. (ZrustHebra a almar velikých a k tomu aby jí sto kop gr.
šeno 13. t\!}ora 1609.) (Znovu provdána, měla Marie Mě
hotových bylo dáno. A tHdceti k. gr. jí paní Martě odsíeková z Rezna dům až do 1'. 1634. Srov. rukop. č.
kazují na Vaňkovi od pěti korun na tom dluhu, jakož mi
2114 f. 481.)
dlužen, a stál6v (?) polovici, kromě dltíhých.
Dále rozkazuji, aby v ruce mistrově Rokycanově a
mistrově Václavově z Bethléma sto kop gr. hotových bylo
dáno a všechno střiebl:o, tak aby oni to na studenty,
Číslo pop. 143.
pakli by kaká pilnějšie potřeba byla, obrátili a sami nad
těmi poručníci b jli anebo, kohož sě jim zdáti bude, usta(U bíl é hol va.)
novili. Dále poručníka miesto sebe činím }akubkovi, sirotku
nebozce Václavovu z lvlalé strany, Otmara Malostranského,
*1. 1427, 6. dubna. Rukop. č. 992 f. 82. Šimon
měštěnína Star. Města, a k tomu sirotku i za lo, ač bych
od bielého lva, meštěnín Stal'. M. Pr., splnil a zaplatil
mu co dlužen byl, i tak etyřidceti k. gr. odkazuji hotojest čtyři a padesáte kop gr. típlně a docela za to víno
vých a dvadceti k. bez dVlí, jakož mi Altš dlužen. A což
sirotčie, kteréž jest byl lnípil u Th6my Malostranského,
sem náldadóv cini! a puožitku bral, toť počet v knihách
poručníka druhého toho jistého sirotka nebožce Václava
měsckých i vruby letošnie i registra má ukazují.
Kteréz Bietova a nebožky Maruše, ženy jeho, kteNžto penězi za
hožto sirotka nic sem viec k sobě nevzal a nepi'ijal nežli
dluhy, jimiž jsú svrchupsaní Václav a Maruše, manzelé,
truhlu s kniehami lehkými (sic), kteráž v mém pokoji
rozličným lidem a osobám dlužni a vinovati zuostali, V)stojí; pancieř těžký u liIii<uláše sedláře, tři meče, čtvery
dáni jstl a druzí pl'átel6m jich a chudým kšeftem odkádveře zelezné v sklepě a jiné věci byly jstí dány k jeho
zaným dáni stí a ostatek týchž peněz na viničné dielo
babce a ty jest voda, jakož ona Hám pravila, potopila.
to léto po jich smrti naložen jest. Z kterýchi.to "peněz
Dále odkazuji Velce, sestře ncbozky panic Aničky,
tak, jakož svrch\lpsáno stojí, zaplacených nadepsaný Simon,
třidceti k. gr, tak aby sobě dvadceti kop vzala a jiným
paní Auna, manželka jeho, dědicové i budúcí jich jstí
přálel6m panic AničCiným, jakož ona zná, deset kop rozpropuštěni a tiemto zápisem s~ proptíštějí, svobodni i
dala bližším viece a dalším méně. Dále odkazuji pět kop
prázdni jsú ueiněni típlně a docela. Actum anno nc xxvno
gr. ~irotk6m nebožce Chvalovým z Úhonic, kterýž jest
die Sixti.
umořen na LiIJštejně, kteréžto zná dobře Beneda, aby
*2. 1428.
Ruko}. č. 992 f. 97. Tomassko,
přietele jich vzali a zaručili a k jich let6m dochovali
pro tunc magister vinearum regraciabatur, sibi satis
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anebo na to k řemeslu je dali. Potom odkazuji Jilce,
sestře své, dvadceti k. gr. s jejie dětmi, ale tak, aby
sesti'e MáH na Chrást nesahala. Dále odkazuji Mikulášovi
sedlářovi všechno své oděnie suté i kované, s jeho žemí
a s jeho dětmi, a k tomu deset k. gr. na tom dluhu na
Vaňkovi od pěti korun po těch, jimž jest svrchu odkázáno.
Dále lmiehy mé aby mistr Rokycana převrhl a což
by sě hodilo do libráře, to aby dal, a mým sestřenic6m
což by sě jim hodilo, aby ostavil, a k tomu deset 1/
z mého statku aby vydáno bylo na librái' obecní, missál
najlepší v červené koži a ornát zlatohlavový k sv. Linhartu, k tomu kostelu, odkazuji. Item druhý missál pod
tiem do Tochovic odkazuji, a jiné missály a postilly aby
byly po chudých farách do vsí rozdány. Item tudiež do
Tochovic pět k. gr. odkazuji na kostel. Item k sv. Linhartu na kostel a na školu pět k. gl'. Item farářovi u sv.
Linharla dvě kopě gr. Dále odkazuji Benedovi, Martinovi,
Dubkové zeti, a Laurinovi, písaN svému, jim spolu všechno
rúcho své chodície, su\mě, kabátcc, kozichy, kukly i če
pice, aby oni to mezi sě rozdělili, kromě pláště s lnínami
a pláště jednoduchého postavcového, to chci, aby prodáno
bylo a za to, k tomu deset k. přičiniece, aby postav6v chudým žák6m, kněžím i jiným chudým ktípeno a rozdáno
bylo a to hned a beze všeho meškánie.
Item Vítkovi, u mne jakož byl, Starostů odkazuji
pět kop gr. A jiné mzdy všechny, což bych komu nedodal, aby zaplaoeny byly. Dále odkazuji všechny jiné
věci, buďto penieze hotový, duom ten u bielého lva, dluhy
všechny, jakož v registrách psáno stojí, i všechna jiná
nádobie i všecleen statek, kterýmby kolí jménem mohl
jmenován býti, MáH, sestře své vlastní, a jejie dětem, syn6m každému dva diely a dceři každé jeden diel a jednoho do let vlastních umrlého aby na druhé živé týmž
během spadlo. A to tak dětem dávám, ač by jie posltlchali a P. B. rádi shížili a k čemu sě dobrému vedli.
Pakli by toho nebylo, aby měla moc jim dáti nebo jilHím
ku boZi chvále.
Ktertlžto Máří, sestru svtí, činím mocnú a plmí poručnicí k llI'ázání v ty všecky věci, ku vydání všech věcí
svrchupsaných, věře jf, že v tom věrně a spravedlivě
učiní a že pěkně odbude panie Marty, mé mauželky, tiem
během, jalwz sem rozkázal. Kteréžto sest/'e své Máří
přidávám pomocníky, k čemuž by jich zádala, svrchupsané
Mikuláše sedláre, Benedu a Martina, prosě jich, aby jí
radni a pomocni byli těch věcí dokonati.
Dále rozkazuji, aby z toho domu u bielého lva věčně
lampa hořicie dnem i nocí před Bozie tělo k sv. Linhartu
jednána byla. A tak bylo-li by kdy potl'ebie ten duom
prodati, aby vždy tak a v tom prodáván byl. Pakli by
to kdy obmeškáno, bylo, ale aby lwstelnÍci s rychtářem
o to mohli na ten duom sálimíti. Paklí by kostel ten
sšel, ale do jiného, vždy před Božic tělo.
Dále o tom sirotku Sigmundovi z Měcholup, toť má
registra ukáz!,. po Mikulášově smrti od vrše co sem pNjal
úroku a co Zld6m vydal, co na sirotl<a nalozil. Jest-li že
bych mu co ostal, aby jemu dáno bylo a listy jeho
v zvláštní škatulce jsú. Item Benedovi odkazuji kuon sv6j;
pakli by koně nebylo, ale pět kop gr. aby mu bylo dáno.
Laurinovi písaři pět k. gr. a Martinovi pět k. gr. odkazuji. Také sem f6jčil Zmrzlík6m bez jedné dvadccti k.
gr. a pár koflíkuov pozlacený.
Toho všeho na potvrzenie pečeť má vlastní a pro
dalšie svědomie pečeti opatrných muz6v Vaňka od pěti
korun a Ondráčka uzdaře, pl'ísezných konšel6v Stal'. M.
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Pr., pl'ivěšeny jstí k tomuto listu. Jenž dán léta - tHdcátého t1·etieho ve čtvrtek po sv. Ondi'eji.
1. 1440, 25. dubna. Rl/kop. é. 992 f. 201. Bohuslaus ab alb o leone proscribit dotalicium Margarethe,
conthorali sue, nate olím Nicolai de Chotcze in omnibus
bonis suis - . Act. fer. II. post s. Georgii.

2. 1441, 6. července. Rl/kop. č. 2099
Facta est amicabilis composicio inter Bohuslaum
leone, .Marzam malI'em et Anniczkam, sororem
pretextu hereditarie porcionis talis, (juod Bohuslaus
pro dicta porcione debent dare XXV s. Annicze
fer. V. post Procopii.

f.

496.
ab albo
eiusdem,
ct IvIarza
- . Act.

3. 1457, 2. září. Rl/kop. č. 2119 j. J. 4. Ve
jmeno božie amen. Já Bohuslav, měštčnín St. lvI. Pr., od
bielého lI'a vyznávám etc. že ačkoli z dopuštěnie božieho
etc. najpl've a přede všemi věcmi činím a ustanovuji paní
Margrétu, manželku nní mihl, pravtl a mocmi i najvyšší
poručnicí dětí mých a jejích a podle toho domu mého
u bielého lva, v němž bydlím, vinice s chmelnicemi
v Skřínkách, dvoru poplužnieho ve Tmáně i všeho nábytku
v témž dyol'c i všeho jiného statku a zbozie mého movitého i nemovitého, kdež by a na čemz koli ten záležal a
kterým neb kterakým koli j menem muož neb mohl by
jmenován býti, nic ovšem nevymieňuje ani pOluosta\ uje,
a pHdávám jie opatrné lidi Mikuláše Hesolla a Vúclava
z Květova, měšťany také již pověděného Stal'. M. Pr.,
jimt.to nad jiné lidi a pl'álely mé věl'ím, že již pověděné
manželce mé a dětem mým radni a pomocni jsúe, ty
všecky věci na ni tuto porucené a rozkázané podle mé
níže vypsané vuole tak řediti a p6sobiti budtí, jakz jsem
jim toho mimo jinému věřil a Yaím. Zvláštně potom pak
duom muoj svrchupsaný u bielého lya, v němž bydlím,
yinici s chmelnicemi v Skřínk.1ch, dvuor poplužní ve
Tmáni se dvěma pluhoma role a s ti'etím pluhem dědin
sedlských i se všemi příslušnostmi, tak jakž mi dsky zemské svědčie, se yším také a všelik);m svrchkem a nábytkem,
což ho kolivěk v témž dvoře jest a podle toho i všecken
jiný statek muoj, jakož již dotčeno jest, movitý i nemovilX,
kdd by a na čemž koli ten zálehl, buďto na dluzieeh
neboli na jiných kterýchž kolí věcech, kterými a l<lerakými koli jmeny molní neb mohly by jmenuvány býti,
nic oyšem nevymieňuje ani pozuostavuje, odkazuji mocnč
a po mé smrti se vším a celým právem mým dědicskya
k věčnosti pddávám prve pověděné panie Margrétě, manzelce mé, Simonovi, Sigmundovi a Kateřině, dětem mim
a jejím, k rovnému a na rovný mezi ně rOldiel, tak tornu
chtě, aby táž manželi,a má po mé smrti ve všem statku
po mně zuostalém již yypsaném praní a moentl hospodyní
jstíc, toho ,'ádně a poctivě s dětmi požívala, je k dobrému
jich a poctivému yedúc jako věrná mátě jich, a to tak
dlt\ho, dokudž by koli svého stavu neproměnila vdovského,
než aby táž manželka má bez rady a vědomie poručníku ov
výš jmenoyaných neeinila nic, ale ve vš.em, což by se statku a
sirotkuov dotýkalo, rady jich požívala, tak aby sirotk6m neubývalo, ač by pl'ibývati nemohlo; a v lom jestli ze by pán Buoh
kterého z dětí mých, d-říve než by let svých rozumných došlo,
neucl\O\al, tehdy ten diel umrlého chci aby na jiné živé a
zuostalé i na mateř plným právem pl'ipadl az do poslednieho; pakli by yšichni děti di'íve let jich do· pělých zemřeli,
tehdy tomu chci i tak porúčiem, aby z toho ze všeho
statku po smrti všech dětí, tak jakož již dotčeno jest,
zuostalého polovice pravá na manzelku lmí a na jich
matku připadl bez zmatku, a druhá polovice téhož statk"
chci aby rozdělena byla na dvé, jeden diel též polovice
dětem sestry manželky mé, budte pacholíkové neb dě-

758

XII. Na Malém lIálllěstí (strana západní).

vcčky, na rovný diel dán bud, a druhý diel na chudé a
nuzné lidi ve jmeno Bozie bud obrácen. Jestli pak 1:e by
manželka má stav svuoj vdovský snad proměnila, tehdy
poručníci a přietelé moji svrchupsaní sirolky dále vedle
rozšafnosti své opatHe, jakož se ji[l1 zdáti bude a uměti
budtl najlép. Dále jakož nebožtík Simon od bielého lva,
ujee muoj dobré palliěti, poručil jest a posledním svým
porllčenstvím rozkázal, aby lampa v kostele u sv. Linharta
v Stal'. 1\-1. hol'ala pl'ed BoZím Tělem ustavičně, tak já
nechtě té jeho dobré vuole rušiti ani na jeho duši, ač by
to mým kterak koli zanedbáním sešlo, zuostadti, ale
radt'jie chtě llmyslu a zádosti jeho dobré dosti učiniti,
porúčiem a rozkawji, aby manželka má a dědicové i
všichni budúcf moji, kdož by toho domu mého u bielého
lva byli v držení, v to konečně podnikli a to podle rozkázánie již pověděného Šimona, ujce mého, jednali, aby
v témž koslele lampa ustavičně před Tělem BoZím hol'"la
a nikdy nesešla; item portlčiem a rozkazuji, aby dluhové
moji, jimižlo osobám nížepsaným povinen zuostávám,' i
laké ae by HaH l'ádně právem městským byli okázáni,
každému pěkně zaplaceni byli a bez nesnází: najprve
Vankovi od čápuov XXlIII kop gr., !?enigně někdy od
vola XI kop gr., Věchtfkovi
kopy, Strabochové 1 kopu
gr., Poláčkové za 16j LXXI g~., Tomkovi šenkUi od p.
Lukše 1'/2 kopy, a Ondráškovi šenkéři od črveného kHze
'/2 kopy 5 gr. Najposledy pak oznamuJ', ze osoby doleji vypsané v lěchlo dlllziech jstl mi spravedlivě povinny:
najprve Václav Skuhrovský C kop gr., a len ledy a kterak
mi má plniti, ve dskách zemských stojí zapsáno; Duora
Jošlová XLI gr., Buchovský XX gr .. Janek, 13ohunkuov
syn. za seno LXX gr. a k 101J1u slo a deset ;;trychll ovsa
a strych hrachu p6jeeného, Stělina Popovský LIl gr.,
rychlál'uov syn ze Zdic VIII gr., Bohula ll,. strychu
hrachu, Holíkuov syn z Tl'ebotova XLV gr., Pineluov syn
odlud" 'I. kopy, Sigmund z Měcholup XLlP/, str)'cha
zita vrchovaté miery, panny od sv. AnllY Vll slrychll žila
a k tomu 1l1ám II nich čtvero ovec, li Sruotka ve Tn1i-lni
ll1ám XLV bravu a sdni plcmenmí a šeslenl praseí a
u Havelky v Beníně ",,"m XVI slrychll hrachu, It/2 věr
tele. Ty d:uhy všecky budto na penězích neboli na jini ch
věcech klerýchž koli, jakoz se svrchu již vypisuje, manželce mé a dětem 1l1);m výš jmenovaným porúčiem obycejem svrchupsaným vedle jiného mého statku. Na potvrzenie etc. Datum fer. VI. posl Egidii, anno etc. LVlImo.
4. 14ó9, 1 L. cervna. Rl/flOp. Č. 2105 f. 103.
Beness emil domum ad album leonem erga Margarelam,
rdictam Bohusll1i, cl Simonem, llatum eius, pro LXXX 8.
AcL fer. ll. anle Viti.
5. 1474, 23. června. Rl/IlO}'. Č. 2119 f. R. 14. Ve
jmcllo bozie amell. Já Beneš, měštěnfn St. 1\'1. Pr., od bielého
lva vyznávám elc. ze aekoli etc. lak zc duom muoj již dotcený u bielého lva na trhu Ovocném ležící, mezi domy
Matěje Volka z jedné a Jana Legala z slrany druhé, pět
dreilinkuol', pět Zitavsl<ých a tl'i svídnické vína v té,,,ž
dOlllu; item vinici mlí nad Vršovicemi, drulní na Srpově
hOl'e s lisem a podle toho také i s tiem všeckeren slatek
muoj 1l10vitý i nemovitý, kdož by ten koli a na čemž
koli záležal a kler)'lll neb klerakým kol i jmellem mu oz a
mohl by jmenován býli, nic ovšem nevymienuje anE komu
jinému co pozuostavuje, dal sem dobrovolně a lohoto kšaftu
nlého lUncí dědic,ky a k věčnosti s plným i celým právem po
smrli mé odkazuii a oddávám slovutnému panoši Sigmundovi
l\'lalešickému z Crnožic, bratranu mému, k jmění, držení a
pozívání, i s tiem se vším společně neb rozdielně, když a
coz se jcmu líbí nebo líbiti bude, jakoZto s jeho vlastním
k ueinění bez kazdých lidí po mně jakéž koli právo mieti
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chlějících všelikého odporu a překážky; oznamuji pak, že

osoby dolepsané jstl mi v těcl,to dluziech povinny spravedlivě: rychtá!' z Nepomuku XP!" Chl'estově muž VIII
kop XVIII gr.,; Suchan III kopy gr., Havel bečvál' na
Uhelném trhu II kopy X gr., a Matěj Volek mhol'e psaný
XV kop gr.; ly dluhy nadepsanému Sigmundovi portleiem
a odkazuji vedle jiného mého slatku; a jakoz mi J eronym
slklenář lIJI kopy gr. také dlul.en jest, chci, aby jeho
z nich neupomínal, neb jemu je odptištiem, chtě tomu
také, aby Sigmund častopsaný dluhy t,:é, ač by kte~í l-ádně
právem městským po kázány byly, kazdému pělme a bez
nesnázf zaplatil z toho statku. Na polvrzenie sigil1a iudicis,
ut supra, consulum vel'O Gregorii - . ActUlll in vigilia
Joh. B.
6. 1471, 1. "rpna. Rl/llOp. Č. 2105 f. 346. Zigmund Malešický z Crnožic v!' dal duom svuoj u bielého
lva na Ovocném trhu leHcí, vinice dvě i jiný statek
vešken, kterýz mu jest odkázal na smrtedlné posleli p.
Beneš, slrýc jeho, jakož to vše kš"ft týž - v sobě zavírá,
Jiříkovi, Ladislavovi a Johance, syn6111 a dceři své
Kterichzto dětí i také statku toho činí mocmí a pravtl
poručnicí slovutmí paní Annu z Vranova, manlelku sVlí
miltl, vHe jí, ze ona slatkem svrchupsaným vládllllci též
děti při sohě chovati a opatrovati bnde poctivě, jakožto
malka jich věrná do let jim vedle práva při~lých lak však,
ač by stavu svého vdovstí'ie nezměnila. A jestli že by
lýchž všech dělí P. ll. pl'ed lely rOlumnými smrli neuchoval,
lehdy statek lýž vešken má a bude mieli plným právem
připadmlti na předepsarnl manželku jeho. Z kteréhozto
ona má " povinna bude vydati Janovi a Mikuhišovi z Solopisk, Mladotovýlll syn6m, bratHm jeho, každému sto zl.
uh., Jeremi"šovi Malovcovi II Barbol'e m. jeho sto zl. uh.
Pakli by jiz jmenovaná 1110nzelka jeho stav svuoj vdovský
změnila aneb, ač by ještě vdovú jSlíci skrze smrt sešla
s toholo světa pi'ed lety sirotkuov došl);mi, tehdy napřed
psané úiezené poruč<;nstvie bude měti léž plným právem
mocně pl'ipadntili na ty poručníky, kteréž by sVľchupsaný
Zigmund dckami zemskými zaps,,1 a jmenoval s zachováním práva Star. M. PI'. - Act. die Petri ad vincula.
7. 1487, 29. listopadu. Rl/llOp. é. 2106 f. 215.
Mathias mercator et Zuzanna emerunt domum ad album
leonem erga Sigismundum Malcssiczky pro C s. prag. Act.
in vig. s. Andree.
8. 1497, 16. listopadu. RllllOp. Č. 2107 f. 135.
\Venceslaus baccalarius de Gurim emit pro se, J ohannc,
patre suo, d. ad album leonem inler domos Buhilslai
Legat ct Johannis Pytlik erga Mathiam ab albo leone pro
CLXXXXlll/ 2 s. pl'. Act. fer. V. post Briccii.
9. 1520, 4. záN. Rl/IlO 1'. Č. 2109 f. 134. Mikuláš
Konae z Hodíškova k. d. u bílého lva od Václava bakalál'e za CCXX k. pr. Act. fer. llI. post Egidii.
10. 1521, 16. kvělna. Tallltéž. Mikuláš Konač z H.,
mbtosudí dvorský, oznámil, ze vrchní zápis propuslil jest.
Act. fer. V. post Zophie.
11. 1521, 16. kvčlua. Rl/kop. č. 2109 f. 173.
Václav bak.lál' vzdal d. u bílého lva Pavlovi Lancmanovi
na místě Jana, syna jeho, v CCXX k. gr. pl'. Act. fer.
V. post Sophie.
12. 1521, 16. května. Tallltéž. Mikuláš Konač z H.
k. d. u bílého lva od Pavla Lancmana na místě Jana,
syna jeho, 7.a CCXX k. gr. č. Act. fer. V. post Sophie.
13. 1ó26, 16. ledna. Rl/llOp. Č. 1047 f. O. 20.
Mikuláš Konač z Hodiškova, měštěnín města Prahy a
pergmislr hor viničných, známo činím tiemto liste!1l všudy
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a zvláště slovutné a vzáelné poctivosti pánuom panu
purgmislru i vší radě etc., jakoz jsem od Jana husal'e
obeslán k svědomí, coz se té pře dotýče, kteráž jest
mezi týmž husal-em a Matějem Lumendou, i loto jest mi
vědomo a v paměti mám, že lu neděli po sv. Ondřeji přišel
Malěj Lumenda s Václavem cibulářem a Vaúkem Zeleným
noziel'em a posadivše se mezi jinti řečí LU1l1cnda mluvil:
Pane pergmistre, slyším, ze onehda po obci husař zde
jedl hus a potom zmítaje kobylkou mluvil: Toto bych dal
já Lumendovi, být v Praze. A já řekl: Neslyšel sem toho,
neb sem já za jiným stolem obědval. A v tom husai'
přišed sedl za stuol u kamen, potom hned Lumenda vstal'
s svého mísla posadil se na Zidle na samém kraji proli
němu mluvě: Se mnouť sou se ještě na lancuchu nevodili
jako s lotrem a nevybíjel sem domu ov jako někdo, potrhaje se za tesák. A já i'ekl: Pane Matěji, ať jest dobrá
vuole. A on pověděl: Na toť sluší dobrá mysl. I sedl
sem k yecdi. A tu jest Jan husař latině mně mluvil,' že
již trpím a snáším pl-fliš mnoho, a já mu řekl: Trp, prosím tebe, a snes všecko. Lumendovi sem řekl: Dobrá
vuole a pokoj p. Matěji! A on pověděl jako prve: Na
tof sluší dobrá mysl. A husař vždy žádného slova nepromluvil. Potom zaplativše víno odešel Lumenda s svými
a husal' opět mi mluvil, že sem mu pHliš mnoho trpěl.
A já l-ekl: Dobřes učinil, an P. Krislus více trpěl.
I chtěl sem, aby se mntl večel-cl, ale on nechlěl, pravě,
že nemuož vesel biti a že by se nerad opozdil. I řekl
sem mu: Dobl'e děláš, jdi domuov, neb nevíme, kdo
komu nyní přeje. I odšel jest. Potom po malinké chvíli
přišel Jakub, služebník panský, že Lurnenda bit od husaře
a že cepy železné sluzebníci paně Košatského vzali a
husař Lumendova tesáku nechal u p. purgmistra.
A to
beru k své pHsaze, ktenlž sem k Madu pergmistrskému
phjal, což luto seznávám, že jest v pravdě tak. Toho na
svědomí a pro lepší jistotu toto mé seznání svú ruktl
sem napsal a je také sVlí vlastní pečelí zapečetil v pondělí před sv. Antonínem 1. etc. XXVI. (List psán vlastní
rukou Konačovou.)
14. 1528, 13. června. Rl/kop. č. 99 f. 292. Mikuláš
Konač z H. kdež jest byl ujistil lislem věna sto lc. č.
Kaldině z Malovar, manzelce své, oznámil, že to věno
ujišťuje - na domu svém, v němž bydlí, u bílého lva-.
Act. sabbato antc Viti. (Zrušeno fer. V. post Spirilus.
s. 1544.)
15. 1542, 12. června. Rl/llOp. é. 42 f. 80. Já Zikmund Pikart z Zeleného Oudolu známo činím - jakož
sem prodal a ten trh podle pořádku práva osobně pH
ouřadu mostském oznámil, pole dvě, jedno na Smíchově
podle vinice Kartouzské a druhé nad hlíništi proti vinici
Vysoké, s palouckem loueky, kterážto pole mně po p.
Janovi Pikarlovi, . otci mém,' náleZely, p. iVlikulášovi Ko\Hlčovi z HodíšltOva za LXXIJI/2 k. gr. č., že se k tomu
prodání svému a trhu - tímto listem svobodně a dobrovolně phznávám - . Jonž, jest dán v pondělí po sv. Baľ
nabáši. (1553.) Já Slastný Konač z H., tiředník na
Veselí, oznamuji že sem i na míslě uroz. vladyk p.
Zigmunda Konače z H, ty časy Medníka na Strážnici, a
p ..HanuŠe K. z H. na Nezdenicích, bratř( svých vlastních
a nedtlnýoh, prodal duotn při Í'ece Vltavě, při témž domu
za',radu leZíeí, pole dvě, jedno za Smíchovem pod vinicí,
kleréž my po iteb. p. otci našem na ten čas v držení
jsme, druhé polc nad hlíništi proli vinici Vysoké, též také
kus roli, kleréž klín slove, jen!. proli vinici Pavla soukeníka leZí, to jsem všecko prodal - p. Michalovi Kalousovi, měštčnínu Nov. M. 1'1'., za CCCCLXXVI}1 /2 k.
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m. - Jenž jest dán ve čtvrtek první v puostě. (Zde následuje souhlasný list druhých I'ratří z r. 15ó4.)
16. 1572, 30. září. Rlllwp. č. 2118 f. 320. Tomáš
Grof a !Catei-ina z Semechova m. j. koupili duom u bílého
lva od Sfastného Konače z Hodíštkova za pět set k. gr.
č. Act. postridie Michaelis.
17. 1600, 6. Mezna. Rlllwp. č. 2105 f. 310. Ve
jménu - . Jakož sem se synu mému Tomášovi na jeho a
Jiříka Pfendera lahodné řeei a slova osmnácle set zl. dáti
zavázal, toho při tom zanechávám, takže z mého statku tím
zpusobem jest oddelen, však ne z povinnosti, ale z své
dobré vule, jakkoli sem jemu prve pWiš mnoho dal,
jemu ještě 200 zl. dávám - . Jinej všelikej statek, poně
vadž sem poznal, že dcera má milá Anna, jakoito dítě
milé, vo mně věrně jest mínila, také jakz ziva mne nehněvala, jí dávám však s tou kondicí, poněvadž sem
manielce mé milé a věrné s jejím puoltřelím tisícem pčt
tisíc v radě zapsal, ale že sem sumy její nepřijal, aby ona
jí po mé smrti zadní duom u Placku řeeený na vejrrizku
toho puoltřetího tisíce dala nebo jislotu hlavní, takže tudy
z statku mého míti má 2500 k. m. a jejích 2500 k. m.
_ DceH mé Krystíně odkazuji, kdyby se vdala, aby jí
nadepsaná dcera má 1000 k. pojistila - . (Publikováno
t. r.)
'i' 1622, 7. srpn1. Rl/kop. č. 2114 f. 303. Zvedeni
poručníci Krystíny, sirotka na rozumu nedostatečného,
pro 1000 k. m. od Anny, na onen cas Kadeřávkové a
polom Jana lvIarlina m., sestry její, vedle kšaftu někdy
p. Tomáše Grofa z Gr., otce jich, povinných.
,,, 1627, 15. dubna. Eliáš Maggaur a Anna koupili
dum u bílého lva od poručníku nad Janem, sirotkem po
někdy Josefovi Kadel'ávkovi, za 1500 k. c.

Číslo pop. 142.
(U 1'0 1 k a, dum P y tlí k o v s ký.)

"'1. 1400.
Rlllwp. Č. 2099 f. 1. Nota, (plOd
Henslinus \Veiswasscr post primam computacionem pereepil de pecunia orphani, que lunc reslebat V sexag. VII
gr. Item percepit pro clenodiis venditis II C LX s. XL
gr. Item percepit de censibus dornorum L s., item pro
uno equo 1'/, s. SUl1lma III C XXII s. XXII gr. De quibus pro collectis et censu dedit X s. X gr., item pro
edificiis domus nove XCI s., it. Johanni Speier et Hendco de Egra, qui vendiderunt clenodia, XXIII s., it.
vidue de puero XX s. It. Ulricus notarius habel sibi concessag' X s. gr. ll. Martinus, frater ll'leinhardi, habet sibi
concessas X s. gr., 'pro quibus promiserunt Oltlinus
audfaber et Henricus de Misna, gener eius. Anno MCCCC.
Et nota, quod racio facta est per Henslinulll WeiswRsser,
Tomam Hofman et Ulricum, nolarium pretorii, testumenlarios quondam Meinhardi aurifabri, die dominico, videlicet
in die s. J Rcobi ap. anno 00 CCCC, sine i11a pecunia,
que data est mulieri pro sua porcione. Summn esl, quam
Henslinus met habet in sua poteslate, videlicet CLXlII s.
XII gr. Item adhuc debent esse XV unuli uurei.
*2. 1401, 18. Njna. Liber erec!. Vl. f. 177. In
Gottes namen amen. lch Hensel vVeyswasser, burger der
Grosseren Stat zu Prage, bekenne offenlichen únd thun
kund mit disem briff allen den, dy in sehen adir horcn
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Johannis Chlupaty et Bohunkonis erga relictam Nesstolesen, dass ich mit krnnken leibe, do ch mit gut.er red~i
nissam de Hradczano pro VllIl'/2 s. pl'.
cher vernunft und mit wolbedachten. mute tun !Ch mem
letztes gcscheffte von meyne gutten und schicl,e in .aller
a. 1457.
Tamtéž f. 72. Mathias a bove ~t
der WCISS, als hernach gcschrieben stet: lch scl1lcke,
Dorothea emerunt vineam octo str. in monte Srpollls
gib und schaffe nach meynen tode dem Hanussk?n,
penes vineam eiusdem Mathie et Wenceslai a picis erga
meynen stiffsone, schreiber, dic vier schok gr. CllllS
Bohunconem de Nova Civ, pro XIX s.
ewiges und jeriges, die ich uff des Franczen von Kbell
4. 1484, 25. čel'l'ence. Listina ori.,y. IIIliversitlli
hawse habe, also dass er dense1ben ezinse nach mcynen
7willovu)'. Ve jmeno bozie amen. Já Matěj ot vola, mě
tode haben sall und besiczen an aller meyner erben und
štěnín Star. 11'1. Pr. vyznávám tiemto listem - že - mocí
frewnden hindernusse und widerrede. Dornach so schaffe
kšaftu tohoto mého ustanovil jsem s povolením
ich, abtritte und auffgibe ich nach meynen t?de dem
panie Doroty, manželky mé milé, slOl'. lidi Jaroše ot n~tí
Sigmund Rokczaner alle mein alterlehen, die Icll allem
řenínuov a Tomáše kramáře z domu Oremusova práoder mit nndern leuten habe, also dass er dlC halden
poručníky domu mého u vola tely mé zvláštnie und besiczen sal und die verleihen mechtiklichen, als ~ffte
v němž bydlím na Ovocném trhu mezi do!.ny Zikmunda
des not sein wirt, doran in mein er?en n.och ke~ner
Malešického a Jakuba kraj čieho, řcčené~~o Svagr, o kle·
meiner freunde nicht hindern sllllen m kemer weIsse.
rémž domu vuole má jest i tak rozkaZUJI - aby - po·
Des czu geczeugnusse so haben die weisen mannen Frana
ručníci jej prodadtíce zjednali dvanácte kop g~. platu
Hawer richter, Sulko von Babicz und Heinrich von Eger
ročnieho a věčného k kaplanství v kostele sv ..Lmhal:la,
goltssmid, gesworen biirger und schcp[fen de.r obenge·
k oltáři tomu, kterýžto manželka vmá výš psaná vle d~?re;
nannten statt zu Prage, ire sigille durch memcl' belte
kteréhožto pak kaplanstvie porucníky svrchllp.sané c.míll~
willen an disen briff gehungen. Der geben ist czu Prage,
a ustanovuji pravé a mocné kollator! a p~dacle .. ~ JestlI
do man cz alt no ch Christ gepurt vierzehenhundirt jar und
žc by Z nich kterého P. B. nemocí I smrtl navšll.vl.l? aby
dOJ'nacll in dcm ersten jare ·am nechsten diinestage vor
ten mohl i právo a moc měl na smrtelné posteli jJllél~o
der heil. Eylftauscnt meyden tnge.
slíseda usedlého miesto sebc kollatora toho kaplanstvle
*3. 1405, 10. ledna. RlI7wp. é. 2101 f. 30. f!enučiniti - . Potom pak vinici mtí blíž Vršovic a podlé toho
ricus de Eura uurifnber Thomas Hofman et Martmus
otkazuji panie Dorotě, mani statek muoj jiný želce mé milé - . Dán 1. 1484 den sv. Jakuba.
aurifaber, t;stamenlarii ~rphnni oEm Meinhardi aurifa.br!,
emerunt pro orphano ipso XII s. gr. census. erga FndlIÓ. 1487, 4. května. Rl/kop. č. 2106 f. 198. Jonum Kussenpfcning pro CXX s., quas habUlt .super ~o:
hannes Pytlík et Agnes emerunt d. aput \Volek voci~atam
mibus infrascriptis, vide\icet V s. super domo ohm Martl~1
aput commissarios per Mathiam dictum 'Volek substltutos
'Vawrziconis sita in foro s. Galli, et super domo Johanll1s
pro CXX s. Act. die Floriani.
Otticonis septem s. sita inler domos plebani s. Galli ex
6. 1514, 8. července. RlI7wp. ~. 210~f.,144. Ju~
una et d. Cristine, relicte Ule Payer. Act. sabbato post
Pytlík ze Zvoleněvsi vzdůl duom ~.VUOj, v ~emz bydlí, I
Epiph.
. .
jiný vci;ken statek svuoj - Kate:lIlě, man~elce své, Ja:
';'4. 1413, 3. června. Rl/kop. č. 2102 f. 6. FndlIno\'Í a Václavovi, syn6m svým, case~n svym na rovny
mezi ně rozdiel. Dálo se den sv. KylIana.
nus Kussenpfenig resignavit V s. c. post mortel.n ~u~m
Janconi, filio Johanconis Ochs, nepoti ~U?, de llhs :eX s.
7. 1521, 4. května. Rl/kop. č. 2109 f. 170. Ct~bo.r
c., quas ipse Fridlinus super domo dJCtl Joh~ncollls haVáclavský z Václavic, služebník ~ana Pyt.líka z Zv~lenevsl!
bere dilloscitur. Aet. sabbato post Ascens. duJ.
maje od téhož Jana mocné porueení a hst mo~ny, kl;ry
*5. 1414, 12. července. Tamféžf. 43. Jessco Peh~m
jest pod tímto zápisem vlože~ a v~psán, pod Jeho pecetí
aurifaber emit XV s. gr. c. erga Michaelem Czweyjar
II jiných dobr)lch lidí pečetnu, stoje osobně v radě vzdal
cultellatorem pro CXX s. super domo Johanco:JÍs O?h.s.
jest právo své, kteréž jemu .k . domu .u v~lka na .O.vo?ném
Act. in vig. s. l\'largarethe. Johannes Ochs mtcrdlxlt,
trhu náleží po nebo p. otel Jeho, )akozto dědlCl, 1 ten
duom Kateřině z Záhol'an, maleři své - . Act. sabbato
quia sibi melius ius videtur competere ad reemelldum
ipsum censum.
post Stanislai.
,.
Já Jan Pytlík ze Zvoleněvsi vyznávám "v známvo ~lIlíl~
*6. 1415, 15. ledna. Tamtéž f. 62. Johanco Ochs
tiemto listem všem vuobec a zvláště tu, kdez nálezí, jakoz
publicavit pro pueris suis V s: ce~~us. supel: domo ~ro
jsem se dskall1i zemskými podle znění r?zdí1u mez~ paní
pria, qui post mortem J ohanllls, fila SUl, raClone de\ oluKateřimí z Záhořan, mateři nní, a ml1lí u~lIl~ného téz paní
cionis cst adiudicatus. Act. fer. III. ante Antil.
KateHně, mateři své, zavázal k tOlIlu, ze ,,)í mám duon~
*7. 1415, 16. května. TallltJž f. 78. Johanco Ochs
ten v Star. M. Pl'. na Ovocném trhu lez,lcí, v kterémz
exsolvit XV s. c. erga Jessconem Pehcm aUlÍfabrul~1 pro
bydlí, kterýž se jest jí podlé nahoře. ~otcen~ho .roz~ílu
CXX s. super domo propria. Act. fer. V. ante Penthecost.
na její díl ode mne dostal, OSYO.bo~ltl.a I~~~lll~~ml me~t
*8. 1428 8. ledna. R1I71Op. Č. 997 f. 82. Ludwicus
skými téhož města zapsati aneb )akzkoh UJIstitI etc., ze
upothecarius d~ctus est super domo J ohanconis dicti Ochs
já nadepsaný Jan plmí moc a vuoli svú. k tomu ~ávání,
in foro fructuum inter domos Sirnonis ab albo leune ex
aby Ctibor služebník m6j, na místě a jmenem mym na,
una et Babkonis parte ex altera radone fideiussorie caudepsané p;ní Kateřině z Z., ~lateř!. n~é.' ten duom ~~I~l
cionis LXX s. Act. in octava Epiph.
a múc měl osvoboditi, zapsatI a UJIStItI n~ ,rntlníze, lrllZském knihami městskimi, pokudžkoli potreba káze,. to
1. 1449, 13. května. Rl/kop. č. 90 f ln. Matheus
linicida et Dorothea ernerunt domum in [01'0 frucluum. ad
všccko právo mé, kterézkol~. k tom~ .d?mu mě: sem, jmenované paní Kateřině, maten mé, I jejím buducím mQcvně
bovcm in tel' domos Martini de Kniezicz et Bohllslm a
odevzdati - . Tomu na svědomí já nadepsaný J~n pecel
leone erga Johannem de Lhota el Benignam pro L s.
svú vlastní pHtiskl sem k tomuto listu a pro šIrší toho
Act. ler. lIL ante Sophie.
svědomí prosil sem ur. vladyk p. Bohuslaya Chrta z Ertfn a,
R1I71Op. é. 2103 f. 68. Matl~ias a
2. 1456.
purkrabie hradu Pražského, a p. Václava Robmhapa
bovc et Dorothea emeru"t vineam UU str. penes vmeam
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z Suché, místopísař~ král. Č., že jsú pečeti své vedle
mne dali pHtiskl1líti k tomuto listu sobě bez škody. Jenž
jest dán -l. etc. XXI v sobotu před sv. Florianem (27.
dubna.)
8. 1522, 17. listopadu. Rllkop. č. 2109 f. 266.
Baltazar Gruber vornátník a Brigida k. duom u volka od
Kateřiny Pytlíkové z Z. za CCLXXV k. pl'. Act. fer. U.
ante Elizabeth.

RI/lwp. č. 99 f. 170. Baltazar
9. 1523.
kupec z domll Pytlíkovského zapisuje dluh CL k. č. Jaroslavovi Konárovskému z Libanic a Kateřině z Hradku
m. j. na domě někdy u volkuov.
10. 1524. .
Tamtež f. 188. Baltazar, Gruber
vornátník zapisuje dluh CL k. gr. Č. Brikcímu Rehákovi
z Květnice na domě u volka, v němž bydlí.
11. 1528, 30. dubna. Tamtéž f. 286. Baltazar Gruber s Brigidou zapisují dluh pět set k. gr. č. Michalovi
Karigovi kupci na domu I'yt\fkovském podle domu Mikuláše Konače a Tomáše ,Zuvače, takže jemu Michalovi toho
domu hu cd k užívání postlípi1i jsú do sv. Jiřic, pakli by
jemu nezaplatili, tehdy ihned potom ten tajž duom má
jemu Michalovi v té sumě zustati. Act. fer. V. ante
Filipi et Jacobi.

12. 1550, 11. řfjna. R1l71Op. Č. 2142 f. L. 18.
(Kšaft Mi9hala Karykn z Řezna.) Ve jméno - . Já Michal
Karyk z Rezna, měštěnín Stal'. M. Pro od volka, vyznávám
- . Jakož jsem o statku pozemském neb zápisném, kterýž
mám - o všem Haft jsem obzvláštní učinil a což se pak
jiného všelikého statku mého dotýče, kterýž mám pod
právem a při právě městském v Praze v domu mém i
v jiných městech u kleré osoby neb osobách zápisy neb
na domích a gruntech neb na čemžkoli, potřeba jest mně
o tom také řéditi'a na místě postaviti podle práva měst
sk~ho pro tož já napřed jmenovaný Michal Karyk
z Rezna, znamcn;rje křehkost a nestálost života svého a
věk starosti své DC, i toto mé poslední poručenství a konečný úmysl vuole o témž statku mém - , kterýž já koli
pod právem a při právě městském mám v Praze neb
jinde v jiných městech a v domě mém u volka, ten všecek
kromě co já z toho ze všeho takového
statek svuoj, statku mého mé milé manželce Markétě z Bornštorfu a
těm. dvěllla dcerám mým milým, Alžbětě II Markétě, "
něktcrým jiným osobám II přátel6m odkazuji a vydati
rozkazuji a tímto kšaftem poroučím, aby se tak zachovalo
" jináč nestalo jim. Pro tož já to všecko odkazuji Janovi,
Mikulášuvi, Zigmundovi a Ondřejovi, syn6m svým se
dvěma manlelkami splozeným, \'šem čtyřem spolu na
pravé rovné díly mezi ně, když by již k lét6m rozomným
a spravedlivě došlým pHšli všickni čtyři, a prvé nic,
I'ozdí! nemá býti mezi nimi, však takévna ten zpuosob a
s takovúto výminklí já Michal Karyk z Rezna mocí tohoto
listu mého kšaftol'llího řídím' a zpuosobuji, porouČím
a dávám také ten statek I'ři městském právě na rovný
díl těm starším syn6m s mladšími spolu a jináč nic mezi
ně, ač jestliže ti dva starší synové Jan II Mikuhíš tomu
kšaflu mému, kte' ýž jsem o pozemském statku učinil,
místo a moc dadí a u desk se přiznají, že tomu všemu
dosti uciniti chli a ve všem se lak zachovati a těm syn6m
mladším, dvěma bratřím, Zigmundovi a Ondřejovi, z téhož
stalku Rožmitálského, z uzitkuov a užívání i také těm
dvěma dcerám mým, Allbětě a Markétě, s paní mateří
jich, manl.ellní rmí milú, každý rok nebo puol léta vydávati
budú na vychování, oděv a ztravu a opatření jich osob.
J cstliže by pak ti dva synové starší toto obvykm\ti a tomu
dosti učiniti nechtěli a moci a místa tomu kš"flu o 1'0-
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zemském statku učiněnému nedali a dáti nechtěli neb také
tomuto kšaftu městskému v čem odporovali, jakž jSlí se
slyšeti dali, tehdy já jim těm dvěma syn6m starším, Janovi a Mikulášovi, z téhož statku mého, ktérýž mám pod
právem a při právě městském, podlé práva psaného a
svobod Stal'. M. Pl'. nic více neporoučím a nedávám, než
kaidému z nich po XX Ir. míš. aby jim vydáno bylo a
nic více, a tím já je jmenované dva syny z téhož statku
svého městského vybý\'ám, odbývám a odděluji, jakožto
neposlušné a nepoddané syny a nezbedné protivníky rozkazu a poručení otce svého a to podlé práva ~tar. M.
Pr., ze otec svému dítěti muož dáti a odděliti, což chce,
za jeho díl a nemuož na něm více jmíti ze zlé vuole ani
právem ani také nápad jmíti po nem jmá, udělali otec
kšaft; podlé téhož práva žádám já Michal Karyk za opa.
tření spravedlivé těch mladších dětí. mých, synu ov. A cožkoli mimo a přes těch XL kop míš., kterýmiž já jich
dVlí vybývám a odbývám podlé práva z staUm mého při
právě. městském, před rukama bude, aby to všecko těm
mladlíím syn61l1 dvěma, Zigmundovi a Ondřejovi, zuostalo
na rovný díl, krom což přes vydání, co jsem dcerám
svým a mRnzelce mé odkázal a vydati rozkázal. A ti dva
starší synové, Jan a Mikuláš, aby se oni na nic více nepotahovali, než na tom aby přestali, jakž právo dotčené
ukazuje, leč by oni Jali a Mikuláš, starší bratř{ a synové
nloji, rozkazu a kšaftu mému ve všem a všemu v obojím
kšaftu pozemském i městském dosti učinili a k tomu také
se hned dckami přiznali. A jestlil.e by pak toho kterého
syna mého z těch čtyř P. B., dokudž by, jakž se na
mocný list královský ode mne v kšaftu vypisuje, se nerozdělili, od smrti neuchoval, čehož P. B. bohdá zachovati ráčí, tehdy díl jeho aby na jiné bratH, ktel-íž by živi
zuostali, na rovný díl připadl a pH nich zuoslal plným
právem, ač učiní·1i mému poručení a rozkazu ve všem
dosti.
n. také při tom já Michal Karyk z Řezna toto oznamuji
DC a přikazuji, aby z téhož statku mého jmenovaného
městského DC napřed psaní synové moji a páni poručníci
moji níže psaní tak " toto ucinili DC, jakž tuto níze po·
řád psáno stojí, l,dež já jim toho předkem věřím jako
syn6m svým, manželce mé II pán6m poručník6m, také
jako přátel6m a kmotr6m svým milým: Item totiž Pl'edkem
a najprvé aby hned po smrti mé bylo ohudým a polřeb
ným lidem rozdáno, kteří přijdou k pohl'bu mému na
pochováván!, mladým i starým, po bf1ém penízi každému.
Item aby potom hned také .bylo kupováno a rozdáno
deset postavuov černého sukna těch jako p. Benácký
·sukna krojič kupuje a vozí z Bělé a mně k žádosti prvé
prodával a 1jednal, a to abylmždé osobě po 6 loktech
dáno bylo, pokud vystačiti muože, však lidem hodným a
ne těm, kteří to hned zase prodadí neb zastaví, peníze
prohrají a prožení, což se mi prve od některých přihodilo.
Také aby bylo obzvláštně brzo po l1Ié smrli rozdáno
chudým a potřebným nemocným lidem, klel'ízby nouzí a
velklí chuJoblí trpěli, by pak chudí l'cmeslníci neb sedláci
byli, mužského neb ženského pohla vf, buď starým neb mladým lidem, C kop m., buď po jedné kopě neb po puol kopě
neb po několika groších, více neb méně, jakž na kOIll k jeho
potřebě a zdraví uznáno a vyrozomíno bude, lidem dobrým,
spravedlivým, P. B. bojícím a kteří by pro nemoci své
dělati a živiti se nemohli. Také poroučím a chci, aby bylo
hned po mé smrti na zajtH dáno těm kněZírn, kdež já
pochován budu, v kostele u Sněžné lVI. B. v klášteře. na
Nov. M. a kole první manzelky mé dvě a děti mé leZí a
pohřeb mají, šest kop míš., jakož i lístně jsem to manželce mé a synu Mikulášovi poručil a rozkázal i peníze
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na to, na pohřeb zvláště a na všecky jiné věci n€chal,
než za těch VI kop aby ti kněží téhož kláštera hned na
zajtU zpívanti mši, requiem, a jiných více mší, což mohou
z jiných klášteruov více kněží zjednati, aby mše sloužili
za duši mú a rod muoj i manželek mých a předkuov
našich, těm kněZím aby se z těch VI kop zaplatilo a
ostatek těm knčlím, což z těch VI kop jim zuostane, téhož kláštera aby zuostalo; a k tomu aby na každú neděli
do roka na ldzání v témž kostele za duše rodu našeho
všech prosili P. B. podlé cedule, o kteréž manželka má
i synové nllji dobře vědí, jak u sv. Jakuba prosí; i za to
jim také má nětco dáno býti na každé Suché dni, jak
obyčej jest, ač budou-li tak činiti, po IV gr. alb. Také
poroučím a chci, aby bylo dáno hned X kop míšo
k opravě téhož kostela u Sněžné lvI. B. téhož kláštera a
to aby bylo· dáno těm, kostelníkóm a správcím téhož ldáštera a kostela, aby ten kostel na to opravili tu, kde do
něho tece, a kde já ležeti budu: a potom opět po někte
rém času, po roce neb po plti letě, kdy by toho se potI'eba uznala, k opravě téhož kláštera aby druhých X kop
míš. jim dáno bylo, ba i třetích X kop, bylo-li by co
platno k opravě, však aby bylo přihlídáno a ohledáno od
manželky mé, synuov a pánuov porucníkuov, aby k tomlt
a k takové poti'ebě obráceno bylo a ne jinam. Také chci
a pHkazuji synóm mým i manželce mé milé a poručníkóm
mým včřím, aby dali udělati hned brzo po mé smrti kámen na hrob mltoj a erb muoj mosazný do něho s textem
v Normberce litý, jako na jiných hrobích manželek a
dětí mých jsem udělati dal. Také poroučím, aby dáno
bylo XV kop míšo k záduší kostela a fary naší sv. Linharta na opravu zlámaného zvonu, aby to ti osadní a
úl'edníci na lichvu nepuojčol'ali a peněz na gruntech domovních za to nelmpovali, jakž za jiné lidské peníze odkázané činili, kto jim CO odkázal, kdeZ jsem jim pak prvť'
také XX kop míšo na pomoc na stavení na tu včži dal i
také zvláště naložil jsen'l na opravu kancellu, kde Boží
tělo chovají, více než XVll kop míšo II to pro to, že mně
jSlÍ byli malý krok šíře do toho domu farál'e pl-idali zdi
zdělati, když jsem do domu mého zzadn zdi opraviti musil.
Také že jsou mně tehdáž osadní přtřekli za to, abych
všech úřaduov kostelních, i děti moji, dolmdž jsme živi,
prázdni byli.
.
Také pl'edkem poroučím a dávám já IvIichal Karyk
\,0 smrti své dUOln svuoi, v něm!. bydlím, jenž slove
u volka, na Ovocném trhu ležící i s jeho příslušenstvím
z ~adu s tou zahradon p:l1lí Markétě vVolfštorforové z Bornš~orfu, manželce své milé, k mocnému vládnutí a držení,
dokudž jest ona živa, až do smrti její, aby bez všelijaké
pl'ekážky všech synuov a dětí mých a pánuov poruční
lmov m);ch z téhož domn vystrčena nebyla od žádn~ho,
ani z těch sklepuov a komor svých, v kterýchž a v jakýchž jsme my s dětmi našimi a s eeledí prve léhali II
b)"t svuoj jměli, leč by ona manžellm má stav svuoj
vdovský proměnila a se vdala, neb že by ji P. B. od
sllll-ti neuchoval, tehdy ten dnom na syny mé, kteříž by
živi byli, na rovný df! dědičně k užívání a držení zase
phpadnúti jmá, leč s volf těch synuov mých, kteřfž by
živi Ilyli, a ze by se s ní o to snesli spolu, aby jí tu
déle popříti dali bydleti, však podlé výminky téhož kšaftu,
budou-lt ti synové starší svrchu dotčení, Jan a Mikuláš,
jednomu i druhému kšaftu moc a místo dál'ati a dosti
činiti, jak tíž Haftové znějí a v sobě zavírají, sic také ani
toho domu užiti nemají, než po XX kop,ích statku měst
ského vzíti a na tom přestati a jiného všeho statku měst
ského prázdni býli, než ti mladší synové moji podlé mateře sl'é toho uiiti mají, tak aby manželka má byt svuoj

v témž domě jměla s dětmi mými mladšími, dokndž jest
živa, však na takový zpuosob a s takovými výminkami,
aby ona manželka má žádného podruha mužského ani
ženského pohlaví sobě do téhoz domu nevzala ani kterého
pokoje, sklepu neb komory. z peněz nenajímala, nez čele
dína, děveeky a ženy poctivé vclovy pro ty do erky a děti
mladé aby sobě chovala neb pachole také k opatrování
a zavírání toho domu; také aby ona ten dllOm s dětmi
na kro vích a střechách a jinde ve všem, kdd. by v čem
škodu uznala, na svuoj náklad opraviti dala, leč by nětco
toho mnoho jí státi jmělo a potřebn nznala témuž domu
ke škodě, tehdy páni poručníci moji mají a povinni budoll
to 5ami zaplatiti a z statku mého a dětí mých dáti a
opraviti. Než žádný z těch starých synuov mých aby s ní
v témž domu nebydlel a jí v nicemž nepl-ekážel nebo jaké
protivenství v čem jí učinil po smrti mé, však mohou
sobě jinde poctivý byt zjednati, když se budou ženiti
s radon dobrých pl'átel poctivých a zRchovalých. Chtělali
by pak ,Markéta, manželka má, kterémn z synuov mých
starších neb mladších, když dorostou a k létóm přijdou,
bytu pH sobě popHti, však zvláště na čas jmenovitý, dokudž se oni neožení, v télnž dOlně tl volka, však na jich
groš a náklad stravu, než s ženami nic, ktcréz by pojali,
a jináč nic, neb by se spolu vadili a snésti nemohli nikterak7., však jestliže by se k ní a u ní k dětem jejím a
k čeládce její ve všem poctivě a pokojně, jak náldí na
syny, zachovali, to ona manželka má pH své. dubré vuoli
jmíti bude, než jináč nic zádnim obyčejem vymyšleni m,
než aby se řádne a poctivě v tom domě k ní a ke dcerám
jejím, jakožto k ženskému pohlaví náleZí, ve všem zachovali ani koho lehkomyslně s sebou do téhož domu .vzali
a neuvedli nebo nepl'ijali neb škodu učinili, nečistotu a
psy chovali pod pokutou hned prázdnu domu býti téhoz
mého, dokud manželka má v něm bude.
A což se pa, dotýče věna manzelky mé milé, )\[ arkéty Wolfštor[orol'é z Bornšlorfu, kteréž jmá a jměla na
ratlllíze v Star. M. Pl'. ujištěné, totiž pět set kop míšo na
témž domu mém u volka, s tím doložením, což bych jll
jí koli k takové sumě věnné vajše na penězích neb na
svrchcích neb klenotích neb šatech a hospodářství k jejím prvním šatuom a Idenotuom, kteréž jIná, kšaftem více
dal a odkázal, že jí to všecko dáno a propuštěno býti
jmá a vyplněno bez škody a nesnází její a hydrunku
synuov a pot'nčníkuov mých, jakž tÝL zápis městský ukazuje a tento Haft muoj zní II zavírá, a že prvé téhož zápisu, kterýž na domě [má]J propustiti nemá; ale poněvadž
jsem já Michal Karyk z ReZlla takové věno manzelky mé
Markéty, kteráž se dobře, jako na věrnou manželku náleží, jest chovala, těch D kop míšo jinam pl'evedl a na
listu hlavním ukázal a s dobní vol( i'ádlllí dal, a k tOUHl
'ještě z milosti své a lásl,y tolikež D kop míšo nad věno
její Pl'idal jsem na témž listu, kterýž svědčí na tisíc kop
míšo na Ul'. rytíře p. \'Volfa z Vl'esovic. však ten zápis
první věnní na D kop míšo jmá minouti a v.nic obrácen
býti a žádné další moci jmíti nemá a Markéta, manželka
má, hned jej po smrti mé propustiti jmá, poněvadž to
věno, jakž svrchu dotčeno, jinam na tom listu jí převe.
deno v té dobré vuoli pojato jest.
Než to také odkazuji jí Markétě, manželce mé, jestliže bych umřel a z tohoto světa sešel prve, neW by jí
těch tisíc kop míšo věna jejího od najvyššího pana písaře
zaplaceny byly, čehož mn... P. B. ostře hati a zachovati
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ač svědčí ten list s lírokem, ale že toho lírpku po-

lovici hned z sebe ona d,íti musí králi J. Mti každého
puol léta berni, na kteníž by ona po mé smrti živa býti
jměla na svtí osobu a tak že by neměla a nemohla na
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toho puol úrolm živa býti, a protož rozi<azuji DC, aby jí
z statku mého, kterýž pod právem městským mám, od
pánuov poručníkuov a od s)'nuov mých na hotových pě
nezích každý rok k tomu bylo jiných 30 kop míšo vydáváno aneb za puol léta XV kop míš., však dotud, dokudž
ta berně trn ti bude, a těmi aby obmeškána k své potl-ebě nebyla, za to prosím, ·však budou jmfti z ceho jí
dáti, a to dotud, dokudž ona té sumy tisíc kop zlÍplna
tíroku by neuzívala a dokudž ona tú sumlí k svému
užitku k užívání, aby na ně ziva býti mohla, jináe opatl'ena nebude s l-adou dobrých přátel, jestlize by jich na
úroku jmíti nechtěla neb nač by sic živa biti jměla než
na to a dcerky na to, což jim z Rožmitálu vydávati maj(
bratl'í, pátý díl z užívání podlé kšaftu na mocný list královský uciněného.
Nad to více a vajše chci, odkazuji manželce své,
aby jí z statku mého vydáno bylo těchto všech věcí pol'ád níže psaných a jmenovaných: item se dvě lože šatuov
dobrých pehn i s postelí, což na ně náleZí, se všemi potř'eballli, s polštáH a ,s poduškami, prostěradly a cíchami,
což k tomu náleží. Také synQll1, dětem a dcerkám mladim čtyI'em jich šaty, na čemž jsú prve léhali II léhati
budú moci, když starší a větší budou, a což k nim náleU, se všemi potl'ebami ztíplna, nic nelitujíc, aby jim
vydáno bylo. Také pro dívky služebné a ženě i kuchal-ky
i děvečky aby jí bylo vydáno a necháno lakové šaty,
což na ně náleží, na čemž jsú prvé léhaly se všemi potřebami a s dostatky, i pacholeti. Což se pak od všelijakého nádobí a hospodáhtví v domě dotýče, jako konve,
mísy, taléře neb co takového potl'ebného cínového i dl'evěného, aby jí k její potl-ebě s detmi dcerami i mladými
syny bylo všeho polovice necháno, postoupeno a vydáno,
nic nevymiňujíc a zvlášť to všecko, což v špižírně každá
kuchařka v moci jmá, co jí potřeba, bude, aby také sobě
k pi'tjéce bráti mohla, bylo-li by jí druhdy poH-eba větších
mís, taléluo i štandy neb veliké konve. Což se pak také
'dotýče plátna všelijakého v truhlách neb jinde, bíleného i
rciného, kteréhož jest několik kusuov, neb pl'fze nedodě
lané, toho všeho polovice obého aby jí I' tom čase s dcerami bylo vydáno, neb ona jest to všecko pomáhala vypřísti
a vypracovati a protož toho jest hodna užiti s dcerami a
s dětmi, syny mladimi, i bké prostě radl a cích starých,
kterýchž se prve poU'ebovalo II jmfti musilo, z toho jí také
polovice neb více dáti pro ty děti mladé dcery a syny
a pro čeleď služební dívky, neb se toho mnoho a čím
dále více, když dorostou dcery, potl'ebovati bude každý
l'dk na košile, cíchy, pr~stěradla i na jiné věci v domě;
a drnlll\ polovici nových pláten dobrých i hrubších i prostěradl a cích také zvláště schovati a odložiti do truhel
a zamykati a synóm mladým, až k létóm dospělým II
k voženění a dcery k oddávání přijdou, dochovati. A což
se pak zvláštč dotýče těch nových dobrých všelijak);ch
ubrusuol' a hnmtuehuov, kterýchž jsme ještě nepotřebovali,
ty se také sch.ovati mají dcerám k oddávání a synóm
mladým k ožcnění, ul dorostou bohdá, než těch, kterých
jsm; potřebovali, i také některých dobrých k tomu,
aby jí, manželce mé, bylo také dáno, což potřebovati bude
s dětmi a s celo dí, jil. ona budc dobře veděti, co dcerám
a .ynóm nechati má, ncuděhH jim v tom žádné ld'ivdy.
Také chci, aby jí, manzelce mé, byla dána ta jedna malá
žclezná trlJbla, kteráž nahoře vždycky v mé komol-e stála
i s zámky' k tomu náležitými, aby ona mohla sobě do ní
své klenoty od stlibra a od zlata, pásy, prsteny neb peníze a což najlepšího jmá neb jmíti bude, s dcerami
svými bezpečně schovati a složiti do ní, a jinich truhel
její aby jí všecky nechány byly, neb jstí na větším díle
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její a v čem své věci jí náležité jmá, jejího aby nic nchýbali. Také jí dávám a poroučím ty dva malé koflíčky
stl'íbrné pozlacené, jeden větší a druhý menší, s pi'ikrývadly a tři stl-íbrné malé kOfiíČky, číšky, z I<terých jsmc
vždycky píjeli a nahoře v mé světničce byly. Také těch
deset lžic dřevěných s stříbrnými střenky, ty jí k lomu
dávám ~c spolu, váží víc než 4 hl'ivny stHbra. Také jí
dávám DC tčch XIlte koflíčkuov malich, aby jí dány byly
od paní strajny mé z Aušpurku, které jstí z holého zlata
a které jSlí v železné truhle mé dole v sklepě v malé
truhličce mé ph prsteních, i'etězích a jiných klenotech
mých. Také jí dávám DC ty dva kožichy kuní, jeden hře
bíekový šamlatový a dmhý čcrný aksamítový a k tomu
ty kožichy, ktcré jí sice prvé náleží a v kterich chodila,
i také hazuky slíkenné čern);m aksamítem premované
s šnurami v rukávu a pláště všecky, neb co jí náleží její
sukně a šaty chodící, co ženám náleží i co prvních mých
manželek byly jSlí, nechce-li ona v nich choditi, ale [af]
rozdá dcerám. A protož já jí jakožto manželku věrnú
v tom opatl'uji, neb jest toho hodna, ona mně věrně
toho zasloužila, aby jiným do l'ltkou s dcerami svými nehleděla a nuzovati se jměla, a té víry jsem zase k ní,
což by ona z toho ze všeho zachovala, že by toho po
smrti své žádnému jinému nedala, než zase těm dětem
mým, kteří by zivi byli, ač bud'.Í-li ji posltíchati a vuoli
její ve všem činiti a ji v poctivosti jmíli.
Což se pak dotýče mých milých dcel' dvou, Alžběty
a Markéty, toto já jim odkazuji z statku nlého - a tomu
chci, když by již k létóm rozomným dospělým přišly a
z vuole paní mateře své, bratH svých a pánuo poručníkuol'
mých a jiných dobrých lidí přátel mých radou se vdaly
a jich poslouchaly, aby každé bylo na hotov)'ch penězích
vydáno po tisíci kopách míš. II ty dva tisíce kop m(š.
aby jim byly hned z mých hotových peněz, ktcréž já po
sobě na jochmtálských groších nechávám v železné truhle
mé v sklepě, aby jim prvé a předkem pl'ede všemi syny
mými, než by jim syn6m co vydáno bylo, vzaty a oddě
leny a odečtcny byly a zase do též truhly byly jim
schovány, aby jim tu ležely a žádnému na lÍrok aby nebyly půjčeny ani aby za ně jim co kupováno býti jmělo,
jaký statek anebo čcho jiného, aby jich žádný neužíval,
aby jich snad potom zase dosáhnouti nemohly, leč na
velmi jistou věc, však jim k užitkÍl aby pl'išly spulu s jinými dětmi mými s tou manželkou mon zplozenými, obého
pohlaví, a jiným nic. A k tomu také toto jmíti chci, aby
každé byla vydána za CC kop míš. yejprava, co náleží na
šaty chodící a ložní, na peřiny, prostěradla, cíchy, cOž
k tomu náleží na svrchcích, koflících, rouškách, klenotích,
pasích, šmucích, troštích neb zlatých 01<010 hrdla co náleží a na jiných ženských věcech co k tomu náleZí, I'šak
aby to stálo za takovlí sumu každé a méně nic, kterýchžto
takových věcí jsem já jim bohdá dosti nechal, což by se
mateH jich a bratřím jejím a pánóm poručníkóm mým
vidělo, líbilo a zdálo, aby každá ta vejprava za CC kop
mÍš. stála. Než tomu také chci, aby věnem proti tomu,
což se po nich po které dá neb jmeno\'ati bude, dostatečně od manželllov jich opatl'eny byly, však ne aby
po nich takovtí všecku sumn po 1000 za věno daly a
jmenovaly, než aby sobě také něco u sebe a za sebú ponechaly pro potřcbu neb nedostatek zdraví svého, když
by P. D. na kterú nemoc neb co dopustil a pro dítky,
když by jim P. B. dáti ráčil, aby vždycky nčco svého
v rukou jměly, a k' cemu se utéci jměly a ne všecko
mužóm svým daly. A jestliže by se která z nich z vuole
mateře své a pánuov poručníkuo, bratří svých a jiných
pl'~tel dobrých radou za koho vdala, by pak jeden nebo
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dva bratří .nechtčli vllole dáti, a jiní uznajíc poctivost a
dohré vdání každé dcery mé, budtí ji moci vdáti; a [by]
s paní maleří svú, manželkú mú, s limž manželem svi m
sami m bez čeledína jeho v tom dotnu u volka za něl<teri
čas, několik nedělí po najprvé, ne dlouho pro její dobré pobiti ·chtěla, aby se hospodářství naučila, i k tomu
manželka má povoliti jí má a muož, však bez čeledína
toho jistého a na stravu a náklad jcho a jináč nic. Než
toto také chci jmíti na len zpuosob a s touto viminkou
já jim těm dcerám mim dvěma odkazuji a dávám: jestliže
by pak které z nich P. B. do let rozomnich a než se
vdadí, smrti neuchoval, čehož P. P. zachovati ráčí, tehdy
len díl aby pripadl na všecky syny mé staré i mladé a
na drulllí sestru na rovni díl všem spolu a pH nich aby
zuostal plnim právem, však na ten zpuosob, jako napřed
dolčeno, laké starim synóm s mladimi tak dávám oc,
jestliže ti dva starší synové Jan a Mikuláš těm kšafluom
mim oběma místo a moc dadí a jim dosti učiní a lěm
mladším synóm vydávati budou i. dcerám, což jsem odkázal - na statku pozemském na Rožmitále v I,šaflu mém
a jináč nic, lak aby každi z nich, tolizto Jan a Mikuláš,
na těch XX kopách míšo pro dosli neučinění poslední
vuoli mé o slatku pozemském lIčině·né povinen byl pře
stati a za oddíl statku městského dosti jmíli. Item jakož
pak nač ty dvě dcery mé milé, Alžběta a Markéta, mají
u paní malky své stravou a oděvem s čeledíny jejími až
k lélóm k vdávání poctivim bohdá přijdou, vychovány
bili mají, tomu chci a jinde u zádného jiného, ne7: aby
je ona II sebe jměla a chovala, dokudž jest manželka má
živa, to jsem poručil v druhém kšaflu mém pozemském,
cO jim jmá od bratH jich kuždi rok neb pl'tiléta z užitkuov
a z užívání statku Rožmitálského vydáno a placeno biti,
totiž páti díl z téhož statku užívání a čtyry díly těm čty
řem synóm mim, cožkoli jim P. B. popříti ráčí, kdež
bohdá ten slatek Rožmitáklki nebude pohoršen a zlehčen,
ale spíše k uzitku polepšen bude, budoll-li 10 dobří hospodál'i spravovati, jakož pak v těchto časech z téhož
dluhu a sumy mé, kteníž na tom ,talku mám, okolo pěti
set nebo půl páta sta. kop míšo se najméně užívati muože
a nebrzy se takovi užitečni statek svobodni a nezávadni
najde klípiti, neb jscm dosli na to vyptával za zdraví mého,
chtěl jsem jini kúpiti pro nic jiného ncž že nás mnoho
pánuov a že nechtí nic ·poll1oci hospodařiti ani opatrovati,
rybllíkuov dodělati neb jinich věcí dáti lnípiti a dělati,
z čehož by užitky přijíti mohly, než radši by vždycky
brali. A pro tož tomu chci a poroučím, aby synové nejměli
moci toho statku prodati nebo díly své od sebe aby jměli
roztrhnúti ani komu zastaviti pod POkutlí propadení dílu
svého, kterižby z toho vysltípil a proti tomu učinil, sumy
téhož stalku jinim bralřím, jakož i v druhém kšaftu ten
arty kul také dostaven jest, neb 1ll0111í na 10 dobře živi biti
i k tomu což se jim ještě více ode mne statku městského
~c dostati muože, ač jestliže budou mému poručení a
kšaftóm oběma dosli činiti DC a moc a místo dadí a
chtíti svého hleděli a pracovati, s poctivostí živiti se,
jakž jsem já z mladosti mé činil a k tomu dobrim lidem
a pánóm slouZil, a pajchy své aby nechali synové moji,
neb P. B. ji nemiluje. Hem tomu já také chci, poroučím a
za to zádám, aby syny mé mladé, Zigmunda a Ondřeje,
hned po smrti mé předce na učení pryč dali oba spolu,
neb každého zvláště do jinich měst a zemí, do Němec
do Normberka neb do Lipska, neb do Vlach, k dobrim
mistróm, aby se německy a potom 'také jiné i'cči naučili,
neb něklerému znamenitému do cizí země aby dáni byli,
aby potom sloužili, jedno kde mor není a kde nemrou,
aby se prvé psáti i počtóm učili německy, neb česky i
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latinský prvé dobl:e psáti umějí, toho aby se ještě více
latině také naučili mluvili a nezaponl\lělí půl dne a psáti
a polom také puol dne, v tom p"ni poručníci ahy žádnich peněz nelitovali na ně naloziti málo ani mnoho, což
by k jich dobrému a poctivému, užitečnému bylo, aby
vedeni byli, pl:edkcm k bázni Boží a mravuom dobr);m,
laké i kratochvilnému dobrému a poctivému, však ne aby
na ně naloženo bylo z jich slatku odkázaného z užitku
Rožmitálského, Len aby se jim choval každi rok; než
z statku mého, kteréhož jim spolu nechávám, což pod
právem městskim jest nerozděleného, z toh(~ aby se na
ně nakládalo bez pl:ekážky jinich bratří jich, neb jsem
já na ly starší syny, na Jana okolo 300 zl. neb více a
na Mikuláše také okolo 200 zl. rin, naložil v mladosti jich,
což se v regislřích mich faktoruov všecko najde, však
aby li mladší synové také v tom na s\'ich dílích nchynuli, to rozvážiti k spravedlnosti, aby z oblí stran rovnost
bratrská v tom byla. Toto Laké poroučím: J eslliže by
kteri syn mlloj poslouchati nechtěl a dobrým lidem shížiti, než toulati se a zaháleli, utráceti statek a mrhati,
tomu chci konečně a jistolne, aby lakovému synu mému
z téhož statku mého nic vydáno nebylo málo ani mnoho,
než aby ten díl jeho pH jinieh bratřích jeho, ktem poslúchali budou, zllostal k užíváni. Také poroučím oc, 'tby
p. Vilémovi z HradešÍna, míslokomorníku královslví Ceského, panu kmotru a pl'fteli mému zvláště milému, byl
dán po mé smrti hned ten páteř muoj korálovi dobri
s lfm zlatim prstinkem, v kterémžto jsou toliko pětmezd
cítma zrn korálovich, Heriž jsem já našel v pytli v šafránu, alc zaplatil jsem jej tomu, číž jest hyl, co on za
něj byl dal ve Vlaších V Genua, kteriž z ruky své do
téhož pytle šafránu byl vpustil a zapomnčl; k tomu také
jemu p. Vilémovi dávám, aby jemu vydán byl ten prsteú
muoj zlati s turkuseln kamenem menším a klcri jest velmi
dobré a vysoké barvy, ne ten většf bledější, a věřím
jemu, že to všecko, ten mali dárek, pro mne chovati a
na svich rukou nosili bude a pH tom ho prosím a žádám,
ze manželku mlí s dětmi mimi mladimi i starimi v ničemž neopustí a že jim ve všcm raden a pomocen v jich
potl:ebách, kdyby co potl:ebného na ně pHšlo, byl a bude,
aby v dobré bratrské lásce spolu i s paní matel'í jich
byli a jí a mladim bratřím a sestrám žádného protivenství
[starší synové] neučinili v ničcmž. Item toto také sobč
v moci své pozuostavuji, jestliže bych tcnto !<šaft chtěl
změniti neb jináč zřéditi a nělcomu ještě něco více na
smrtedlné posteli ústně neb listem dáti neb poručiti neb
co přiříkal a rozkázal dáti před dobrimi lidmi aneb ze
bych někomu co dal k věrné ruce neb jináč schovati, buď
mim dětem pro památku neh jich dětem, kteréž by jim
P. B. dal, když se budou synové moji ženiti nebo dcery
vdávati, neb jakim koli zpuosobem, ze tomu chci, aby to
tak mocně a tak pevně bylo držáno, jako by v tomto
kšaftu mém slovo od slova psáno slálo jmenováno a polozeno bylo, neb tento Hafl v něklerém arlykuli umenšiti neb co odtud i jinak komu neb také někomu co pHdati a pl:ičiniti, jak by mně se zdálo a líbilo, nch všecko
v nic obrátiti, zrušiti a vymazati lozkázati, což bych chtěl,
toho budll jmíti vuoli a to sobě mocně pozuosta\'llji. Item
při tom toto také oznamuji a v pravdě, že děkujíc P. B.
na ten čas nic žádnému dlužen nejsem v Němcích ani
v Cechách ani nikdyž a jesllize by Ido jaké šulpryfy mé
u sebe jměl aneb zanechal byl, na kleréž bych byl zapomněl 'od něho v"íti a chtěl by s ním upomínati dědice
mé, pravím, že by ji~l v tom kfivdu činil, a to já tímto
kšaftem sv);m stvrzuji, že to tak jest fl ne jináč. Co se
pak dotiče té spravedlnosti a nápadu, kteri ž já s dětmi
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mimi obojí1:o pohlaví)ako, d~dic a nejblizší přítel po.dlé
kšaftu, neboztíka p. Jmká Slllldnera, p. strice mého miI,~ho, v městě Plané pod J. Mll urozenim p. Mauricem
S.likem z Holcjčc dáno mám na ten zpllosob, jestliže by
SIrotek, dcerka jeho Sidonia téhož p. str)'ce mého nebožtíka, P. B. smrti neuchoval a prvé z tohoto světa Fešla
neZli by se vdala, čehož j( P. B. rač zachovati a zdraví
popl'íti,v totiž k. sl~tl", jejíl~lu a o~oby její k opatrování
Jako J'rítel naJbhzší a dědIC, to Já také všecko, jestliže
by me P. B. neuchoval a z tohoto světa jestliže bych
sešel, těm všem dětem mim mladim i starim obojího
pohlaví na mém místě k opatrování všecko mocně· poroučím
aby se tép1Už sirotku Sidonii, dceH p. strice mého od
tého~ p. ,Slika, n,e~) jeho po~dantcl~, a HcU statku j~jího
v drzení JStl a by tl chtí, v llIcemz tlIC ke škodě neublízilo
aby o to stáli, se soudili na místě téhož sirotka bylo-li
by toho kde~oli potřeba"" kde a 8 kim koli, ab; ten si·
r~~?k o svuOJ .statek nepnšel, kdyby jí P. B. dal k létuom
pnJ~~.l, ~by VIděla, kde své najíti, věl'ím, že jí v tom
v l1Icemz neopustí a křivdy učiniti nedadí s pomocí a
s radou dobrich přátel podle práva a zřízení zemského a
což se nepořádného v tom zběhlo od nělderich lidí s tím
statkem jeho nebožtíka hned po smrti jeho, kd)'ž ještě
byl nestydl. A kde a co já l'vlichal Kar)'k z Řezna koli
stat!", svého u Iwh~. a na čem já tcn koli mám a jakú
lcoh spraved~nost pn clcká~l~ zemskich neb líl:adu purInabství Prazskéh~, na ZáplSlch a na gruntech městskich,
na d~uzích v reglstrách kupeckich, na pfembcrcfch ve
skl~pe, . na klen~~ecl~ od zlata a stříbra, na hotovich penězlCh I,na všchJakych svršcích neb šatech, coz jsem já
na ten cas na pospěch spamatovati a sepsati mohl to
se všecko por'ádně mou I'vlichala Karyka rukou vl~stní
ps,~no najde zapečetěno mou vlastní pecetí neb sekretem
v zelezné truhle i s některimi klíči zamčcno neb u manželky mé a tl pánuov poručníkuov zapečetěno najde jak
se bude moci Illně trefiti dokonati s pomocí Božskou 'před
smrlí mou, čím se páni poručníci a manželka má s dftkami m1,m,i budou m~ci gruntovně spraviti, a to jsem
proto UCIllII, aby manzelka má nebyla od těch synllov
m~ch y domnění a nedo.věře, i za to žádám pánuov porue.n~I~~ov a p,ana pur~t:llstra a pánuov J. :Mti, aliy toho
nedclil na 111 dOpuslltI, neb všecko sepsáno najde fl
~,tru!liá~!l v komořc zamčeno i ve sklepě, že jim bohdá
zadne Imvdy neudělá v ničemz, kdož také ti starší syni
~ zvlášť Mikuláš dobře ví, kde nahoře v které truhle co
Jest svrškuov a které truhly' jSlí manželky mé, A ten spis
a toho, s~~sání stalku mého ncmá žádni odvierati
a vod~ecel!tl a u sebe jmíti a čísLi neZli páni poruenÍcl s manzelkú mú a s syny mim i sami to společně
když již kšafty oba stvrzeny a na místě podtavcny budo~
a prve nic, opatřiti Imjí; a neráčil-Ii by mi P. B. té mi.
los.ti popříti. a dáti .toho všeht? na ceduli sepsati, tehdy
0111 po smrtI mé aby, to vykonali a sepsati dali podlé
práva Slar; M. Pl'. a Jedné cedule sobě zanechali a drulllí
na. ratlllíz podali k schování; a jestlize bych já druhého
SpISU téhoz slatku manzelce mé nenecl,"l, za to žádám
aby páni poručníci moji téhož spisu spečetěného přípi~
slovo od slova manzelce tll é vydali po mé smrti anebo
:ol~o spečetě~~ho jí nec~ali k věrné ruce, aby ona to
JI~lela. pro ~eh mé mla?šl, když k létuom prijdou, aby
veděl! mohh, co a na cem jsem já jim a jakého statku
nechal a odkázal, tím se spraviti mohli. A jestliže by pak
P. B;. ~nanželk~ mé milé vnebo kterého z těch pánuov
pomc11lkuov mych v tom casu od smrti neuchoval čehož
P. v~. bOh?á zachovati ráčí, neb jak by se přihodit/mohlo,
nezl! by tL mladí synové fl dcery mé k lét6m pl:iš1i, aby
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mohli zachovati len spis zapečetěni a jinému svěřiti dobr~mu věrnému přítcli k věrné ruce schovati dáti a porucenství své jinému svěřiti a vzdáti pl:ed smrlí svtí kom~~ by se jim zdálo a líbilo s radou pánuo\' StUl'. ~I. Pr.
~ Jlllich dobrich svich ph'ítel, však v pI-ftomnosti manzelky mé a. pánuov poručníkuol' mich, než za to prosím
a t?mu ChCI,' aby ten duom muoj u volka ani klenoly
mOJe od stríb~·a a 0:1. zlata neb jiné věci hospodářské,
které_ by tr:atl a zl;azltl se ,nemohly, syn lun mim mludilrt
prodano atll zpenčzeno, col. by jim mělo náldeti, do let
rozomnich nebylo a to proto, jestliže by kteri z nich
synuo mich v témz domu chtěl kupčiti neb živnost vésli,
ncb ten duom v dobrém místě k handltt a k živnosti leží
i (~obré sklepy, ~ nčm spodní k vfnu sú; než jiné všecko,
coz, ~y sc zkazltl mo.hlo a zvlášť. ti pfcmbcrci ve sklepě,
kteríz ,by po mé smrtI zuoslaly, ač jestliže já jich za zdravé~1O ZlvOt~ neprodám.
Coz se pak dluhuoy všelijakich
n~ych dotice v handlu kupeckém a jinich dluhuov na zápisy domovní, aby to starší synol'é a zvlášť Mikuláš,
ktel'i o vše?l~ dluzích ví a psáno má, nemeškajíc, aby
tím neprodlth, a zvláště také o ty nckteré nebezpečné
dluhy, kterichž nemálo jest, ač chtí-li co z téhož statlm
městsk~h? .a ~luhuov jmíti, cOl by na jich díly jim pl'ijíti
a náleze tl Jtllelo, aby ty všecky dluhy právem a soudem
?Ož, by naj;píš mohli, VŠlldy dobyli a vyupomínali sobě ~
Jltlym bratrím spolu, však tak budou-li chlíti oběma Haftóm mim místo dáti, jakž prvé oznámeno ~e. I toto laké
oznámiti musím a mně se zapomenúti a zatajiti nezdálo
aby každému dobrému vědomé bylo jaké mi se ublížení
děje: Kdcž jsem já mnoho let byl s1~žebníkem a faktorem
~lebožtíka pana ,Bernurta Dychtle z Mnichova, ale po smrti
Jeho teprva mne se to děje od pana Augustina Dychlle,
bratra Jeho z Normberka, a od pana Hanuše Ebmera, léž
z No.rmberlm, neb on Bernart Dychtl prvé v tom Casu
byl Jest umřel, ježto jim sem handle vedl a zpravoval
pfembertní kupecké z Normberlca i také měděné z Cech
od Hory Kutny, z kterichžto handluov jsem já jim po
všecka ta :éta a časy řádné a poctivé počty učinil a mám
toho od I11ch ode v~ech řádné a dostatečné kvil ancí všeho
mého pl-íjl.nu a .:ydá~í na ta na všecka léta a časy a nepozuostal Jsem Jim I11C dlužen, aniž jsem jim co povinovat,
I za ty dluhy, které jsem po smrti Bernarta Dychtle od
dědicuov a zeluov jeho, Jeronyma Baumgartnera a Bartoloměje Schronka, koupil, a za ty zaplalil jsem jim i toho
tak~ vš:ho kvitancí od těch dědicuoy a zetuov jeho mám.
Nez Otll Dychtlové a Ebmcr spolu s Paumgartnarem a
:oc,hronkem .a zeti va dědici téhož Bernarta Dychtle, kteří
JSu po smrti téhoz pernarta statek a dluhy jeho pozuostalé, co v lwruně Ccské jměl brali a ode mne té mědi
užívali, tu jsou muě ještě spra~edlivě před P. B. dlužni a
po;~inovati ~o~uostali na 1000 zl. rin. neb 800 k. m.,
co~ v pravde Já k svému svědomí vzíti mohu i 10 pokázatl by se mohlo, a to za to, což jsem já jim těm pánóm
statku mého vlastního k SOUdll komornímu i k soudu
zemskému, purkrabskému a Horskému okolo XI let na
jich Illístě vynaložil a vydal proti bralHm Severinóm a
Janovi Stucle.neveskému z Libošína o té mědi polovice
dí~u . ~anstr?Jova na .!'forách Kutnách, o kteréž polovice
?;Iedl J~em Já se na JIch místě Slíditi musil, jakolto faktor
JIch byvali a zapsani v listech a v smlú vách pod mú
p:če.tí.
Což jse,~n na žádost jich a pro dobré jich rád
uC~I11I, vš~k na JIch náklady a škody, jakož pak o tom
kVItancí I sepsání, spisy a námluvy pl'ed rukama mezi
námi jSlí a já se jim těm pánóm zapsati musil před těmi
Xl lety, z.e to pro ně učiním, ale nenadál jsem se, aby
SOUd9Vé tl s~ tak dlouho ln'odlévati jměli tolik let ~ aby
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mně oni tomll odpírati jměli po jeho smrti. A Jakož jsem

já pak jim tu mM i obdržel a vysoudil nálezem při
líhdu komorním i jinde všudy a již nebyl jsem jich služebníkem v těch handlích, než k soudu pro lil měd Hanstrojovu, kdež jsem jistě za ně takovú sllmll peněz ta léta
škodoval a na to svých vlastních peněz k sondóm vynaložil, jakž napi'ed oznámeno jest. A k tomll také jsem
svú živnost v tom obmeškal a k soudllom vždycky ta
všecka léta stávati musil i v nemoc byl jsem přišel těmi
soudy, že jsem skoro oslepl na očích svých. Jakož pak
potom jsem o to k nim k těm pánóm do Normberka
jezdil s svými dobrými přátely a ještě k tomu tú jízdú na
sto kop míšo jsem utratil, maje s seblÍ mnoho psaní a
listuov od krále, pána mého milostivého, i od jiných znamenitých pánuov z kuruny České j z krále komory i od
p. hofmistra i od pánuo Pražan k jich pánóm NOJ'mberčanóm, ale že jSlí mně vzdl' předse na právo ukázali a
pravili i psali, že se Bernarta toliko samého dotýče ten
handl a soud o měd a ne jich Ebmera a Augustina
Dychtle, což pravda není, ale že se to desaterým zpuosobem na ně ukázati muože, že se jich tolikéž dotýče, a
to jich vlastním zupsáním pod pečetí jich, a tak v žádmí
přátelslní smlouvu se se mmí dáti nechtěli, ač jsem i tomu
odporen nebyl k soudu pl'istllpiti a již sobě počel jsem
prokuratora a poručníka pHsežného dělati k soudu s povolením pánuov Normberčanuov před jich právo na ratlnlze, jménem Erharta Ulrycha, a jemu na to jsem i zlatý
zavdal, kterýž_ ještě ziv jest i tuuoj pan faktor Kundrat
Imlant o tom také dobřc ví, ale že P: B. v tOJll času
brzo dopustiti jest ráčil tam v Němcích i zde V Cechách
veliké neřesti a války, že jsem já tam jeti a sobě toho
dokonati nemohl, a k tomu jsem vždY9ky nemocen a nezdráv byl, že a tak jsem té věci zanechati musil, a k tomu
i tomu jsem vyrozuměl, že oni ti páni se mml na to, aby
odkladové mně se dáli, zacházejí, tak že od práva svého
normberského chtěli i appelací vzíti, kdyby se jim nezdal'ilo, do komorního soudu do Hše podlé jich práva
nonnberského. A B. ví, kdyby se tomu konec s\al byl
mně v mnoho létech a jaká by mi outrata na to šla, donlllění majíce tudy, abych já i děti moji od toho pustil,
ač Dernart Dychtl nebožtík jako dobrý člověk prvé pl'ed
tím umřel a proti tomu by nebyl, by byl živ zuostal, ale
ddím, že ještě po poslední manželce své mladých dětí
po sobě nechal, kteN na to s tou paní matcH jich, když
dorostou, budou pamatovati, neb jsem u něho a u těch
všech pánuov věrně pracoval více neZ XXXti let pol-ád,
nei tito páni jiní, Ebmer a Augustin Dychtl a zeti téhož
Bernarta Dychlle Paumgartner a Scllronek, nechtěli se
v nic dáti ani v čem slušně najíti, ale věHm P. B. a
králi, pánu svémll milostivému, i každému dobrému, že
dětí mých v tom neopustí a nenapraví-li oni Ebmer a
Augustin DychU ne b děti jich a ti zeli téhož Bernarta
Dychtle, Paumgartner a Schronek, neb děti téhož Bernarta
Dychlle mladí pozuostalí to ještě dětem mým slušně a
spravedlivě po mé smrti, neb vědí, že mi Slí v tom velice
křivi pl'ed P. B., a nedokonám-li já sobě toho ještě u nich na
místo, dokud jsem živ, ale bohdá děti moji po smrti mé,
kteH o tom zprávu mají a jmíti budou; ale té víry vždy
jsem ku P. B. svému milému, že se ti napl'ed psaní jmenovaní páni ještě s dětmi svými rozpomemí na své poslední hodině, když jim duše z líst jich plljde, a že to
dětem mým napraví a nahradí a že se hHchu v tom uvarují a P. B. se báti budou. A tak toho všeho, což jest
napl'ed psáno a což se v tomto listu a kšaftu mém psulo
a oznamuje, to jest všecko ko"nečná a jistá vuole ma poslední. A činím, Hdím a ustanovuji k tomu mocné poruč-
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níky a obránce dětí mých let nemajících, toho všeho
statku mého movitého i nemovitého, jakž napl'cd jmenoval
jsem, př'edkem raní manželku mlí mihl a podle ni Ul'. p.
Floriana Gryspeka z Gryspachu, p. kl.llotra mého milého,
a Ul'. p. Erazima Zumerfelda, jinak Cástle, z Tumnic, p.
Duchka ChmeIíl'e z Semechova, p. Mikuláše Bucera, mě
Many St. M. Pr. a p. Adama Myslíka z Hyršova, měště
nína Nov. M. Pr., pány kmotry a přátely své milé, jichžto
jsem se dozádal, věře jim nade všecky jiné lidi smrtedlné,
že oni lak tomll všemu podlé téhož kšaftu, který jsem
učinil o tomto statku mém při právu městském, i také
podlé dl'llhého kšaflu, který jsem ob zvláštně učinil o statku
mém pozemském, dosti učiní jako ctní a dobří lidé a že
nadepsan)im dětem mým a manželce mé milé radni a pomocni budll ve všem a jich že v ničemž a nikterakž neopustí, tak aby se podlé vuole mé této poslední všemu
dosti stalo a dálo. V tom ve všem já pana purg'mistra' a
pánuov jich milostí za to s pilností prosím a žádám u
jim věřím, když by mne koli P. B. z tohoto světa pojíti
a povolali ráčil, že tento kšaft a vuoli mú poslední podlé
práva svobod a vejsad tohoto města St. M. Pl'. tuk, ja!tž
za pol'ad a právo jest, k žádosti mé, výš napřed psaných
mých pánuov poručníkuov stvrditi i moc jemu po mé smrti
dáti ráčí a nad manželku mlí a dětmi mými a statkem jich
ruku svú držeti jako obránce sirotkuov a vdov ráčí, tak
aby se tomu všemu, což se tuto výš a napřed v tomto
kš aftu městském mém o statku městském a který při právě
a pod právem městským jest, píše, ve všech arty kulích
v něm položených a jmenovaných dosti stalo a dálo beze
vší odporn05ti, a ufám v spravedlnost božskú, že zádný
z synuo mých ani kto jiný této mé poslední vuoli odporen nebude ani to zjinací. Na potvrzení a budúcí Ramět
loho jsem já svrchu nadepsaný lV1ichal Karyk z Řezna
k tomuto Iršaftu a k této vuoli mé poslední pečeť svú
vlastní přirozemí jistým mým vědomím dobrovolně př'iliskl
a ruklí sVlí vlastní n~ každém listu jsem se podepsal
v tomto kšaftu a pro lepší toho jistotu a dokonalejší vě
domost dožádal sem se Ul'. vladyk p. Jana st. Hodějov
ského z Hodějova a p. Jana Žateckého z Weykrstorfu na
Pátku a p. Pavla Žďárského z Lovče, ingrossatora desk
menších ..elllských, že jSll také pečeti své dali jim beze
škody na svědomí podlé mne pHtisklllíli k témužto listu
a kšaHu mému. Jenž jest dán a psán i dokonán léta
MODúLo v pondělí po sV'v Markétě.
Já Michal Karyk z Rezna, měštěnín St. M. Pl'. od
volka, známo činím: Jakož jsem sobě v obá kšaftích svých,
které jsem učinil, jeden o statku pozemském a druhý
o statku městském a což pod právem a pH právě měst
ském mám, moc sobě pozuostavil a tu výminku ucinil,
jestliže bych se rozmyslil a chtěl ještě někomu něco více
z statku mého dáli neb uděliti oc bud na smrledlné posteli, listem nebo lístně před dobrými lidmi co přiHkal
neb někomu k věrným rukám mým dětem neb jiným
lidem co schovati dal a poručil, bud přátelóm svým při
rozeným neb jinému příteli neb jich dětem na památku
nuí oc že já to budu moci učiniti a ze to tak mocné,
pevné a stálé držáno býti má ve všem, jako by to všecko
v prvních kšafl(ch mých zapečetěných slovo od slova
psáno stálo OCl i toto jsem se já ještě - domyslil uči
nili, že ještě kšaftuji oc a to jmlti chci od pánuov poručníkuov a synuov mých, aby bylo ještě z statku mého
po smrti mé vydáno a to tímto zpuosobem a takovými
výminkami .pol·ád psaným osobám podlé těch výminek a
jináč nic. Předkem chci, aby synóm mým čtyřem, starým
i mladým, totiž Janovi, Mikulášovi, Zigmundovi a Ondře
jovi, každému zvláM, aby dáno bylo po 100 zl. uh. čer-
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vených, též dcerám mým dvěma, Alžbětě a Markétě, také
každé zvlášť, chci aby dáno bylo po 50 fl. uh. červených
a to každému synu a každé dceři na řetězy, aby sobě
dali dělati neb na šnoře okolo hrdla přivázati k poctivosti
a pro památkll nul, otce jich, aby je pro mne chovali a
nosili a neutráceli, však když jim těm mladším P. B.
bohdá k létóm také dá př'ijíti, když se bohdá budou jmíli
synové ženiti a dcery vdávati, však budou-Ii se oni s volf
a s radou paní mateře své, bratří svých starších a jiných
dobrých pl'átel ženiti a vdávati a jich ve všem poslúchati,
jinác aby jim vydáno nic nebylo a to aby jim dány byly
z těch zlatých, ne z jiných ani z jiné truhlice, než z té
malé truhličky, kteráž jest ve sklepě v té velké železné
truhle zamčena na pravé straně, od kteréž malé truhličky
jsem já ten malý klíček od těch zlatých dal schovati
manželce mé pro paměť, l<teřfžlo zlatí pak jSlÍ také v tom
spisu a sepsání statku mého podle jiného statku mého
napsaní, však aby těm dcerám mým těch zlatých uh. na
jich věnu a vejpravě, .kteréž jsem já jim dvěma dcerám
v Haftu mém poručil a dal, na té sumě vyraženy nebyly,
nez tak zllplna aby jim vydány byly a synóm také
k prvním odkázáním mým kšaftovním. Také chci OC, aby
bylo z těch zlatých a truhličky vydáno též 50 fl. uh.
červených panně Sidonie, strajně mé milé, dceři a sirotku
nebožtíka Šmidnara z í~ezna, p.\ strajce mého milého,
kterýž v městě Planém ulllI'c1 jest, a to také na řetěz aby
sobě dala dělati neb na šl)uoru aby jej pro památku mú,
strajce jejího, k poctivosti na hrdle pro mne nosila a to
když jí Sidonie, strajně mé milé, P. B. dá k létóm rozomným přijíti a když se bude jmíti bohdá vdávati, však
s tou výminkou, aby se vdala poctivě s volí a s radou
synuo a dcer mých a manželky mé, strajcuov a přátel
přirozených její a jiných našich a otce jejího nebožtíka
dobrých pánu o a přátel a jináč nic, a těmi zlatými aby
ona obmeškána k tomu času od pánuov poručníkuov a
synuov mých nebyla. Též také poroučím, aby ještě bylo
pro pamět mou k poctivosti vydáno též na řetěz L fl.
uh. manželce mé, aby jej pro mne měla a nosila. Item
poroučím, aby vydáno hylo také p. Kristině Wolstorfarové
z Bornstorfu, sestře manželky mé a švagryni mé, manželce pana Duchka Chmelíl'e z Semechova, L fl.
uh. též na řetěz, aby jej pro mne a pamět nuí na hrdle
nosila I, poctivosti a ph tom jí žádám a prosím, aby děti
mé mladé s p. Duchkem, manželem svým, v ničemž neopouštěli, jestliže by_ P. B. manželky mé, sestry její, smrti
neuchoval a prve z tohoto světa sešla nežli ona. A tomu
chci, aby všem bylo na zlatých vydáno, ne na jiné minci,
ač by po puol druhé kopě za ně učinilo LXXV kop
míš., ale že zlatí v' daru pHteli poctivější jSlÍ, také
v těchto časech více platí a vajše než 1'/, kopy. A neuchoval.1i by pak P. B. kterého syna mého neb dcery
mé, čehož P. B. uchovati rac, i chci a poroučím, aby
z těch zlatých a díl jich každých podlé tohoto kš aftu na
jiné bratry a sestry neb sestru mezi ně, kteří by živí
zuostali, na rovný díl pl'ipadlo plným právem, a col, se
pak dotýče ostatek těch zlatých, ktcrýchž v té truhlici
více jest a v jiných ·truhlách buď zlatých neb peněz se
najde, komu to náležeti bude, to se v mém prvním kšaftu
všecko najde. Také poroučím a chci, aby bylo po smrti
mé uleveno X kop míšo Krištorovi Fridrichovi, mému
starému služebníku, a to na tom dluhu na těch L kopách
míš., kterýchž jsem já jemu nedávno k živnosti jeho
pujcil do tří let pořád zběhlých, když rok k zaplacení
přijde, aby mll tehdáž odpuštěno bylo a ostatek aby poj ednú dal a podlé zápisu zaplatil, však bude-li se on
Krištof manželce mé a dětem mým zachovávati a rád slú-
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žiti, mohou jemu snad ještě větší přátelství k živnosti
jeho učiniti a pomáhati. Také chci, kdež ještě času všeho
dluhu mám spravedlivého u paní Alžběty Tomanky vdovy
y Praze okolo CC kop bez X kop míš., kterýž dluh má
mně na roky podlé ·smlouvy platiti, jestliže by se pak
ona vdala a skrze manžela neb pl'ítele nějakého s pomocí
P. B. k statku přišla, aby mým dědicóm ten dluh dOstatečněji ujistiti a v brzčejším času zaplatiti mohla na spěš
nější roky, tehdy já chci na žádost a prosby její, kteréž
jest na mne vdožila a učinila a za lílevek a milost
téhož dluhu mne žádala, aby jí bylo z téhož dluhu
mého těch XC kop míšo uleveno a ostatek C kop míš.
aby po větší sumě a spěšněji dědicóm mým zaplatila,
kdcž já jí věřím, že tak tomu dosti učiní, jakož pak mně
jest rukou dáním slíbila a pl'-iřekla. Kdež také dluh mám
od dávního času II p. Zigmunda Roha z Vlkanova v registrách purkrabských zapsaný i nětco na listu u paní
Anny, manželky jeho, prvé bylo, čehož jest již s líroky
na to pl-išlými v těchto časích minulých všeho více nežli
okolo CC kop míš., jakž se v týchž registrácli až do tohoto
času to najde, jestliže by pak on Zigmund s manžclkú
svll k témuž stallm svému městskému neb ke dvoru
v Dehnicích, kteréž jSll, jim odjati a v soudu o to zase
p1'ed právem činiti mají, s Boží pomocí k těm statkuom
neb k jinému statku skrze svú spravedlivost neb skrze
přátely za~e přišli a ten dluh mohli spíše zaplatiti a jináč
ujistiti, že já na žádost a prosbu jich, ldeníž on Zigmund
s manžell"í svú na mne vložil II učinil a za lílevek a
milost téhož dluhu mne také žádali, tehdy já chci, aby
jemu a manželce jeho z téhož dluhu mého polovice, to
jest C Itop míš., uleveno bylo II ostatek C kop míš. aby
oni dědicóm mým na slušné časy a spěšnější roky hotovými penězi zaplatili, kdež jim také věř'ím, že tak a jináč
neučiní, jakož. jsou mně pak také rukou dáním slíbili a
pl'iřeldi. Jestliže je P. B. jakým statkem nadělí a 'jestliže
by pak bylo jistotně poznáno, že by toho svévolně uči
niti nechtěli, bucY- paní Alžběta Tomanka aneb Zigmund
Roh s manželkou svou a mohouc to učiniti a podlé té
milosti a ulévku ten dluh zaplatiti, když k statku přijdou,
tehdy aby dědicové moji mohli právem k nim přistlípiti
a o ten všecken dluh zúplna pojednou jich napomínati
tak, aby jim z téhož dluhu nebylo nic uleveno. Také chci,
aby bylo těm čeledínóm, děvečkám všem zaplaceno za
jich službu, jakož pak rejstřík o tom před rukama v mém
slole jest, co se které, platí a dáti má, než Dorotě dě
večce aby bylo nad sluzbu její výš IV kopy míš. na blány
přidáno a Martě také III kopy míšo II Anně II kopě
mfš., avšak blldou-Ii paní manželky mé a dětí poslúchati,
mohou jim po času více učiniti a k poctivosti a k vdávání
jim pomoci. Na potvrzení a budlícf pamět toho všeho
já svrchupsaný Michal Karyk z Řezna k této výmince
kšaftovní a sepsání tomuto a k této vuoli mé poslední
pečef svlÍ vlastní přirozemí jistým vědomím mým dobrovolně při dobrém rozomu jsem phtiskl a sVlÍ vlastní ruklí
jsem zespod podepsal a pro lepší toho jistotu a dokonalejší
vědomost dožádal jsem sevtaké Ul'. vladylt p. Jindřicha Prefata
z Vlkanova a p. Pavla Zipanského z Dražice, ze jsú také
pečeti své dali jim beze IIkody na svědomí podlé mne
přitiskmíti k tomuto listu a kšaftu mému. Jenž jest dán a
psán i dokonán léta MOD°L'J v sobotu pl'ed sv. Havlem.
13. )574, 8. ledna. Rukop. č. 2118 f. 389. Mikuláš
Karyk z Rezna - j~kož má spravedlnost, k puol domu
u volka kšaftem otce jeho Michala K. z R. odkázanou,
tu polovici té domu a zahrádku dává bratru svému Zikmundovi K. z l~., který má druhou polovici též odkázanou. Act. fei·. VI. post Epiph. d.
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1577,18. bř~zna. Desll:)' zelll. větší č. 19 j.' J.6.

Já Zikmund Karyk z Rezna II na Malém Baštku odkazuji
- všecek statek mllj - Malej Baštek, kromě co se
obilé, též rnlíčného od sejrův a másla dotejče, toho všeho
v moci Sidonie, manželky mé, jakoZto mocné poručnice
zustavuji a to pro vychování sebe, dítek svých a čeládky
- druhé také v domě mém - u volka - všecky klenoty,
koflíky, prsteny, šaty to všecko odkazuji Janovi a
Jiříkovi, synům mým, na rovný mezi lJě díl na ten zPll'
sob, aby manželce mé Sidonii, roz. Smidnerové, 1200
k. m. vydáno bylo. Stalo se v pondělí po Le·
tare 1677.
.15. 1578, 5. listopadu. Rulwp. č. 2112 f. 39.
FaltJ'n Kyrchmar koupil sobě, Faltynovi a Danielovi,
synum svým, duom u volka vedle domu u sv. Petra s za·
hrádkou od Sydonie Karykové roz. Šmidnerové, poruč.
nic~ sil'otkuo~ po Zikmundovi Karyko\·i z "-., za 14.000
k. c. Act. pndie Leonhardi.
16. 1597, BO. listopadu. Missiva v arch. místodrž.
sv. 106 j. 60. (Strany 10zumenllJv Samuele Nejepínského.)
Na J. M. C. jest slov. Samuel Nejepínský z Nejepína po·
níželíě vZ!lesl, kle rak hy Valentin Kirchmair z Rakvic,.
u něhož on pokoje s manželkou svou a čeládkou nemaje'
na tcn čas ještě domu svého k přebývání dost~veného
pronajaté jmá, k němu se zoumysla nutkati a mnohé ne~
sncsitedlné pi'fčiny, z čehož by něco horšího pojíti mohlo,
dávati jměl, dům zamykati, z něho ani do něho čeládku
jehó pouštěli nechtěl, skrz což manžeika léhož Nejepín·
ského z strachu nebezpečně v nemoc, upadla, J. M. C.
v lom za milostivé opatřcní prosíce, i nemajíce J. M. C.
uad takovým nenálezilým, pokudz by tak bylo, téhoz
Kirchmaira předsevzetím zádného zalíbení, prolož pocti.
vým purl<lnislru a konšel um St. M. Pr. POl'oučeti rácí,
aby dolčeného Kirchmaira ihned pbd sebe obeslali, jemu
to dostatečuě všecko stíŽlli a jménem J. JvIti C. pHstně
poničili a k tomu skulečně pHdržcli, aby se on k němu
Samuelovi Nejepínskému, manželce a čeládce jeho všelijak
pokojně choval, v bytnosti v pokojích pronajatých žádné,
překážky nečinil a příčiny J. Mti C. k jinšímu při osohč
jeho téhož opatření nedával. Na tom oni ctc. Decretum
etc. Pragac BO. Novembris 1597.
1627, 6. srpna. ]c.llkop. č. 2114 f. 362. Uroz.
paní Anna Cellerova roz. Kořenská z Terešova koupila
dum v osadě sv. Linharta u lřech zlatých rlm, od slaro·
dávna u volka ře'čený, od Anny' Kyrchmajerové i na
místě AlZběty Hadnové a Karla, let ncmajícího, dcery II
syna jejího, za 2750 k. č. jakž lo mčla po nebo Faltínovi
Kyrchmajerovi, manželu svém.

*

Číslo pop. 141.
(U sv. Petra.)
~'UB2.
Rukop. č. 2099 f. 327. Lnuren·
cins Babka sartor proscribit d"mum suam in foro crina·
lium penes dornum Johannis Hron in dcbito.
1. 14B8, 26. května. RlIlwp. č. 90 f. ,19. Thomas
dictus Krczmicze et Katherina emerunt domum in foro
fr,uctuum inter domos Johnnnis Hron ct Juhannis ad bovcm
erga deuitores infrascripto" videlicet ,Margaretham, orpha·
lIam Johannis de j\Ionlibus Chulnis, Sulkonem dictum
Striczek, plebanum et vitricos ,ecclesi.e s. Leonardi, .ipsis
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per Laurencium Babkam sártorem 'testamentaliler legatam'
et donatam .pro XL s. Act. fer. II. post Ul'bani.
2. 1445, 8. května. RlIlIop.č. 90 t: 117. Nico·
laus Dupowccz braseator emit domum olim Babconis
nunccupatam erga J anam, conthoralem vVenceslai,
sororem vel'O Katherine, l'elicte Krczmiczonis, pro L S.
Ad. die Stanislai.
B. ,1447, 18. října. Rl/llOp. č. 90 f. 153. Bohus·,
laus ab albo leone et Markussa emerunt domum - erga
Nicolaulll Dupowecz pro XLVI s. Act. die Luce.
4. 1448, 13. srpna. Rl/kop. č., 90 J, 162. Marti·
nus de Kniezicz et Cunka emerunt domum olim Bablwnis
erga Bohuslaum ab alho lcone pro XLIX S. cum media.
Act. fcr. III. post Tiburcii.
5. 1464, 20. t\nora. Rl/kop. č. 2119 f. M. 12. Ve
jmeno bozie amen, Já Martin z Kněžic vyznávám duom muoj, v němž bydlím, ktcrýž na Ovocném trhu
mezi domy Fraňka ostl'ožníka a Matěje od vola leU dal sem '-' paní Kunce, manželce mé, Václavovi a Pe
trovi, dětem mým a jejím - . Act. fer. II. ante Petri
ad kalh.
6. 1466.
RlIkop. č. 2105 j. 234. Kunka,
J ohannis pannificis dicti' Krczmice conthoralis - resignat

ze

-

ollulia bona sua --- marito SUD.

7. 1468, 28. března. RlIllOp. č. 2105 f. 266. Tho,
sellator et Johanna emerunt domum in foro fructuum,
lil (jua s. Petrus depictus, inter domos Franconis calca·
riste, et ,Matl\ic aa bovem aput Johannem dictum Krcz·
~ micze, et Kunkam pro LXX s. Act. ter. II. post Letare.
8. 1472, 1. čcrvence. RlIkop . .č. 2105 f. 321. 1\'1,,·
thias Horcziczka ct j\{argaretha emerunt domum, in (jua
imago s. Petri cst; depicla, circa Thomam' sellatorem ,pro
CXXX s. Act. fer. lUl. ante Visit. b. 1\1. V.
9. 1472, 12. října. Tallltéž. ,Mathias Horcziczka
resignavit omne ius SHum ad domum supranototam pl'e·
dicto Thome sellatori vendenti. Act. fer. ll. anle Galli.
~as

10. 1476, 12. t\uora. Rt/kop. č. 2105 j. 365. Jo·
hannes sarto1' dictus Slepice et :Margaretha emertlnt do·
IltUIll ad s. Petrum circa Thomam sellatorcm pro LXX S.
boem. Act. fer. ll. post Scolastice. (Bez kvitancí.)
ll. 1477, 11. brezna. Rl/llOp. č. 2105 f. 383. Ja.
cobus sartor dictus Sswagr et Martha emerunt domum ad
S. Petrum aput Thomam scllatorem pro LXX S. boem.
Act. fer. III. ante Grcgorii.
12. 1492, 20. října. RlIkop. č. 2107 f. 24. Elsska
de Landsstajn cmit d. ad S. Petnun crga Johannem a
tribus fratribus, commissarium olim per Martham, 'Jacobi
sartoris, substitut-um, pro C, s.' pl'. Act. sabbato post
Calixti.
lB., 1496, 27. října.RllllOjJ. č. 2107 f. 116. Jo·
hannes· ssmajdcrius ct Dorothca emerunt d . - . erga
Elsskam de Lansslcjn pro CXV' S. Act. in vig. Sim:et
Judc. (1498 kvituje Jan Firšic z Nabdína, ma!,žel Elišky'
zL.)
14. 1ó20 (?)
Rl/kop. č. 99, j. 213. Jan
šmajdéř, ncučiniv o statku SVéll1 poHzení, z~lnřel.
15. 152B.
RI//wp. č. 2109 f 311. . Poručníci
sirotkuov, někdy Jana z Bransúdu prodali ,duo!n úěkdy
Jana šmejdél'e, spoluporučníka svého, Petrovi z Lchnic za .
CXXX k. gr.
,
16. 1 ó24, 4. dubna. Rl/llOp. č. 2110 f. 26. Tomáš
Kocman, a 'Dorota koupili duom: mezi domy Pytlfkol'ským
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a Prokopové obostranně od Pavla Lancmana za CXXX
k. pr., jakož jest to 011 sám od poručníknov statku někdy
Jaua z Bransudu měl. AcL die Ambrosii.
17. 15B4.
Tallltéž. Tomáše Kočmana.
18. 1588, 28. března. Rl/kop. č. 2112 f. 285. Man·
želské vzdání statku Jana Nymburského kodčího a Marty
m. j. Act. fer. II post. Incarn. J. Chr.
19. 1588, 5. září. Tamtéž f. 297. Tomáš Grof
z Grcifenberka koupil duom u sv. Petra od Jana Nym.
burského a Marty m. j. za 475 k. č. Act. fer. II. post
Aegidii.
20. 1588, 19. září. Tamtéž j. 397. Doktor Adam
Huberus z Ryznpachu a Anna koupili duom u sv. Pelra
vedle domu Jiříka Vejvody od p. Tomáše Grofa z Gr.
za 487 1/, k. č. Act. fer. II. post Ludmilae.
21. , 159B, 12. kvělna. Tamtéž j. 398. Doktor Bar·
tolomčj Svalb z Jisic a Anežka koupili duom u sv. Pelra
na Ovocném trhu, první pod loubím, mezi domy Faltýna
Kirchmajera a Mikul~še Jonsa kožišníka od doldora Adama
Hubera z Ryznpachu za 650 k. č.
22. 1607, 21. července. RJlkop. č. 1066 j. 199.
(Svědomí ku přípoyědi Zuzany Skrétové z Hiršperku,
manželky p. Pavla SVéty na dům u sv. Petra po někdy
doktorovi Bartolom. SvalbovL) Bartoloměj Wogner apa·
tekář svědčil! To vím, ze jest Zuzana Skrétová byla
vla,tní dcera paní Anyzky z Tomendorfu, a to jsem
slejchal od mnohejch dob rej ch lidí, než olce jejího jsem
neznal, než když olec jejíymřel, tehdy sobě paní Anyžka
v.ala pana f\,artoloměje Svalba, kterej byl otčíll\,em jí
paní Zuzany Skrétovy, a po smrti jeho ,Bartoloměje Svalba
zůstali dva synové, jakožlo Antonín a Salomoun, a to vím,
že potom Antonín ,umřel zde v Praze, a to jsem potom
slyšel, ž~ jest ten Salomoun u Hory Kutny umřel a naní
Zuzana Skrélová, a polom ti dva bratři Antonín a Šalo·
moun že jsou z jedny mateře zplozeni, to já vím. To já
nevím, jestli paní Zuzana neb kdo jiný s městem trpící
čili není, než to vím, že jest ješlě jedna 'sestra její z též
matky, jménem Hedvil<a, a bratr Melichar Lang, jako by
měl v Uhl'ích se ztratiti, pak nevím, kam se děl, jestli
rév čili není. To laky v"ím, že jest nebožtík pan Bartoloměj
Svalb panu Pavlovi Skrétovi jí paní Zuzanu za manzelku
při povídal, ale jaké jsou smlouvy svadební byly, já nevím,
byly na papír poznamenány, více nevím. 'Wolf Tyc,
sedlář a měštěnín v Me.uším Městě Pražském, svědčil
takto!, Já jsem tu z Tomendorfu znal a vím, ze jest Zu·
zana Skrétová její zivotní dcera byla, já jsem ji na'rukou
nosil v Svidnici a mel by ještě jeden bratr její životní
bejti, ale je,lli ziv, toho já nevím. Druhé mol~u s dobrým
svědomím pJl'ěditi, kdy' jest pan Bartoloměj Svalh odsud
jel, tehdy mi dal peníze za novej vi'!z a ještě toho dne,
když mi zaplatil, odjel, a uěktel ého dne potom umřel, a
po jeho 'smrti J~ho dva zivotní synové, ktcréž s svou
manželkou paní Svalbovoll zplodil, ho následovali a ze·
mřeli, sice nevím, co více pověditi.
2B. v 1607, 15. srpna. Rl/llOP· č. 2205 f. 299. (((šaft
Zuzany Skrétové.) Ve Jmeno - . A protož já Zuzana Skré·
lov a, rozená L01)gova - , mýmu nejmilejšímu' manželu,
uroZ. p. Pavlovi Skrétovi Sotnovskému z Závol'ic J. Mli C.
mince písaře u Hory Kutny - odkazuji [de] - a
potom mé milé jedinký sestře, panně Hedvice Longol'Ý
_ sto tolarl!. - (Prohlášeno 9, ún. 1609.)
24. 1608, 28, ledna. Rl/kop. č. 1,141 f. 261. (Pří·
povedi na statek po dr. Bartoloměji Svolbovi z Jisic.)
jakož isou některé osoby učinily přípovědi na duom
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v osadě sv. Linharta ležící i jiný všecken statek k juris·
dikcí tohoto St; M. Pl'. pHnáležející po někdy doktorovi
Bartolomějovi Svalbovi z Jisic pozůstalý, k kterýchžto pří.
povědí provozování, kdtž v pátek po sv. Františku 1. 1607
před právem se postavili, tu jeden každý svou přípověď
provozovali a uk~zovali I'šickni společně kundšoft z kan·
celáře J. M. C. Ceské dvorské za tou příčinou, že strany
týchž přípovědí na resolucí J. Ivlti C. nic nepozůstává,
než co se statku v knížetství Slezském pozůstávajícího
dotýče, ten že na resolucí zustává, žádajíce, aby již bez
dalších průtahúov vyslyšáni býti mohli. A tu nejprve p.
Petr Ncrhof z Holtrperku a p. Jan Theodor z Ottersdorfu,
poručníci od p. purgmistra a pánu'ov zl'ízení, k ruce sirot·
kuov Anny Marie a Ludmily Zuzanny a Anna, vdova, vše
po někdy Václavovi Trejtlarovi z Krošvic zůstalí, přípověď
svou pro BOO tolaruv širokých pr0v"0zovali. Proti če
muž plnomocníci paní Zuzanny Skrétové z Hyršperk l1
ohlásili se, poněvadž průvodo\'é při právě vedení dějí se
ne pro strany než pro soudce, pokudž by týž dluh od
práva uznán byl za spravedlivý, ze toho právu podávají
k rozsouzení.
Přípověď od paní Zuzanny Škrélové z Hyršp~rku
právem nápadním, jakožto,sestry někdy Antonína a Salo·
mou na, bratří v vlastních Svolbuv, učiněnou plnomocníci
též Zuzanny Skrétové vedli II ukazovali, davše ji spoll!
s ohlášeními přečísli, rejstl'fk odkla<,!uv k průvodům, kou·
pení domu doktora Bartoloměje Svalba, kšaft Anyžky
Tommendorfové, svědky rejstry zapsané listovní Martina
Wintera, Aw\y Kyrchmajerové z Holtrperlm, parta Jiřího
Funka z 01ivetu, rejstHk pohl'bu Bartoloměje Sval ba a
Antonína, syna jeho, artykul z kšaftu Jana Skréty, mlu·
veno při lom, jakou jest přípověď Zuzanna Skrélová
z Hyršper~u na duom a jiný všelijaký statek po Barto·
lomějovi Sv'\,lbovi z Jisic ačinila, pravíc se k němu po
Antonínovi a Salomounovi, bralřích vlastních a jednobrišních,
právo a spravedlnost míti, proto že sou z jedny matky a
jednobhšní byli, vedouce k ní průvod tím ukázala, že
žádnýho přítele s městem trpícího mimo ní se nenachází,
a poněvadž jmenovaní brati'í otce přečkali a potom též
z světa za ním vykročili, tak ten nápad s nich vna ni
pHchází; ze pak s městem trpící jest on Pavel Skréta,
manžel její, měštěnínem zdejším jest, lo také se ukázalo
a kdo tak jako ona spravedlnost svou, ukázal, podle práva
B B uká,e se, že jesl po přátelích nápadu vždycky užil,
čehož i una požiti má a bude moci.
Proti čemuž plnomocníl, poručníkův se ohlásil, že
podle práva F 19 a 20 tulikéž žádá za opatření.
Kdež pan purgmislr a rada slyšev~i přípovčď takto
o tom vypověděli: POl,ěvadž Zuzalllla Skrétová z Hyrš·
perku, manzelka pana Pavla SIert"ty Š"tnovskýho z ZávoHc,
ucinivše přípověď právem nápadním na duom v o,adě sv.
Linharta na Ovocném trhu leZící i jiný všelijaký a na
cemkoli záleiející statek po někdy Bartolomějovi Svalbovi
z Jisic próká/ala, že ona Zuzanna Škrétová jest vlastní
dcera paní Anyžky z Tamendorfu z prvního maúželství
jejího zplozená, kterouž paní Anyžku, matku její, v stavu
vdovském zůstávající, lýž někdy Bartoloměj Sva1b z Jisic
za manželku jest pojal a s ní, jakožto již z druhého mimželstva, 'dva syny Antonína 'a Sal"mouna splodil, a ti této
Zuzanny jednobl'išllí bratři sou byli, kteříž přečkavše'
živobytím olce svého, potoní též prmtr:edkem smrti časné
~ toholo sveta oba dva vykročili, z nichž ona posledního
Salomouna jménem v nemoci postavenéhó na Horách'
Kutnách až do smrti jako sestra opatrovala i ,poctivě a
křesfansky I'ypohřbila, práva pak ki'álovství Ceského i
privilegia městu lomu daná ukazují, že nejbližšíkrévní'
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přátelé s městem trpící v statcích z světa sešlých nápad
míti mají, z lěch příein duom ten i jiný yšecken a všeli·
jaký statek po vÝšpsaném Bartolomějovi Svalbovi z Jisic
pod jurisdikcí práva tohoto zustávající, což by ho koli po
splacení dluhuov,pořádných a provedených zustalo, vejš·
psané Zuzanně Skrétové z Hyt'šperku jakožto nejbližší
krevní pHtelkyni s městem tímto trpíc( proto, že se ~ád.
ných bližších přátel někdy Bartoloměje Svalba z Jisic mImo
ni při právě nenachází, právem nápadním se přisuzuje a
připovídá p, p, Actum 28. Januarii 1608.
25. 16Q8, 28. ledna. Ru/wp. č. 2113 f.457. Zmoc·
něna Zuzana Skrétová z Hyršperku domu na Ovocném lrhu
někdy Barloloměje z Jisic.
26. 1611, 27. ledna. Rukop. č. 2114 f. 35.,. Daniel
Škréta Šotnovský z Závořic, sekretář komory Ceské, a
Judit z Altenperku m. j. koupili dum u sv: Petra - od
p. Pavla Skréty, bratra svého, za 1500 k. c.
'i' 162S, 26. července. Theodorykus Syn1eon Wahl
z Lilienova, hejtman panství Slavkovského, a Zuzana
z Šolnpachu m. j. koupili dlm1 v osadě sv. Linharta mezi
domy Františka Cortesi a Anny Kirchmajerové, předešle
Danielovi Skrétovi a již na J. M. C. v pokutě připadlý
- za 1000 k. Č.

Číslo pop. 140.
(Dum Frankovský, Prokupovsl,ý, Chmelovský.)

*1. 14S\.
Rtt7wp. č. 2099 f. 344. My purg·
mistr a konšelé Velikého Města Pr. všem vnobec na
vědomie tiemlo zápisem dáváme, že sme ueinili rozsú·
zenie a plné dokonalým ortelem vypověděnie mezi Va·
vřincem Babktí, I,rojčímj z jedné a Janem Hronem
z strany druhé o diery pryvetové, jimžlo smrad sě jesti
stramím svrchupsRným dál, a k tomu o zdi a o žleby a
to takovéto: Nejprve jsme vyřkli a vypověděli, aby
svrchu psaný Hron v svém privelě lu dieru, ktertíž jest
prolomil z svého priveta na dvuor Vavrince, dokonce
zazdil a zeď svtí opravil. A zase Vavřinec aby svtí zeď
privetovú, kteráž sč jesti vybořila, za jeho komnielú, také
opravil. Dále sme vyřkli, aby ta zeď za pryvety, kteráž
dělí oba dvorce jich, při Hronovi zuostala, jakož hreben
té zdi okazuje a ti trámové schodoví a pavlační, kteříž sú
kladeni v tu jisttí zeď ze dvora VavHnce, tak mají znostati,
dokavadž nesejdtí. A když by sešli, tehda jiných nemají
klásti. Potom sme vypověděli, aby tu zeď, ktenU sě po·
číná od těch privetóv a jde až na ulici, na kteréžto sto·
jita oba krovy domóv, obě straně spoleeně měla a jie
poživale, jakož pramptíchové z obú stranú okazují. A žleb
ten, kterýž leží na té jisté zdi, má býti společný.
*2. 14S9, 5. tínora. Rukop. č. 90 f. 31. Franco
calcariator et Margaretha emerunt domull1 sitam inter
domos Thome Krczmieze ex tma et eiusdem Franconis
parte ab altera erga Katherinam, relictam Johannis Hron,
et Hanussium, gem rum ipsius, pro XL s. Act. die s.
Agathee.
1. 145S.
Rulwp. č. 2102 f. 46. Franiek
calcariator ct Anna emerunt vineam Nasowska sub agris
Strassnicz ex una et transeundo in Strassnicz in sinistra
manu parte ex altera erga famosum Helll'icum Hutnik,
Johannem et Wenceslaum, fratres germanos ipsius, pro
LXX s.
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2. 1482, 17. července. Rukop.Č. 2106 f. 112.
Procopius cingulator a fiavea auca et Anna emerunt do·
mum in parrochia s. Leonardi inter domos Jacobi Sswagr
sartoris et Michaelis vitratoris erga Gregorium Frankonis
pro LXXXII' j, s. prag. Act. fer. lIlI. post Divis. ss. ap.
S. 1487, 19. eervna. Tallllež. Procopius cingulator
et Anna, non valentes perficere solucionem pro domo,
domult1 eandem commissariis per Gregorium Franlronem
subslitutis resignaverunt. Act. fer. III. post Viti,
4. 1487, 2S. cervence. Tamtéž f. 206. Baltazar
ssmajderz et Dorothea emerunt domum - aput commis·
sarios olim Gregorii Franconis pro LV S. pl'. Act. fer. ll.
post Marie lvlagd.
5. 1490.
Rllkop. č. 2106 f. 206. Dorolhca,
olim Baltazar ssmajderii.
6. 1494.
Ru/wp. č 94 T. f. 109. Johannes
Hnat suscepit ad se Barthossium, Annam et Johannem,
orphanos olim Ballazar ssmajderii.
7. 1494, 27. února. Ru/wp. č. 2107 f. 57. Simon
Borzezky et Kalherina emerunt d. olim Frankonis penes
d. Nicolai servatoris cl domum Firssicz aput Johannem
Hnat gladiatorem' et Dorotheam pro C S. Act. [er. V.
ante Transl. S. Wene. .
8. 1500, 1. dubna. RI/lwp. č. 2107 f. 184. Herzman de Brzczna et Margaretha emerunt domnlt1 dielam
Frankowsky inler domos Johannis ssmajderii et Nicolai
seratoris sitam a Katherina, relicta Simonis Borzecky, pro
C S. pl'. Act. fer. lIII. ante Ambrosii.
9.

] bOS, 15. března.

Rukop. č. 2107

t.

230.

Sigismundus Pietipesky z Krásného dvoru a na Peruci
emit domum Frankowsky a Margaretha, conthorali Jo·
hannis Heřman z Bl'ezna, pro C S. A pl-i tom nadepsaný
Zilpnund oznámil, jestli že by jeho v tom časn P. B. od
smrti neuchoval, aby jeho dědicové, ktel-íž by toho domu
v držení byli, Alžbětu z Valeeova, manželku jeho, z toho
domu nehýbali, dokudž by stavu svého neproměnila, a
Annn z Krásného dvoru, sestru již dotčeného Zigmunda,
též aby z toho domu nehýbali az do jejieho živola. Act.
fer. lIlI. post Gregorii.
10. 1507, 19. eervence. RlIllOP. č. 2108 j. 5. Do·
rothea, relicta Procopii coquinarii, emit domum Frankovsky
inter domos Johannis ssmajderii cl Nicolai seraloris a Si·
gismundo Pietipe-ky pro C s. Prenominata Dorothea 1'0'
cificavit, quod medielas illins domus post mortem ipsius
in Johannem, servitorem eiu', devolvatur. Act. fer. II.
ante l\Iarie Magd. (R. 1508 kvituje Anna z Krásného
dvoru jménem Pělipeského a 1'. 1509 illuminátor Jonáš a
r. 1512 Jindřich z Vítova.)
ll. 1514, 26. srpna. RIt/wp, č. 2108 f. 146. Do·
rothea, vdova někdy l'rokopa kuchyníka, vzdala duom
svuoj, v němz bydlí, řečený Frankovský, Janovi, slUŽeb·
níkl! svému. Act. sabbato ante Ruffi.
12. 1514, 12. záK Tamtéž f. 147. Dorothea coquinada, oHm vVenceslai, nunc vero Michaelis conthoralis resignat domum suam - marito suo
Act. fer. III.
ante Exalt. s. Crucis.
lS. ] 5 ~1, 19. srpna. Tamtéž. Michal z Kuchyně
s Dorottí, munžellní sVlí, dobrovolně SIÍ se svol!li, aby
bez sebe obzvláštně byli. A na to pokálána Jest ce·
dule od práva duchovního, že jim toho dopouští. Act.
fer. ll. post Assumpt. M.
14. 1524, 25. ledna. Rukop Č. 211(1 j: 17. Dorota
Prokopová vzdala duom ležící mezi domy někdy Jana
<
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šmajdéře a Tomkové obostranně Jiříkovi řeeenému Jiránek

a Martě m. j.
ló:n)

15.

1
r

Aet. die Convers. s. Pauli.

H 27, 14. pros;nce.

Tamtéž

f.

(Zrušeno r.

240.

Jakub
uzdal' Bílaj a Marta koupili duom na trhu Ovocném mezi
domy Tomkové a ne kdy Jana šmajdéře od Doroty Pro·
kuopkové za LXX k. pl'. Act. sabato post Lucie.
16, 1542, 20. listopadu. RullOp, č. 2142 f. W.16.
(Kšaft Jakuba uzclaře.) My purgmistr a rada St. M. Pl'.
známo čmíme naším tímto listem vuobec pi'ede všemi,
kdež eten nebo čttící slyšún bude, kterak Jal<l;b nzdař,
někdy soused náš, ueinil kšaft I' stl'edu den SI'. Sfastného
a Zbožného MVCXLll, tak že on Jakub vuoli SVlí
poslední před nimi oznámil jest takovtíto: Najprve
že duom svuoj, v němž bydlí, se všemi svrchky a
nábytky i se vším a všelijakým hospodál'stvím, item
hotové peníze, kterýchžto ze jest pul osma sta kop míšo
a některá kopa vajše; ilem stHbra vypáleného XXXV
lotuo, a podle toho i jiný všicek statek svuoj dává a
mocně po své sml ti poroueí a odkazuje Janovi a Lidmile,
dětem svým, na rOl'ný mezi ně podíl. Pakli by také týchž
dětí jeho obudvú před dojitím let spravedlivých P. B. od
smrli 'uchovali neráeil, tehda ten všecken statek a dílové
jich na Bartoloměje kolláře, bylem v městě Cáslavi, a na
Jana uzdaře, obyvatele Nov. M. Pr., bratry jeho vla· tní,
aby pl'ipadly plným právem, na takový však zpuosob, aby
tíž bratl-f jeho z toho statku byli povinni vydati Pavlovi
Doubalovi, sousedu Nov. M. Pr., švagru jeho, patnádcle
kop mK a Janovi Pánkovi, té? švagru jeho, dvatceti kop
též míšo l'ři tom dále oznámil, že kněz Sylvestr, bytem
na ten čas v Loueimi u Klatov, ncchal jest u něho truhly
s kněhami, se zbrojí, item kalichu stříbrného a kofi(eku
též stl'íbrnélio, 10 aby mu bylo zase všecko navráceno.
Item do kostela M. B. před Tejnem do kaply bratrské
pět kop gr. čes., a ty aby na světlo obracovány byly.
17. 1551.
Rtt/lOp. č. 100 }: 3/6. Narovnání
o dědictví po Jakubn uzdaři. Dum dědí Bartoloměj
Chmel, manžel Lidmily, dcery Jakubovy.
18. 155;, 1. eervence. Ruko}'. č. 101 j. 9S. Stal
se podíl statku po Bartolomějovi Chmelovi mezi Lidmilou,
manželkon téhoz Bartoloměje a Janem, synem jejím, a
Jakubem, paslorkem též Lidmily, II to takovi, ze duom
Chmelovski, vinici pod Bilajmi horami a krám pod rat·
houzem, to Jakub, pastorek též Lidmily za díl svuoj ujal.
Item Janovi, synu jmenované Lidmily, duom Prokupkovský
a vinice Kozlovka se dostala, Lidmila pa', vinici Adamku
za Košíři a zahradu Dlažická l'eeenú. Act fer. ll. post
Pel rum et Paulum.

19.

1556.

20. října. Rukop. č. 990 f. 14,

V té při mezi Jaklibem Chmelem a Lidmilou Chmelovou,
tu kde? pruovod obeslal' Lidmilu vinil ji z toho, že sobě
osobuje statek po bratru jeho Janovi, duom Prokopovský,
vinici Kozlovku - .páni nalezli: Poněvadž jistí podílové
o statek někdy Bartoloměje Chmele mezi Lidmilú Chme·
lovú, Jakubem Chmelem a Janem, synem též Lidmily, stí
se stali, z kterýchžto podíluov na díl dolceného Jana
duom Prokllpkovský a vinice Kozlovka jest pl'išla, a Jan,
ncmaje let, z tohoto světa proslředkem smrti jest sešel,
tald.e jeho díl nepořízený zuostal a ona Lidmila, oddělivši
se od svého dítěte, díl SVllj manzelu svému společným
vzdánim je,t zapsula, t"kže s ní nápad na Jana jest jíti
nem.,hl, a .Jakub Chmel 10 jest podle práva, že Jan
jeho bratr po otci vlastní byl jest, pokázal, z těch příčin
k lakovému statku po něm Janovi zuostalému on Jakub
jako vlastní bratr právo před Lidmilou má. Act. fer. III.
post Lucam.
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20,

1557, Sl. května.

Rl/kop. č. 2117

771

f. 384.

Zmocněn domu Prokupkovského dle přísudku apelací stvr-

zeného Jakub Chmel.
výše dum č. p. 11.)

Act. fer. II. post Urbanum.

(Viz

21. ] 571.
Rukop. Č, 1225 f. 53. Kateřina,
dříve manželka Jakuba Chmela, nyní Duchka Branického.
22. 1579, )2. března. Rl/llOp. č. 2122 f. 324. Ve
čtvrtek den sv. Rehoře stalo se porovnání že Duchek
Branickej, jakožto hospodář po Kateřině od Chmcluov,
m. své, duom n Chmeluov upouští Markétě,
dceři po nebožce Kateřině a Jakubovi Chmelovi a nyní
manželce Jil'ího Vejvody z Hradiště - .
23. 1588, 7. října. Rl/kop. č. 2205 f. 99. (Kšaft
Jiříka Vejvody.) Ve jméno - . Já JiH Vejvoda Hradištský,
měštěnín v St. M. Pr., jsouce od P. B. těžkou nemocí navštíven
_ s strany pak slatecku mého, ktereji jest mi milej P. B.
z milosti své svaté spolu s Markét"u, manželkou mou
milou, naděliti a naspořiti ráčil, ten zuostavuji při zápisu
a zdání spoleeném, než co se dottjee těch 50 kop míš.,
kteréž sem sobě při zápisu a společným zdání vymínil,
ty porouCfm II odkazuji Anně, dcerce své, dal-li by jí P.
B. k leluom přijíti á k p"clivému vdání, aby jí napl'ed
z toho ze všeho stalku vydány byly, na kteréž aby se jí
k veselí svadebnímu poctivá vejprava neinila. Též jí Anně,
dcerce své, odkazuji a poroučím th zlatý prstýnky, jeden
s turkusem, druhý s šmarakem a t1'etí též s kamenem
slove anykl; více jí odkazuji a poroučím pás stříbrný na
tkanici hedbávný, to vše když jí dá P. B. k letuom při·
jíti a že by se vdáti měla, má to hledati a najíti při J.
Mtech panu purkmistltl a páních v radě, jwuc v škatuli
bílé mejm vlastním sekretem zapečetěné. Co se pak do·
tejee vinic, těch aby Markéta, manželka má, buďto ze by
se vdala aneb nevdala, jich požívala a na ně sama na·
kládala až do let sirotka, a vedle toho dluhy z oužitku
viničného aby placovala, poněvadž vinic užívati bude, tak
aby jak jí Markétě, manželce mé, tak také sirotku dlu·
llUOV se umenšov~lo. Pakli by se od pánuov poručníkuov
uznalo, že tíž vinice se vopouštějí a podle náležitosti
jedno každé dílo že se v čas nedělá, tehdy s radon J. Mlí
pana pnrkmistra a pánuov aby se takové vinice na dva
díly rozdělily, Anně, dcerce mé, jeden díl, a Markétě,
manželce mé, druhý díl, a ten díl Anny, dcerky mý,
páni poručnici aby jej v své opatrování k sobě přijali,
dříve nežli by k spušlění přišly. S >lIany pak dluhnov,
které sem spolu s Markétou manželkou lidem povinen,
ly sou na včteím díle knihami měst!kými pojištěny, Jako
pl'edně J. Mtem panu purkmistrn a pánuolll k obci do
ouřadu mostského, potom p~nuom osadním záduší a ko
stela sv. Linharta a Janovi Strabochovi, mydláři, bratru
. mému v městě Hradišti nad Jizerou, lomu sme povinni
dluhu spravedlivého, kteréž jest nám v eas potřeby pujCil,
64 kop mg,; na to má jistotu pod čtyhni sekrety A více
sem dlužen J. Mti. Ul'. p. Bohuslavovi Křineckému z Ronova a na Dětenicích podle šnldpryfn, kterejž na mne
pán ráčí míti, 20 kop míš., o čemž Markéta, manželka
má, dobrou vědomost má. Tu prosím J. Mti pana purk·
mistra a pánuov, kdy by pán ráeil na Markétu, manželku
mou, pro ně nastupovali, aby páni ráčili k J. Mti pánn
přímluvu učiniti, aby od ní pomaln, na terminy, pán
ráčil bráti pro mé věrné služby, které sem, jsouc u J.
Mli pána, einil. Více sem dlužen Duchkovi Bránickému,
oCímovi manželky mé, deset kop míšo podle cedule ře
zané, na to má ode mne jeden tisíc tyček jedlovejch na
vinici za 48 gr. čes. Proli tomu sou mi tito dlužni: Předně
a nejprve za cihly a vápno, jakž pHležící vejtah to uka-
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mum Frankonis erga Michaelem vitratorem et Ursulam
zuje. - Jiřík Ringl, švec někdy knížecí, na ten čas praví,
pro L s. Act. fer. III. post Bartholom.
ze jest na PohořelCi, ten jest mi po'vinen šest kop míš.,
~ 1496, 25. Hjna. Rl/kop. Č. 2141 f. 50. Václav,
l~teréž jest při úřadě J. Mti C. perkmistrském od Víta
syn Rehoře Fraňka. vzdává, jestli že by P. B. ho před lety
Smída na sebe k zaplacení přejal, a to jest také zapsáno,
rozumnými s tohoto světa rácil pojieti, všechno pl'ávo své
ty odkazuji a poroucím bratl'lm literátuom k kuoru sv.
_ Václavovi Ruozkovi, otcilnovi svému, a Zuzaně, maleři
Jiljí, aby je mohli vyupomínati. Při tom prosí[ll p. Marsvé - . Dálo se v l'adě v úterý po sv. Severinu.
tina Carcheziusa, písaře radního, a Jakuba ZeZule, že
otcovští poručníci iVlarkétě manželce a Anně, dcerce mé,
3. 1604, 19. listopadu. Rl/kop. č. 2107 f. 257.
budou ~ k nimito k radě a ku pomoci přidávám p.
Nicolaus serator 'resignat domum in acie penes domum
Kříže Chvalskýho. Za práce jich p3roučím jim, kdyby
Sigismundi Pietipesky - Johance, conthorali sue - . Act,.
pán Buoh hojnost vína nadělil, aby po jednom věrteli,
die Elisabeth.
totiž každémlt po člyřech vědrách, jim vydáno bylo, a to
4. 1507, 26. srpna. RI/lwp. Č. 2108 f. 7. Tomek
bílého k jich truňku.
pincerna et Katherina emerunt domum acialem ad s.
24. 1691, 13. března. Rl/kop. č. 2112 f. 354. Stal
Leonardum penes domum olim Frankovsky a Nicolao
~e frejmark o domy mezi Markétou, někdy JiHka Vejvody
seratore pro LX s. pl'. Act. fer. lIlI. post Bartholom.
a již Jakuba Pi'elouckýho manželkou, a 1Iikulášem J onsem
5. 1632, 27. března. RlIlwp. Č. 2142 f. O. 13.
kožišníkem, že Markéta postoupila jest domu ChmelovMy parkmistr' a rada - známo ciníme - kterak Kateského Mikulášovi Jonsovi, proti tomu on Mikuláš postoupil
řina Tomková učinila kšaft v st;'edu po Zvest. P M. ~
jest domu svého u cerné záby Markétě - . Act. postridie
takZe duom odkazuje Anně svý a Martě, pHtelkyni
Gregorii.
svý, na rovný díl k záduší sv. Linharta na opravu
25. 1606( I).
RI/lwp. č. 2232 .f. 218. Zde
věze X k. m. (Vysvědčeno 17. května t. 1'.)
uvádí se, že Jan Budínský z Vyšetína dluH koupil od Mi6. ] ó3<l, 9. září. RlIlwp. č. 2111 f. 56. Petr Polák
kuláše Jonsa. (Jinak jsem zmínky zádné nenašel o tomto
a Anna koupili d. mezi domem Kuliškovým a Prokllpkotrhu.)
vým od Pavla nožíře za LXII k. č. Act. in crastino
v
1l6.v 1609, lO. září. RlIlwp. č. 2113.f. 499. Daniel
Nativ. M. V.
Skréta Sotnovský z Záv<;Hc koupil dum mezi domy někdy
7. 1635, 14. července. Ta11l/éž J. 108. Matěj
Dominika Bartoloměje Svalba a Adama Henyše od Jana
Fous a Marta koupili d. na rohu vedle Jakuba uzdaře
Budínského z Vyšetína za 600 k. č.
od Petra Poláka za LXII k. Č. Act. fer. Hll. post Marv
27., 1611, 27, ledna. Rl/IlO}. č. 2114.f. 36, Daniel
garetham.
Skréta Sotnovský ze Závol-ic, sekretář komory Ceské, a
8. ] 669, 4, února. Rl/kop. č. 2118 f. 213. i'vlarta
Judit m. j. dum Ch~nelovský vedle domu Adama Henyše
meCíl'ka, po Matějovi z Kapí Hory vdova, dala dUOll1
dávají Bohuslavovi Skrétovi, synu svému.
svuoj, v němz bydlí, na rohu proti sv. Linhartu - Six28. 1611, 2. srpna. Ta lil též I 4f). Jiřík Benedikt
tovi RejchnarQvi, toho času hospodáři v celnici, a Anežce
Wenig k. d. Chmelovský od Daniele Skréty za 600 k.
m. j. Aet. postridie Blasii.
gr, m. (též zadní díl domu se dvorem.)
, 9.. 1689, 6. bl'ezna. RII/wp, Č. 2230 f. 263'
29. 1613, 10. ledna, RII/wp. Č. 2148.f. 91. Jakož
Wolf Knejsl z Borovska a Aneika m. j., též Jan a Václav
jest rozepře byla mezi Adamem Hen)'šem a Jiříkem vVeReichnaurové bratH, pozuostalí po Sixtovi Reichnaurovi
nigem kupcem, kdež Adam H. do něho Jii'íka, ze by
s Anežkou splození synové a téhož Wolfa pastorkové, se
v domě svém u Chmelu i'eeeném, sobě okno jedno (vysrovnali, taleZe oni Jan a Václav v domu proti kostelu sv.
zdvihši krov, z kteréhož voda předešle do zlabu spolecLinharta spravedlnosti své olcovské posloupili jstí otčí
ného z cihel udělaného, jako i s druhého, scházela) v nové
movi za lOO k. gr. Č. Acl. fer. II. post Translat. s. Wenc.
zdi tolikéz druhé v střeše, nímž světlo do domu jeho
10. v 1599, 18. květua. Rl/kop. Č. 2113 f. 133·
vchází, prolomiti dal, potom s též stl'echy kapalicnou
Ondl'ej Slang, deklamator pl'i dckách zem., a Veruna
krápi na cihly krovu jeho Adama svedl, sobě stěžoval koupili dum nározní vedle domu Mikuláše J onsa kožišníka
i smluveni - že jest Adam pH obou okních, totiž ve
od Wolfa Knejsle z Borovska a Anežky m. j. za 325
zdi, v kterémž místě prve dymník býval, té" v stl'eše
k. Č.
prolomených i spádu vody dešfové jeho Jiříka Vi. Zllll. 1699, 2. zál·!. Tamtéž. Kdcž jest Ondřej Štang
stavil - .
pH páních i pH starších záduší sv. Linha, ta snazně hle30. 1614, 7. dubna. Rl/ltOp. č. 2114 f. 144. Frandal, aby jemu po zpevnění domu jeho nárožního přes
tišek COl·tesy a Dorola z Fuukenštejna koupili dum
ulici obecní k kostelu prampouch pl'eklenouti dopustili u Chmelllv od Jiříka Benedikta Wenika za 22tO k. C.
i dovolili toho.
12. 1606, 8. května. Tallltéž f. 390. Paní Anna
Mejstřick~ z Bilejova a na Charvaticích lcotlpila d. od
Andnsa Stanka z Labetína - za 550 k. Č.
Číslo pop. 139.
] 3. 1606, 20. května. RullOp. Č. 2205 f. 278.
(Kš"ft Anny MejstHcký z Bilejova.) Ve jmeno - . Já
Viz zprávy o predešlém domě.
Anna Mejstl'ická z Bilejovu a na Charvatcích známo ciním
lílUto listem mým kšaftovním - všecek statek svuj 1. 148~, 7. tÍnora. Rl/kop. č. 2106 f. 101. J\Iichael
jako dulU v osadě sv. Linharta vedle domu Jana Budínvitrator et Ursula emerudt domum acialem anleriorern et
ského z V)'šetína, potom dva domy, jeden mezi někdy
posteriorem penes domum Gregorii Frankonis erga eunJana Bognara z Peclinovce a Jana Fejfara krejCího domy,
dem Gregorium pro LXXV s. Act. fer. V post Dorothee.
druhý mezi domy téhož Jana Fejfara a Tomáše Folkmana
2. 1489, 26. srpua. Ta11l/éž f. 261. Nicolaus
kniehaře leZící slov. p. Janovi Reslerovi z Lišic a na
serator el Dorothea emerunt domum acialem penes do-
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Hl'ádku, měštěhínu města Lúna, ujci svému vlastnímu-.
Jehož jest datum v sobotu po Seslání ducha sv. (Publikováno 12. října 1607.)
14. ] 607, 12. října. Ta11ltéž f. 447. Adam Henyš
kožešník a Barbora koupili dUOln vedle domu Jana Budinského od Jana Rezlera z Lišic, dědice statku Anny
Mejstřický kŠáftem nařízeného, za óóO k. gr. c.

Malé
(Věneční,

náměstí.

ovocný trh.)

1. 1373, 13. března. Ktlthel/. V druhou neděli
postní voda veliká byla, takže na trhu OI'Dcném v Star.
M. Pl'. na lodech se \'ozili a ryby lapali.
2. 1413, 15. listopadu. Rllkop. Č. 203 f. 14.
O v O c e. Létha od narození syn a Božího tisícího ctyrstého
třináctého, tu středu po svatém Martině, toho času za
tíředníkuv, opatrných pánllv té chvíle Ondřeje řeče~ého
Krajsa, Jana Podjistebského, Jana Pehm zlatníka, Sídlo
z osady sv. Mikuláše, vydán jest tento list 1'etrčovi, v ty
časy úředníku trhu ovocného, vybírání takovým to během
tohoto města Starého Pražského ustanovené. Nejprvé od
vozu ořechu rakouského, aby vzal 6 gr. a 4 halé;'e tržného. Od vozu jablka rakouského 4 gr. a tržného 2 halére. Od vozu jablka bavorského 4 gr. a tržného 2 haléře.
Od vozu jablka polského 4 gr. tržného. Od vozu jablka
českého 3 šilinky haléř·uv. Od vozu hrušek též jakn od
jablek tržného. Od vozu ol'echu českého též 3 šilinky haléN!v. Od kar ovoce mírného 9 peněz tržného. Když phveze kdo košíky kteréhožkoli ovoce, buď višeň neb hrušek
neb jablek, tehdy nemá víc dáno býti od toho tdného
než čtyry haléře. Od ol'echu lískového, jeHo v pytlech
prodávají ve velikých neb malich, nemá dáno býti víc
neZ po jednom haléři; pakli by ořech ten byl měřen,
tehdy má tržného povečiti. Od hub suchých, ježto v pytlech velkých neb malých prodávají, uemá (hlno býti víc
než po penízi tržného od pytle. Od višeň neb trnekyal'en)ich od každého hrncc velikého má bráno hýti tržného
po haléři a odc dvou malých po 1 haléři. Což kdo na
sobě přinese višeň, neb klerého ovoce, nemá bráno býti
víc než jeden haW. Od každé putny každého ovoce má
dáno b)iti po jednom haléři. S kterýmžkoli ovocem kdo
přijede přes Vyšehrad, ježto k ovocnému trhu sluší, a
přetrhne přes potok Botič, by pak dále nejezdil, tehdy
má trZné dáti na ovocný trh na Staré město Prazské.
Též přes Malou Stranu kdoz pojede s ovocem a jedině že
ve zdi městské vnikne, by pak dále nejel, má tdné dáti
k ovocnému trhu do Starého města Prazského. Když který
vuz na trh s ovocem pi'ijede a hokyně jiz peníze zdadí,
kteráž chce kterou míru vzíti, a pi'i1tOdilo by se, že by
některý usedlý měštěnín chtěl také díl míti a jiz mu se
pl'esně dílu dostati nemohlo, tehdy mají té poslední ho·
kyni peníze vráceny býti, kteréž by na ten díl dala, a
má ten díl tomu měštenínu dán býti za jeho peníze.
Který měl'ič ovocný které ovoce koupí, nemá jeho sobě
sám měřiti, ale jiný přísežný měřič, aby se lidem spravedlivě stalo. Když se který vůz s ovocem načíná,
nemá žádný Iněřič sobě z prvního čela měHti 'ovoce, aby
kraššího ovoce sobě nevybíral. A kdy z ten člověk, kterýžto které ovoce přiveze na ovocný trh, lrZné splní,
nemá dále 9d p.ižádného z ničehož, více hindrován býti.
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Kdyz ovoce posazeno bude, po čem má měřeno býti, a
přijde kdo, buďto měštěnín usedlý aneb kterýkolivěk
chudý nebo bohatý, a bude měhče tázali, po cem by
ovoce měl-il, má každému pravdu povědíti a nemá od
žádného více bráti, ani jinému pl'epustiti. Pakli by usvědčen
byl, že by jinak učinil, má trestán od pánllv biti u s toho
tíl:adu ssazen býti. A opět dálc přihází sc, že někdy bude
pl'ivezeno ovoce ušlechtilé a celistvé, ježto mllž dlouho
chováno býti, kteréžkolivěk bud ovoce neb ořechy neb
jiné ovoce, nemá žádná hokyně ani hokyník, ani měřič
toho ovoce napřcd lapati dI-íve, než se obec nakoupí, a
teprv s otázáním tíl'edlníka trhu ovocného mají kupovati.
KteHkoli hokyníci neb měl-iči neb ovocníci překupují
ovoce v sadech ncb v zahradách a na vozích do města
vozí, mají je okázati před úl'edlníkem trhu ovocného a
s ním se umluviti; pakli by toho který neučinil a bude
to naň shledáno, má 10 ovoce ztralití a pánům podle
jich vllle pokutu dáti a jestli kterým úředlníkem na
ovocném trhu, s toho má ssazen býti, Kdyzby který VllZ,
s kterýmzkoli ovocem pl'-ipadl ncb přijel na ovocný trh,
v němž by bylo ovoce míšené neb shnilé, nemá jeho
žádni měřič měřiti bez ohledání pHsdných, aby oni
rozhodli, po čem by měřeno býti mělo, aby se obci
pravda stala; paldi by jinak učinil, má trestán býti a
s t'Ířadu ssazell.

Číslo pop. 138.
Viz výše zprávy o domech c. p. 140 a 139.

1. 1486, 14. listopadu. Rl/kop. Č. 2106 f 190.
Jarossins auricusor et Katherina emerunt medietatem domus postcrioris in suis metis distinctam ex opposito
ecclesie s. Leonardi penes domum l'rocopii cÍngulatoris
sitam, cuius altera medietas ad Michaelem vitratorem pertinere dinoscitur, erga eundem Jl.lichaelem pro XXV s. isto notabiliter expresso, quod canale parvum, qnod dicitur przieczni, debcnl simultaneum habere - . Act. fer.
III. post Briccii.
2. 1488, 15. dubna Tal/ltéž f 229. Johannes
Chlupaty et Dorothca emerunt d. penes d. Michaelis vitratoris el domnm Balczar ssmajderz a tergo erga Jarossium
auricusorem pro XXX s. pro Acl. fer, III. post Cond.
Pasche.
3. 1493.
Tamtéž. Domus Johannis Chlupaty.
4. 1493, 6. srpna. Rl/kop. Č. 210? f. 42. Martinus sulor, dietus Peczenic, et Anna enlerunt d. a Tomkone Strnad et Duchkone a fcrreo hosti o cum consensu
Dorothee, conthoralis J ohannis Chlupaty, pro XXXVII' /,
S. pl'. Act. die Oswaldi.
ó. 1494, 3. března. Tallltéž f
68. Mm'linus
institor et Katherina emerunt d. ecclesie s. Leonardi
opposilam penes d. Nicolai serratoris ex una et habitaculum posterius Simonis Borzecky parle ex altera sitam a
fvlartino sutore, Peczenie dicto, pro XLII S. pl'. Act. fer.
II. post Mathei ev.
6. ] 512, 6. l'íjna. Rl/llOp. <f. 2108 f· 93. Stala
se smlúva přátelská mezi Katel'-imí Celatú, někdy Martinu
kramáře a nynie L'uchka manžellní, 1\ to taková, že ona
Kateřina diel sl'uoj po nadepsaném Martinovi vzdala
manželu svému - . Act. fer. IIlI. anle Salus populi.
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ct Cristinam, natam prefati Johannis Crispi, quod Kathe·
rina et Procopius debent habere domum in foro pullorull1
in acie situalall1 penes dOll1ull1 olim Jacobi de Krumlow.
Act. fer. II. posl Comers. s. Pauli.
1. 1443.
RI/lwp. č. 2102 f. 436. Petrus
calcariator et Anna emerunt domum in acie pene, domum Johannis carnificis ex una et dOll1um plebani parte
ex altera immediate scole annexam erga Katherinam et
Procopium. natum ipsius, pro XXVI s.
2. 1452, 1. června. RIIlwp. č. 90 f· 233. Simon
calcariator sive serator et Dorothea emerunt d. ad pueros clictam sitam' in acic in bivio penes scolam s. Leonardi ex una et domu Elsscze candelatricis parte ex altera
erga Petrum calcariatorem pro XXVll s. gr. Act. fer. V.
post Penth.
3. 1480, 3. října. RI/lwp. č. 2106 f. 64. Broz
sutor cmit don;lUm acialem penes domum Johannis cultellifabri aput Symonem calcariatorem, fratrem suum, pro
XV s. pl'. _ isto adiuncto, quod memoratus Symon reliquit pro sua habitacione cameram, institam calcariatorum,
calorem slube et ignem hospitis pro coquendis cibis. Act.
fer. llI. ante Frallcisci.
4. 1 ~85, 2. bl'czna. Ta 111 též f. 153. Georgius coquinarius dictus Trczka et lI-lartha emerunt d. acialem
pelles domum Andree cultellifab:'i dict! Kozienoha .apul
Brosium sutorem pro XXV s. -- Isto adlUnclo, quod Idem
Ambrosius debel uti quatuor cameris el mcnsa in estuario
et instita in eadem domo - usque annum. Act. fer. IIII.
ante Trans!. s. \Venc.
5. 1486 28. listopadu. Tamtéž f. 191. Ambrosius
pellifex et Ma~garetha emerunt d. acialem penes d. Zigismundi Zing aput Georgium coquinarium pro XX s. pro
Act. fer. llI. ante Andree.
6. 1488, 17. března. Tam/éž f. 224. Broz sutor
et Margaretha emerunt d. acialem erga Ambrosium pellificem pro XX S. Act. fer. ll. post Letare.
7. 1495, 12. línora. Rlllwp. č. 2107 f. 78. Mlchacl vitrator ct Dorothea emerunt d. in acie a Margarelha, rdicta Brozonis, pro XXX S. Act. fer. V. post
Scolastice. (Bez kvitancL)
8. 160], 23. srpna. Ta1lltéž f. 207. Barbara vidua
emit pro se, Johanne, filio suo, d. acialem penes d. Zynk
V kOllt!m Z LillltarlskéllO Jzámčstí.
coquinarii ex una et hostium plčbani ecclesie S. Leonardi
a Cubiclkone seratore, cui Anna, amica ipsins plenam,
Člslo pop. 141 b (vzadu).
potestatem ven den di dedit, pro XXV'/, gr. pr. Act. in
vig. s Bartholom.
I. 1439, 12. května. Rulwp. č. 90 J. 39. Franko
9. 1ó05, 6. září. RlIlwp. č. 2107 f. 271. Petrus
calcariator et Margaretha emcrunt habitaculum ql10ndum
Babka et Katherina emit d. acialem penes d. Zynk coquiad ipsius domum pertinentem post domum ipsi\Js siluatum
narii a Johannc a rana pro XXXV k. Act. sabbato anle
inter domum eiusdem Francisci et equinam domus ad
Nativ. M. V. (Bez kvitancí.)
Dovem erga J ohanllem Sslernbersky frenificem pro XlllI s.
10. 1518. Rllkop. č. 2108 f. 225. Michaelis
Act. fer. IlJ. ante Asc. d.
Lupat. (Manžel Doroty, vdovy po Václavu Koul'-imském.
Byla asi dcera Babkova.)
11. 1525 3. listopadu. Rulwp. č. 2110 f. 122.
Michal Lupat z' Kuchyní vzdal duom svuoj řečený BabNa LiJzhartskl:m Jlámčslí.
kovský i také drulní polovici domu Němcovského -- Dorotě, někdy své manželce. Act. fer. Vl. post 00. SS.
(Kůrllý trh. V kuchyních.)
(Zrušeno r. 1526.)
12. 1528, 1. prosince. Tamtéž J. 285. Prokop Ho~
Číslo pop. 137.
tovec a Zuzana k. d. v kuchyních na rohu vedle téhoz
(Dum Babkovský.)
Prokopa domu od Michala z kuchyní za 45 k. č. Act. in
crastino Andree .
..' 1431, 29. ledna. Rltlwl'- č. 992 f. 126. Facta
13. 1537, 9. března. RIIlwp. č. 2111 f· 169. Martin
est divisio intcr Katherinam, reliclam Johannis Crispi de
Ujcc vačkái' a Anna koupili d. mezi domy Jana Kuliška
[01'0 pullorum, ac Procopium, natum eiusdem Katherine,

7. ló29, 11. srpna. RlIliOp. č. 2110 j. 301. Beneš
Kelnar z Kuchyní a Alzběta koupili d. proti dveřuom sv.
Linharta mezi domy Prokopovým a Tomkový od Katei'iny
Celaty a Anny bakalářky, dcery její, a od Michala Karyka z Rezna za XXX k_ č. Act. fer. lIlI. feriis Tiburcii.
8. 1531, 23. října. RlIlwp. č. 2111 f. 7. Katel'ina
Kulišková koupila sobě, Janovi, synu svému, a Kateřině
m. j. drulní polovici donlll mezi domy Tomkový a Proktlpkova od Beneše Kelnara za LX k. č. Act. fer. ll.
post Ursule.
n. 1554, 4. prosince. Rl/~op. č. 2142 f. ce. 3.
(IZšaft Kateřiny l<uliškové.) Ze duom, v němž bydlí,
dává JanoVi Beránkovi, manželu svému, Adamovi a Mikulá"ovi, dělem jejich - . Dálo se den SI'. Barbory. (Publikováno 7. bi'ezna 1ó55.)
10. 1 [)69, 4. l-íjna. Rl/lwp. č. 2118 f. 234. Linhart
Dorn truhlář a J\Iarjana koupili du,)m mezi domy Marty
meCířky a zadku Chmelovic od Adama Kulíška a Mandalenl' m. j. za slo k. gr. č. Act. die Francisci. (Splácí
ještě r. 158ó.)
11. 1583, 31. srpna. Rl/kop. č. 2112 f. 156. Kateřina Sebestianová zámečnice, vdova, a Jakub, syn její,
koupili duom proti dl'el-uom kostela sv. Linharta podle
domu někdy Marty mečířky a zadku Chmelovic ležící od
Linharta Dorna truhláře za 1 f 6 k. gr. č. Act. fer. lIlI.
post Ba1'tholom
12. ].597, 7. srpna. Rl/kop. č. 2113 j. 80. Stal se
frejmark, v nemž Kateřina [vdova po Tomáši Rulantovi
zámečníku] postoupila domu svého podle don~u někdy
Marly mečířky a zadku Chmelovic Pavlovi Slerovi a
A1Zbělě m. j.
13. 1599, 12. července. Tamtéž j. 13f1. Adam
,"Vognar a Anna k. d. vedle donJu Andresa Slanga od
poručníku I' sirotkův někdy Pavla Stera ševce za 200 k. c.
14. 1618, 4. května. Rl/hop. č. 2114 j. 238. Pavel
Slezansl,ý a Zuzana 1<. d. proti koslelu sv. Linharta vedle
domu Adama Henyše od Zikmunda \'Vognera, pastorka
svého, za 250 k. c., jak 10 měl po Adamovi, olci svém.
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obostranně od Prokopa jinak Pruoši [Hotovce] za XLVI
k. gr. Ac!, fer. VI. anle Georgii.
14. 1563, 9. března. RlIlwp. č. 2118 f. 43. Jakub
barvíř. koZí a Anna koupili d. mezi domy Jakuba truhláře
a Kuhš!<ova od Martina vackáře za 50 k. gr. č. Ac!, rer.
III. post Trans!. S. "Venc.v
15. 1568, 19. května. Tamtéž f. 194. Jakub barvíř
kozí odevzdal domu svého Martinovi Lízalovi jircháři
z Nov. M. Pro v jislé sumě. Ac!, fer. lIlI. post Sophiam.

16. 1574, 27. srpna. Tamtéž f. 378. Valentin Jon
a Zuzana koupili d. v kuchyních mezi domem farním sv.
Linharta a domem Kryštofa truhlái'e od Martina Lízala
jircháře za 80 k. č. Act. fer. VI. post Bartholom.
17. 15'l3, 21. línora. Rllhop. č. 2112 f. 143. Jan
z Vlkanova a Kateřina koupili dum vedle Linharta truhláře
~d Zuzany Jonový a Lidmily, dcery její, za 105 k. gr.
C. Act. pridie Petri calhedrati.
18. 1685, 18. července. Rulwp. č. 2112 j. 211.
Matěj Tclcčko a Kateřina koupili d. od Jana z Vlkanova
za 110 k. č. Act. fer. V. post Div. apost.
Rlfkop. č. 2113 f. 331.
domu Matěje Telečky a Kateřiny m. j. pro
240 k. m. za vobilí a slady Hektar de Vaccani.

19.

1604, 8. listopadu.

Zmocněn

Rllkop. č. 2114 f. 469.
postoupil domu nárožního proti kostelu sv. Linharta ved.le fary zustalého po Katehně Telečkové Janovi
Aitlerovi kl'. voborníku.

"'

1632, 12. listopadu.

Rychtář

Číslo pop. 136.
(V kurníku.)

1. 1436.
Rlllwp. č. 2099 f. 432. Mathias hokynarz et Elsska fassi sunt se ab Andrea
frenifice, tu~ore Henrici frenificis, V s. - percepisse ~
quas 'proscl'lbunl super domo ipsorum sita in foro pullorum mter domos relicte Johannis Crispi et Niclini frenificis - .
2. .1~~3, 31. července. Rlllwp. č. 2105 f. 3. Johannes ·hmclda et Dorothea emerunt d. penes d. Ssoltes
ex una et Simonis calcariatoris erga Ehskam candelatricem
pro XXIIII s. Act. fer. III. post J aeobi. (Bez kvitancí,
nebylo provedeno.)

..3. .1454, 19. října. Tamtéž f. 28. Simon frenifex
Qllll'ln .dlCtus et Margareta emernnt domum in foro pullorum .1ll~er domo~ Simonis Tiura et Ssolles erga Elsskam
candelatncem, rehclam Johannis Kokot carnifieis pro
XXIIII s. Act. sabbato post Galii.
'
4.. 1477, 2n. dubna. 'I a III též f. 385. Martinus
pCneslJC~s. et Dorotl;ea cmerunt d. in kurnik aput Simonem QUll'lll pro LlX s. Act. fer. III. post Vitalis.
5. 1478,. 16. prosince .. Rl/kop. č. 2106 j. 27.
Andreas cultclhfaber et Kathenna emerunt d. circa Martinum penesticum pro XXXV s. pl'. Act. fer. IIll. post
Lucie.
6. 148n, 5. dubna. Tamtéž f. 176. Sigismundus
coquinarius et Elizabeth emerunt dOll1um circa Andream
cultellifabnun dictum Kozienoha pro XXXVII/, S. Act.
fer. lIlI. post Ambrosii.
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7. H07, 9. června. RIIlwp. č. 2108 f. 2. Oznámeno pl:ed pány v radě,. kterak ten duom někdy Zynka
kuchymuka puslne, hyne a k zkáze mnohé přicházie a že
na .tol~i ,dom~ zápis~ .a pHpovědi jsou - páni své povoleme JSll dah, aby Jej prodali i prodali jej Václavovi
Koui'~mskému (Václav Kuchy?~lík) a Dorotě m. j. za XLII'/,
k. pl. Act. fer. Ull. ante VitI. (Od r. 1510 platí vdova
Dorota a od r. 1515 její manžel Michal.)
8 1514, 12. září. Tamtéž f. 147. Dorothea coquinaria, olim vVenceslai, nunc vero Michaelis conthoralis
resignat d. suam marito sUO. Ac!. fer. III. ante Exalt s:
crucis. (ZrLlšeno 1521.)
ll· 1522, 16. Njna. Rlllwp. č. 2109 f. 259. Prokop
Hotovec a Zuzana k. d. - od Doroty, manželky Michala
Lupata, za LV k. pl'. Act. die S. Galii.
10. 1529, 10. května. Rllkop. č. 2110 f. 303. Jil'ík
Sudí a Dorota koupili dnom v kuchyních mezi domy
Babl~ovskýho, II Lupatčinýho od Prokopa Pruoši a Zuzany
m. J. za LXIIIl'/2 k. pl'. Act. fer. II. post Stanislai.
(Zrušeno r. 1531.)
1,1' 1534, 29. kv~~na. Rlllwp. č. 2111 f. 73. Jan
Hubácek a Anna koupil! duom mezi domy Pruši a Lupatkovým od jmenovaného Pruši za L k. č. Act. fer. Vl.
post Urbanum. (V dluhu ujala KateHna Kuliškova jak
vysvítá ze zápisu v rukop. č. 2111 f. 221.)
,
12. 1537, 4. srpna. Tamtéž f. 184. Prokop Hotovec
a. Zuza.na koupili d;. mezi domy Petra kuchynníka a Martma Ujce od Katenny Kuliškové za LV k. č. Act. sabbalo
ante Sixtum.
13. 1544, 9. října. Rllkop. č. 2117 j. 49. Marek,
Tlamkuov syn, pekař z Slaného a Anna koupili duom
mezi domy Adama (!> vačkáře a Marty Petrové od Prokopa Pruoši za LV k. Act. die Dionisii.
1f. 1555, 3. l~~ětna. Tamté); f. 336. Jakub Rabský
trul.l~~r a An~a k,OUplh d. v kuchyních mezi domy Valenty
kraJclho a vackáre od Marka z kuchyní a Anny m. j. za
LII'/2 k. Act. fer. VI. post Phi!. et Jacobum.
15. 1570, 13. prosince. Rt/IlO}. č. 2118 f. 269.
Kryštof Ro!] truh.l,~ř á Dorota koupili 9uolll mezi domy
Jakuba líkare a Jll'Ilra Krávy od Anny Simona Brodského
iámečníka manželky, za 130 k. gr. č.' Act. die Lucie.
.
16. 1571, 26. ledna. Rl/kop. č. 2121 f. 313. Jakož
Jest po někdy Jakubovi Rabským truhláři pozuostal duom
v kuchyních, ktcrýž za 260 k. Ip. Kryštofoyi Rohovi jest
prodán a kwerczek nebo nádobí k řemeslu truhlářskémll
a šactva poša~ováno za 149 k. m., o to rozdělili se Anna
vdova, nyní Simona Brodského zámečníka manželka a
'
syn JiH. Act. postridie Convers. S. Pauli.
17. 1620, 2. dubna. Rl/kop. č. 2234 j. 80. Stala
smlouva mezi poručníky nad Dorotou Matoušem a
Simonem, sirotky po Mikulášovi Hornoyi t:'uhlaři, a Matesem Gretšmerem truhlářem, otčímem tichž sirolkuov.
Jakoz jcst Wolpra, prv Mikuláše Horna a potom Gratlimera manželka, kš aftem svým dum svuj dětem na rovný
díl odkázala a Gretšmerovi toliko 30 k. n1. - i dostane
Gretšmer 80 lL m.
~* 162.1, 26. května, Rttllop. Č. 2114 j. 282. Krislian
Wéker zlatnfk a Dorota koupili dum v kuchynkách mezi
domy Kryštofa Pilmana a Kaleřiny Řeřáblw\'ý od poruč
níkuov statku někdy Mikuláše Horna za 167'/, k. č.
~e
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Číslo pop. IS5.
(Dum Šoltovský, u doktorl!.)

'i'

1428.
Rl/llOp. Č. 2099 f. 271. Dorotea,
rclicta Martini frcnificis, nunc conthoralis Martini clientis,
resignavit domum suam sitam in foro pullorum inter domos Kerzkonisse et relicté Jacobi de Krumlov, Erasimo
frenifici et Magdalene, conthorali ipsius, in CCC s. debiti.
1. 1444-, 4. května. RllllOp. Č. 992 f. 214. My
purgmistr a rada města OIomúce službu svú vzkazujen;
múdré opatrnosti pán6m purgmistru a radě St. M. Pr. 1
kazdému kteříž tento list uzl-ie nebo ctúce slyšeti budú,
přátel6m' milým. A vyznáváme tiemto listem, že předs~lípil
před nás opatrný Erazim Hubenka a Magdalena, Je!lO
manželi,a, naši spoluměšťané, vyznávajíc, že opatrný I'\lkl
uzdař, váš spoluměštěnín, ukazatel tohoto listu, a An~žka,
jeho žena, u něho kúpili duom v městě vašem prvcJmenovaném, kterýž leZ{ na kurném trhu, mezi Kerskovým
z jedné a mezi Sokolovým z druhé strany. A tomu na
svědomie SVlí jsme pečeť městskLÍ k jeho prosbě a bez
našie .škody pl'idaviti kázali k tomuto listu_ Jenž jest dán
v OIon1líci ten pondělí po neděli Jubilate anno DC XLlIII.
2. H51, 11. ledna. Rl/hop. č. 90 f. 198, Valen·
tinus Ssoltys emit domum in antiquo foro pullorum inter
domos Elssce candelatdcis et J ohannis Hus frenatoris
erga Agnezkam, relictam Niclasii frenificis, pro XXX s.
Ac!. fer, II. post Epiph.
3. 1<::64, 8. března. RII1~op. Č •. 2119 f. N. 4, Ve
jmeno - , Já Valentin, řečený Soltys - vyznávám - že
_ duom muoj, v němž bydlím _ dal ,em ]\{artě, m. své
milé, tak však, aby Víta, syna mého i jejieho, při sobě
chovala aŽ do let jeho rozumných - . Act. fer. V. ante
Georgii.
4. 1483, 8. května. Tamtéž f, V. 14, Ve jmeno
_. Já Vít, řecený Šulta - dllOm muoj, v němž ?~~lím
_ odkazuji Martě m, mé milé s dietětem mým a JeJlem.
Nez jestliže by též dietě snad umřelo, tehdy vuole má
jest ~ a R.ehol-ovi mečíři a Mikulášovi nozieři od šavle
poníi:iem - aby diel jeho na kostely M. B. v hm, sv.
Linharta a Mikuláše obrátili - . Act. die Assumpt.
Talltléž. (ll. května) Já Marta, vdova po nebo Vítovi
Šolta právo mé všecko odkazuji Filipovi, otci
mému - . Act. dominico post Assumpt.
5, 1484, 2. listopadu. Rl/hop. č. 2106 f. 144.
Gallus pellifex et Elsczka· emerunt d. ex oppo-ito coqu~
narUlll inter domos Petri braseatoris et Andree cultelhfabd aput Philippulll pellificem et Gregoriulll gladiatorem
et Nicolaum cllltellifabrum pro XXXIII/, gr. pr, Act.
postridie 00. SS.
6. 1489, 7, listopadu. Tamtéž f. 265. Ambrosius
Nigcr et Anna emerunt d, aput Galium pellificelll dictum
Kozel pro L S. gr. pl'. Act. sabbato post Leonardi.
7, 1491, 5. tínora. TOllltéž j, 291. Adalbertus fre'nifex et Katherina emit domUlll Ssoltowsky in tel' domos
Johannis frenificis et Zyng coquinarii aput Ambrosiu?l
pincel'11am Nigrum pro LX s. pl'. Act. sabbato dle
Agathe.
8. 1493, 9. tínora. Rl/kop. č. 2107 f, 32. Simon
Borzecky et Katharina emerunt d. er"a Adalbertum frenificelll pro LX s. Pl', Act. die Appolone.
9. 1494, 28. dubna, Tamtéž f. 62. Simon coquinarius et Magdalena emerunt d. a Simone Borzecky pro
LXXV s. pl'. Act. fer. II. post Marci.
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10. 1507, 26. října. Rl/kop. č. 2108 f, 10, Gallus
kuchynník et Katherina elllerunt d, inter coquinas penes
d. J ohannis frenificis et d. olim Zynkowsky a comlllissariis
bonorum olim Simonis coquinarii pro XLVIIIJl/2 S. Act.
fer. III. ante Simo et Jude.
ll. 151ó, 10. listopadu, Tamtéž f. 169. Havel
Imchynník vzdává duom Kateřině m. své, Act. sabbato
ante Martini.
12, 1518, 4. května. Tomtéž f. 225. Michal Lupat
a Dorota koupili d. v kuchyních podle domu Jana uzdaře
a domu téhož Michala od KateHny Cacerdové za LX k.
Pl', Act. fer. III. post Jnvent. S. Crucis.
13. 1ó26, 27, listopadu. Rl/kop. č. 2110 f. 180.
Dorota manžell,a Michala Lupata z kuchyní, konpila
drulaí ~olovjci domu, kterého" první polovice jest též
Doroty, a vešken duom leží v kuchyních mezi domy Pavlem a Pruošou obostranně, od Michala, muže svého, za
XXXVII/. k. č. Act. fer, III. post Katherine.
14. 1528, 1, prosince, Tamtéž j, 285. Matouš vostružník a Majdalena koupili duom mezi domy Jana uzdaře
a Zyka od Doroty Michalové za LXX k. pr. Act. in
crastin<l. Andree. (Zrušeuo r. 1530.)
15. 1536, 15, listopadu. Rl/IlO}. č. 2111 f. 156.
Ondřej sladovník a Marta koupili duom mezi domy Pavla
Kuchynky a Kuliškovým od Doroty Kouřimské [jinak
Lupatky] za LX k. č. Act. fer. lIlI. post Briccium.
16. 1537, 8. srpna. Rukop. Č, 2142 f. R. 16.
(Kšaft Doroty Kouřimské.) My purgmistr a rada - známo
ciníme - kterak Dorota Kouřimská, jinak Lupatka z kuchyní - ncinila kšaft v stl'edu - před sv, Tiburcím odkázala peníze na tom domu - kterýž prodala - Bartoňovi, rychtáři ve vsi Chotonni, bratranci svému - ,
17. 1h49, 17, srpna. RI/lwp. č. 2117 f. 183, Valentin Jun krajčí a Zuzana koupili duom mezi domy Markovým a tkadlcovým ód poručníkuov neb, Marty Petrové
za LXV k. gr, é. Act. sabbato post Assumpt. M, V,
18. 1557, 18. března. Tamtéž f. 380. Mistr Jakub
Kalllenickaj a Dorota koupili duom mezi domy Jana
Strosa a Jakuba truhláře od Valentina Juna za sto k. gr.
č. Act. fer. V. post Longinum.
19. 1567, 7. května, Rt/kop. č. 2118 f, 156. Martin
Vítu á Markéta koupili d. od mistra Jakuba Kamenického
za 187'/. k. gr. č. Act. pridie Stanislai.
20. 1584, 19. března. RlIllOP. č. 2112 f. 173. Martin
Vítu vzdal duom - Krystině m. své má býti rovná
společnice v tom statku s dětmi Janem a Danielem, syny
s předešlými manželkami jeho zplozenými. Act. fer. II.
post Judica. (Zrušeno r, 1601,)
21. 1602, 17. června. RullOP. č. 11?4 j, /51.
V pondělí po sv. Vítu stal se popis statkn ~o nekdy
Martinovi Vítovi na žádost Krystíny vdovy, Damele syna
a poručníkuv Václava a Anny dětí: Dum v kuchynkách
ležící u doldoru řečenej mezi domy Mikuláše Roha,
truhláře, a Zlomkovským, někdy u Pštrosu, řečenými ?,bostranně ležící a v nem' v světnici 2 stoly bílý, zldle
prostá, v kamnách měděnej hrnec, 4 ku~y ložních šat~v,
s postýlkou pod nebesy zelenou, k ty Jest s~ K~ystyna
ohlásila, že jest jÍ' 'za svý vlastní pen.íze ko~p,lla, Item 8
mís prosti-edních, hl talířllV, 2 konVIC': vehl,y, 4 pO,loupinetní, 8 žejdlíků, 1 pulka, 3 maly.;n,ísky? 2 sVICny
mosazný, slánka, to vše cínový; na penezlch Jeden }ol.a~·
a na českých groších pul druhé kopy. Skrze svetmcI
v komoře: postel prostá pod nebesy a na ní 4 kusy
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šatllv ložních, na druhý postýlce 3 kusy, item 3 kusy
peřin, kde Daniel líhá a 2 prostý postele; item truhla
na nohách a v ní 2 habičky s listy všelijakými neplatnými, čepice aksamitová stará, šorckop t)'k)'tovej černej,
čuba soukenná liškami podšitá, kollár a kalioty soukenný
popelatý, stará čepice soukenná, 2 starý ksasy. 6 truhlic
prostejch. Item skrze tlíž komoru, v druhý komol'e škatule
s listy všelijakými a v ní seb'yt sti'íbrnej p07.1acenej,
2 ručnice, jedna dlouhá a druhá krátká, 2 kotlíky k rybám starý, 2 toulce, kostěný a 1 dřevěný, 3 rožny, 2
voštípy, sekera, šturmhaub, 27In'atcí, 1 motyka II lopata,
buzikán, police s kuchynským nádobím, pekáč měděnej,
7 kusu vinutýho povlecení ,a ručník, 1 polička s talí\-i
dřevěnými, klíště železný, palička k moždíři, pánvicka
železná, na mázhauzku stul bez trnoží, v almaře na schodech 2 "osní no7.e, 9 žabek, 6 nebozezu, 2 pilníky,
klíště, hoblík. Item vinice ~, obě asi "okolo 12 strychll
blízko Horoměl-ic lezící v Sárce na vrchu Slánském, 4
sudy vinný.
22. 1604, 8. listopadu. Ta1/ltéž. Narovnání dětí
Martina Vítu o dědictví otcovské (jmenují se ještě další
Václava Anna), že jim vdova Krystína vydala po 100
k. m.
23. 1610, 16. prosince. RullOp č. 2114 f. 33. Já
Krystína Vítovská,' Martina Kvasničky - manželka, jsouce
v nebezpečenství zivobytí svého postavena - dům sVllj
v kuchynkách vedle domu ,Markéty hřebenářky a někdy
Jakuba truhlál-e dávám - Václavovi, synu mému - .
24. 1619,25. tínora. l'a III tč.ž ;: 234. Kryštof Pilman
uzdař a Dorota koupili sobě a Janovi, synu s Marjanou,
předcšlou manželkou, zplozenému, dllll! v kuchyrikách mezi
domy Wolpry truhlářky a Jakuba z Agru od Krystíny,
na onen čas Vítovské a již Martina Kvasničky manželky,
za 400 k. gr. č.

Číslo pop. 134.
(U pštrosu, Zlomkovský.)

'i'
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1429.
Rl/llOp. č. 2099 f, 297. ,Paní
Uršila Mrázová při pověděla sě jest k domu někdy Rehořovu z Ovence, kterýž leží Il~ kurném trhu, v němž sedl
Margreta, někdy manzelka Réhy, pravieci, že ona má
lepšie právo, než svrchu psaná Margreta.
1. 1438, 26. línora. Rl/kop. Č, 90 f. 13. Leva
merca(or de Tachovia emit d. inter domos Cristaui cirothecarii ot Nicolai frenificis e~ga Margaretham, olim Machonis de Ovenecz relictam, pro XVIII s. Act. fer. mI.
ante lnvocavit.
2. 1.142.
Rl/kop. č. 2102 f. 433. Jacobus
Holub frenifex et Anna - emerunt d. erga Lewam mercatorem pro XXX S.
3, 1461. Johanuis Hus.
4. 1453, 28. května. Rl/kop. Č, 90 f, 226. Mauricius faberet Dorothea emerunt d. pen es Mikssonis, filii
Usczalonis erga Johannem Hus et Annam pro XXX S.
Act. fer. II. post. Trinit.
5. 1463, 24. května. Rl/kop. č. 2105 J. 185.
Barbara de Obrzistwie emit d. inter domos Valentini
Ssoltis et Stephani Ssande ergu Mauricium fabrum pro
LVlI S. Act. fer. lIT. ante Penth.

náměstí.
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6. 1464, 31. října. Tamtéž f, 215. Barbara de
Obrzistwie resignat domum Nicolao dicto Dupowecz, Act.
in "ig. 00. SS.
1466, 3. března. Rl/llOp. č. 2141.f. 74. V pHtomnosti [<:řižana z B rádku, Jana Brodeckého, . Mikuláše
Všech lap ce z Milovic, Jana z Všech lap a Oldřicha Popovského paní Barbora z Obl'iestvie Zigmundovi a Zdoňkovi,
vnuk6m svým, klenoty a jiné věci, kteréž jest paní Margreta, někdy pánč Pešíkova z Struh manželka a dcera
Barbory již řečené, panu Janovi z Kunwaldu k věrné
ruce dala byla schovati, vydala jest skutečně [mezi tím
šest prstenuv u Oldřicha, páně Bočkova služebníka]. Act.
fer. ll. ante Trans!. s. ,Venco
7. 1482, 20. červcnce. Rl/kop. č. 2106 f. 112.
Anna Kosstialka emit pro se, Mathia, filio suo, d. erg a
magislrllm 'Veneeslallm, abbatem Knrlovietisem, pro XL s.
eo iure, quo solus dominus abbas per testamentnlem legacionem post mortem Nicolai Dupowecz possedit. Act.
sabbato ante Magdalene.
8. 1482, 19. srpna. Tamtéž f. 113. Petrus braseatOl' de Zwiestowic, emit d. erga Annam Kosstialkam pro
XL s. Act. fer, II. post Assumpt. M. V.

'i'

9. 1486, 6. května. TaJlltéž f. 179. Johannes fre·
nifex emit d. inter domos Galli pellificis et Johannis frenificis apnt Petrum braseatorem pro XL S. Act. sabbnto
ante Stanislai.
10. 1524.
Rl/kop. č. 2109 f. 69. Samuel,
syn nebo Jana lIzdaře, vzdal dUOIn Sibille m. své.

11. 1525, 20. března. Rl/kop. č. 2109 j. 81. Pavel
Rajnek z kuchyní a Dorota koupili d, v kuchyních vedle
domu Jakuba kožišníka a Lupatky od Samuele, syna někdy
Jana uzdal'e, a Sibilly m. j. za 50 k. č. Act. fer. JI. post
Gerdrudis,
12. 1541, 26. března, Rl/liOp. č. 2111 f. 30? Kateřina Silvestrová koupila duom mezi domy Jana kožišníka
a Ondřeje kuchynníka od Petra, syna někdy Pavlova
[z kuchyní], za L k. Č, Act. sabbato post Annllnc. M. V.
13, 1541, 7. května. Tallltéž f. 311. Matčj sedlář
a Dorota koupili duom od Katel'iny Silvestrové za L k. č.
Act. sabbato post Invent. crucis.
14. 1543, 4. dubna. Ta III též f. 357. Jan šenkéř a
Dorota koupili duom od Matěje sedlál'e za LV k. č. Act.
fer. lIlI. post Cond, pasche.
15, 1544, 30. ledna. RllliOp. č. 2117 f. 15. JiHk
Jílovský a Kateřina koupili duOlu mezi domy Jana kOLišníka a Ondl'eje z kuchyní od Jana šenk éře za C k. č.
Act. fer. lIlI. ante Pudf.
16. 1550, 11. března. Ta III též f. 204. Vilím Paur
a Kunka koupili d. od Jiříka Jílovského za sto k. č. Acl.
fer. III. ante Georgium.
17, H5?, 9. srpna. Ta III též f, 269. Jan Štros uzdal'
a Kateřina koupili d. mezi domy Valenty krajčího a Bartoše kožišníka od Viléma Paura za 100 k. č. Act. pridie
Laurellcii.
18. 1576, 9. dubna. Rl/kop. é. 2118 f. 433, Filip
Perger kameník a Marta koupili d. mezi domy Martina
Vítova a Bartoše kožišníka od Katel:iny, vdovy po Janovi
Pštrosovi uzdaři, a Václava, Matěje, též Doroty, s)'nuov a
dcery její, za 175 k. Č, Act. [er. II. post Judica.
19 .. 1583, 24. dubna. RllllOp. č. 2112 f. 148, NIandalena Rachová koupila duom od Filipa Pergera za
dvě stě deset k. gr. Č, Act. postridie Georgii.
98

778

XII. Na Lil1hartskélll náměstí.

a Zykmunda,

20. 1596, 9. srpna. RullOp, č. 2113 f. 52. Stal se
frejmark o dom)' mezi Klimentem Ekhartelll fl Annou m.
j., že postoupili domu svého v kuchyních mezi domy
Kašpara Auršvalda stuhaře a Kašpara Kocha Mandaleně,
Davida S,Onntaga manželce, a tato poslupuje jim domu
svého léž v kuchyních mezi domy Marlina Vítovic a 1'\'lelichara Khejblera uzdai'e. Act. in vig. Laurencii.
21. 1599, 16. listopadu. Ta/lltéž f. 145. Stal se
frejmark o dom)' mezi Klimentem Ekhartem a Annou m.
j. a Martou, vdovou po Samuelovi Hřebenál'i, též Petrem
a Lukášem, syny po těm2 Samuelovi, že on' Ekhart postoupil domu svého v kuchyních mezi domy Marlina Vítovic a lvfelichara Kajblera uzdaře Martě vdově - .
22. 1616, 29. ledna. RlIllOp. č. 1114 f. 195. Jakub
z Akru 'a Zuzana Iwupili dllm u Strosu mezi dom)' JiNka
Wolfa uzdařc a Václava Vítovskýho od Petra Hl'ebenáře
a Víta Vodňanského za 356 k. ] 5 gr. č.

V ulici mezi Linhartskjím a 1I1ariansk)ím
náměstím.

Číslo pop. 158 a.

1. 1444, 80. června. Rl11wp. č. 90 f. 100. Cristannus cirothecarius resignavit domum suam in foro
pullorum situatam inter domos relicte Johannis Strziebrn)'
ex una et Jacobi Holub parte ex altera Banussio cirothecario, privigno suo. Act. fer. III. post Petri et Pauli. Jacobus Holub frenifex et Anna emCl'Unt eandem domum
erga Hanussium pro novem S. gr. Actum, ut supra.
2. ]454, 17. října. RlIllOp. č. 2105 f. 28. Nicolaus
serator et Agnezka emerunt d. erga Johanncm Bus et
. Annam pro X s. Act. fer. V. post GalIi.

3. 1463, 27. dubna. RlIllOp. č. 2105 f. 182. Johannes acufex et Anna emerunt d. erga Malheum torrificem
pro XVII S. Act. fer. lIlI. post Marci ev. (Kvituje vdova
Anez.ka.)
4. 1163, 30. dubna. Rul,op. č. 2105 f. 184. Stephanus Ssanda emit pro se, Cruce, nato suo, et Zuzana,
ipsius Crucis conthorali, d. in anliquo foro pullorum erga Johannem acuficem pro XVII s. Act. sabbato anle
Philippi.
5. 1464, 20. lÍnora. Tallltéž f. 204. Gregorius
candelator el J\Iargal'etha emerunt d. inter domos Cristophori di cti Slrziebrny el Barbare relicte erga Stephanum
Ssallda diclum pro XVI S. Act. fer. II. anle Kathedram
s. Petl'i.
6. 1466, 22. května. Talll/li f. 239. WCllceslaus
frenifex dictus Sestrziniek et Johanna' emerunt d. - erg a
Gregorium candelatorem pro XXII'!, s. Act. fer. V. anle
PentiI.
7. 1472, 23. záH. Tamtéž f. 308. Mates frenifex
et Margareta emerunt domum inter domos Barbare de
Obrz:eslwie et Kristanni Slrziebrny aput \Venceslaum
dictum Sestrzienek pro XXVI S. Act. fer. lUL ante vVenc.
8. 1499, 9. záH. Rl/kop. č. 2107 f. 175. Simon
Sekyra et Dorothea emerunt d. inlcr domos Martini
skrzidlarz el Johannis frcnilicis a Johanne, dicto Mates,
frcnifice pro XLII!, s. gr. pl'. Act. fer. II. post Nativ. B.
M. V.
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9.

]505, 8. ledna.

Ta/lltéž f. 260. Johanna,relicta

Georgii pellificis, emit domum - a Simone Sekyra pro
XLII!, s. pl'. Act. fer. lIn. post Epiph. d.
10. 1514,]. března. RlIllOp. Č. 2108 f 136. Jan,
posel panský, a Dorota koupili duom v kuchyních meú
domy Martina pokrývače a Jana uzdaře od Johanny, někd)'
Jil'fka kozišníka 03talé, za XLI k. pr. Act. v st,'edu na
počálku postu.
11. 1517, 27. l'fjna. RlIllOp. Č. 2108 f 212. Jakub
kožišník, Vopicové zeť, a Anežka koupili duom podle Jana
Kal,y uzdaře a pokrývače obostranně od poručníkuol'
statku nebo Jana, posla panského, za XLV k. pl'. Act. in
vig. Simo et Jude. (R. 1529 kvituje vdova Jakubova
Anežka.)
12. 15n, 13. l\nora. RlIlIop. č. 2110 f 191. Václav
Rožeň kožišník a Anna koupili d. mezi domy Pavla u
Krále uzdaře od Jakuba kožišníka, zetě Opicové, za XLV
k. pr. Act. fer. III. untc Valentini.
13. ]534, 23. Njna. RlIlIop. č. 2111 J. 87. Jan Jun
a Marta koupili d. mezi domy Pavla Imch)'nníka a l'vIatouše zlatníka od Václava Rozna za L k. Act. fer. VI.
post Ursulam.
14. lt.54, 3. srpna. RlIllOp. č. 2117 f. 319. ,Barbara,
někdy Jana Juna kozišníka a nyní Bartoloměje (Safránka)
též kožišníka manzelka vzdál'á duom lIlanželtl.
Ac!, fer. VI. post Petrum vinc.
", 1576.
RlIllO}'. č. 2136 f. 180. Bartoloměj
Šafránek.
", ]580.
RlIllOp. i'. 2136 f 208. Eva, mf!nželku Michala Teplého bečváře a dcera Mandaleny Safránkový.
15. ]585, 21. května. RlIllOp. č. 2112 f. 205.
Pavel Polehradský a J\[andalena m. j. vldávají sobě
stutek. Act. fer. III. post Sophiae.
16. 1586, 24. ledná. Tamté2 f. 225. Barbora Polehradská vdova - duom svuoj v kuchyních vyslavený po smrli své dává Mandaleně Polehradské, nevěstě své,
a Barbol'e, dcel'i její, s Pavlem Polehradským, synem
nadepsané Barbor)', zplozené. Act. pridie Convers. s.
Pauli.
17. 1687, 24. dubna. Ta III Už f. 259. Jan Polehradský z Polelu'ad koupil duom mezi dom)' Lorence
Vieysperkera a J\Iandalen)' Bachov)' od poručníkuov Barbory, sirotka a dcer)' i'\'Iandalen)' Bachov)', za 100 k. č.
Ac!. pridie Murci CI'.
18. 1589, 21. května. Ta 111 též (. 290. Melichar
Khejbler uzdař koupil duom v osadě ~v. Linharta vedle
domu J\'landaleny Bachovy a Anny Gregorovy od Lidmily
Prunarové, vdovy po Janovi Polehrudském z Polehrad, za
150 k. č.
19. 1599, 15. prosince. RlIllOp. č. 2205 f. 201.
(Kšaft Melichara Khajblera.) Ve jrneno - . Já Melichar
Kaibler, měšlěnín a uzdal' I' St. M. Pr. - dllln - v kterémž bydlím, v Kuchyních, poněvadz mi již dítky, kteréž
mi P. B. s Katehnou m. mou milou dáti ráčil, pomřely
_
dávám téze Kateřině - . Slalo se v stl'edu po sv.
Lucii 1599. (Prohlášen r. 1600.)
20. 1600, 31. srpna. Talll/éž f. 204. (Kšurt Katehnl' Khejblerové.) Ve jmeno - . Já Kateřina K. duomv kuchyních _ odkazuji - s)'ntlm svým Z)'gmundovi a
Wolfovi [Freilichovi] - . Slalo se ve čtvrtek po Stělí
sv. Jana ]600.
21. 1600, 4. záH. RlIllOj. č. 2113 f. 177. JiHk
Wolf uzdař a Mandalena koupili d. od porucníkllv \Volfa

sirotkuv

po

Zikmundovi

Freilichovi,

za

185 k. č.
'" 1628, 16. května.

RlIllOp. č. 2114 f. 379. Jan
Turek a Dorota koupili d. v Kuchinkách mezi dom)' Jana
Ctibora a nebo Jakuba z Agru od pann)' Ev)' Fruweinový z Podolí za 100 k. gr. č., jakž jest týž dlllu vedle
odevzdání [z roku 1628, 27. března] od Jiříka Wolfa jměla.

18. 1614, 31. července. RullOp. Č. 2114 f 152.
Jan Ctibor a Salomena koupili dum na krchově M. B. vedle
domu farního od Jana Toužimského a Kateřiny za 4fl5
k. gr. č.

Číslo pop. 158 c, d.
Býv. fara P. Marie na louži. Viz tento koslel.

Číslo

pop. 158 b.

1. 1438, 7. srpna. R1tllOp. č. 90 f. 24. Nicolaus,
natus Zawissii de Nova Civ. Prag., fecit cambium pro
domo sua sita in aeie ex opposito ecclesie b. M. V. in
laeu et penes domulll plebani eiusdem ec?lesie cum Johanne Strziebrny pincerna pro domo sua slta prope portam Iudeorulll retro curiam de Chotiessow. Act. fer. V.
ante Lat\rencii.
2. 1453 28. května. Tamtéž f. 225. Anna, oEm
Johannis Strzi~b~'n)', nunc vel:o .conthoralis Christophori,
resignat domum suam .11l C11lllteno b. VIl·g. 11l lac~ .p~nes
dotem plebani - manto sUO. Act. fer.
post 11'1m!.

n.

3.

1472.
Christophori.
1480, ]7. ledna. RlIllOp. č. 2106 f. 49.

4.
Crist"nnus de lacu resignat suam po sl mortem domum suam
penes d. pleb~ni J\L V. ~n lacu, vinean~ ~itam 1.inte~
vineas J erooynll panmlonsol'ls et Susanne, I.ehcle NICOl~1
Humpolecz _ Kathcrine, uxori sue. Act. dle S. Anlhon11.

5. 1496, 28. cervence. Rllko}. č. 2107 f. .109,
Martinus skhdlal' et Anna emerunt domum lil cnmteno
111. V. penes domos plebani et Johannis frenifi"is a tergo
a Georgio olim Cristanni pro LIl S. Act. fer. V. post
Jacobi.

6. 1520, 21. Njna. Rllhop. č. 2110 f. 314. Matouš
zlatník a Lidmila koupili duom vedle far)' od Jakuba
Krále za L k. gr. č. Act. fer. V. feriis S. Ursule.
7. 1543, 5. dubua. RlIllOp. č. 2111 f. 357. Jau
Lupáč bakalál' a Anna koupili duom ua. krdlOvě ,vedle
far)' od Lidmily, po někdy MaloušoVl zlatmkovl manzelk)',
za L k. č. Act. fer. V. post COllduct. pasche.
8. 1546, 5. lednd. Rllkop. č. 2117 f 102. ,lan
BOaj uzdař a Mandalena koupili duom od Jana Lupáce a
Anuy m. j. za L k. gr. Act. fer. III. post Circumc.
9. 1564, 28. lislopauu. RlIllOl'. č. 2121. f. 135.
Y úteri před sv. Ondl'ejem stal se podíl mezi slrotk)'
někdy Jana Bílého uzdal'e, totiž Vavřincem Bílým, Annou,
Lidmilou a KateHnou, sestrami jeho - dům v lmchyníeh
položen vc stu kopách m. a ten jest Vavl'inec ujal - .
10. 1580, 27. Ujna. RlIllOp. č. 2122 f. 348. Jakož
jest Jan Vavroušek šmuký" podle pUsudkuov statek svůj
v d!t\zích vykázal duom jeho na kl'?hově M. B. na
porai.ení dluhllv svých dává Lorencovi Storkovi a jiným
věl'itclum. Ad. in vig. Simo et Jude.
11. 1581, ]4. května RlIllOp. č. 2118 f. 290. Jan
Vavroušek šll1ukýř a Anna koupili d. mezi farou M. TI. a
Barloše Šafránka od Lorence vVeispergera z :Bílé Bory
za 176 k. gr. č. Act. pridie Sophie.
12. 1587, 5. května. Rl11wp. č. 2112 f 259. Anna
Gregorova koupila Pavlovi Rogol'i malí~i, Katci'ině m. j.
duom podle domu farnlho od Lorence Storka za 215 k.
č. Act. fer. III. post Invent. s. crucis.

V Husově třídě. (V uHci Domim·káJlské.)
Čislo pop. 158 e.
(S a m u hel o v s k Ý dll m.)

*1.

1351.

Godex diplom.

Moravře

VIII.

In domo marchionis MOl'Uviensis ad b. M.
V., que in lacu nllnccupatur.
*2. 1402, 17. listopadu. RlIllOp. č. 99? J. 19. Pesoldus aurifaber condescendit de Margaretha, orphana nepotis sue, Ottlino aurifabro cum sex S. gr. census, quas
ipsa Margaretha habere dinoscitur supra domo Petri
Rothirs sila in plate a fen-ca et cum XXII s. parate peccunie, sub ea condicione, ut dictus Ottlinus prefatam
Margaretham circa se tenere debet sibique viCtlllll et
amictulll compelentem dare, quousque ad annos sue elatis
provenerit. Ac!. fer. Vl. anle Elizabeth.
1"3. 1406, 20. března. RlIllOp. č. 2101 f. 76. Glara,
Otlini aurifabri eonthoralis, resignat III S. census marilo
suo de iUis sex sexag., que per mcdium ad ipsam nccnon
et per medium ad Sigismundum, fratrem suum, post mortem
Margarethe, lilie oEm Nicolai Pesoldi, fratris ipsorum,
sunt devolute super domo o1im Pelri Rothirs in plate a
ferri. Act. sabbato ante Letal'e .
*4. 1406, ] 1. prosince. Tallltéž f. 99. Otlinus
aurifaber exsolvit X S. gr. e. ergu Henricnm de Misna,
Cristallurll Leilner, Johannem, filium olim lllagistri Johanllis
lapicide, Sigismundnm, filium dicti Otlini, testamelltarios
orphanOl'U11l dicli magistri lapicide dc castro Pragensi,
pro XC S. super dOlllos ipsius Ollini prope ecclesialll B. M.
V. in lucu. Act. sabbato ante Lucie.
*5. 1414.
Rllkop. č. 2099 f 75. Hannus
sartor pen es curiam olim cl. marchionis Moravie.
"'6. 1419, 24. ledna. RullOp. Z:. 992 f. 37. Nos
magister civium, consules et scabini M. C. Pr. recognoscimus - nos in causa impeticionis 'lua d. Heinricus
de Ach miles Otlinum aurifabrum monuit cum una
littera, qua ipse CUlU Henslino de Saraw, qui decessit,
fideiussorcs sunt \Vrbicolli de Tismicz pro XC S. racione
thelollei in i'vlochov, ut sibi staluerct .Ioco Benslini alium
lideiussorem -- tulisse sentenciam quod Otlinus dictam litteram debet innovare - . Acl. fer. III. ante
Convers. S. Pauli.
"'7. 1433, ]4. července. Rllkop. Č 2099 f. 358.
Johannes, lilius Ottlini aurifabri, fassus est, se percepisse
porcioncm suam ipsum per patrem SUllm Otlinum concernentem ab Elisabeth, novel'ca sua. Act. fer. III. post J\Iargarethe.
"'8. 1436.
Tallltéž f. 423. Purkardus de
?o<onnberga fasslIs est, se tencri in LXXXII S. d. Elisa-

str. 161.
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beth, relicte Ottlini aurifabri, et J ohanni ab argentea
stella pro XXXllll margaretis et tribus lapidis zaphireis
Ilaveis ab eiusdem emptis - .
*9. 1436, 23. tínora. Rllhop. č. 992 f. 169. Anděl,
Lojsó\' apotekái'óv syn, - vyznal jest, tak jakož jest zapsal puoltřetieho sta kop gr. pro jmenem vena - paní
Anně, Ettlově zlatníkově dcci-i, manželce své z toho
_ včna dvě stě k. pi'evodí naduom svój dědičný, kterýž
jest u panie Elšky Ettlové, matky manželky své, kúpil,
jenž leží vedle Kršnákovu někdy domu - . Act. fer. V.
in capite ieunnii.
1. 1437.
TaJI/též f. 436. Sophia, relicta Hcnriei aurifabri ab Adam et Eva, et vVenceslaus natus eius
fassi sunt, se a d. Elsska, relicl a Oltl auri[abri, percepisse
pecuniam - . Tallltéf f. 439. Poslquam d. Elsska remanserat Johanni, privigno suo, in X s. ultra ipsius hereditariam porcionem obligata - .
2. 1445,
Tallltéž f. 907. Johannes, natus
Eltlini aurifabri, fassus est, se percepisse L s. gr. ab
Elisabeth, relicta Ettlini, ttitrice et noverca sua, iuxla
disposicioneúl testamenti patris sui delegatas - llovercam
suam, Ottliconem, Aniczkam et AcUiczleam, pueros ipsius
_ dimittens liberos - .
3. 1472, 9. května. RIIlwp. č. 2105 f. 318. D.
Katherina de Okorz emit d. inter domos plebani
ecclesie B. V. M. in lacu et Laurencii sutoris circa
Annam Otlowa pro CC S. boem. Act. sabbato post
Ascen. d.
4. 1478, 20. července. RIIlwp. č. 2106 f. 17.
Anna Otlowa emit d. - ap ut d. Katherínam de Okorz
pro CC s. Act. fer. II. ante Marie Magd. - (Eod. die.)
Anna Otlowa resignat d. Johanni nepoli suo seniori.
5. 1487, 20. ledna. Tamtéž j. 192. Procopius Otlonis d., quam inhubitat, Otlonis diclam, et vin cam Angelka
vocilatam Elisabeth, conthorali sue. Act. die Fab.
et Seb.
6. 1491, 18. dubna, Rl/kop. č. 94 J. f. 88. Orta
dissensio et controversia inter d. Lithwin de Klinsstin et
Elizabeth, olim Procopii Otlonis conthoralem, occasione
domu s del'elicte, sic quocl d. Lithwin dicebat, quod Ludmilla, orphanu8 post Procopium, palrem sHum, ad domum
patris sui melius ius debet habere, quam Elisabelh, mater
sua - . Elisabeth predicla respondit, cpod - eidem iug
compeleret racione i11ius re,ignacionis, quam Procopiu3
libro civitalis prescripserat. Tandem -- Elisabeth - ad
hoc est de dueta, ut eidem orpbano - partem substancie
tribueret [LXXV S. gr.J. Act. fer. ll. post Reliq.
7, 1491, 28. dubna. Tallltéi f. 298. Nicolaus
Strzela de Rokyc et Anezka de Clil;sstejn, conlhoralis
ipsius,emerunt d. Otlowsky penes domum Laurencii sutatoris et cimiterium erga Elisabeth [de Pohnanie], olim
Procopii, nunc vel'O Sigismundi [de Kamenic] conthoralem,
pro ce S. pl'. minus XXX gr. pl'. Act. die Vitalis.
8. 1493, 18. června. RlIllOp. č. 2107.1: 41. Anezka
de Klinsstain resignat ius suum ad d. Otlowsky Nicolao
Strzela de Rokyc, marilo suo. Act. fer. III. post Viti.
9. 1499, 26. tlnora. Rl/kop. č. 2107 f. 162. Fík
Samuel z Hrádku Ictípil sobě duOlu l'ecený Otlovsl<i leZící
u M. B. na \tíŽI, vedle krchovu a domu Matúše puškal'e
u hayétuoy od Stčpána z R(?kyc za CCL k. gr. A nadepsaný Stěpán slíbil jesl za Cenka, Mikuláše, JiNka a Václavu, bratl'ie své, z,e se mají osobne k tomuto zápisu
pl'iznati. Act. fer. III. post Malhie.
10. . 1507, 24. dubna. Orig-o listiua lIIístodrž.
archivlI č. 463. Já Petr M,lrkolt z Tedražic a v Sušici
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vyznávám tiemto listem - že tu dobrú yuoli, kterúž mám
od ur. pp. Jiříka, Pavla, Petra, bratří z Hrádku a z Valečo va, na vesnice v Klicanech, v Hosticiech, v Tišiciech,
v Rudci Velikém s clem, y Kostelci i se všemi jinými
těch vesnic příslušnoslmi, platy, duochody i s ti cm majestátem - Zigmunda v sumě sedmi ,set k. č. někdy
Samuelovi z Hrádku, podkomol'iemu kr. C., otci nadepsaných bratří, a jim po otci svědčící - i jiné dobré vuole
všecky - kteréž jsú sobě pozuostavili - z té příčiny, že
vedle vesnic nahoře jmenovaných na některá jiná zboží
svědč!. A při tom jiné majestáty všecky dal sem Vá·
clavovi a Janovi bratřím z Tedražic, strýcóm m)im - .
Na svědomie připrosi1 jsem uroZ. vladyk Diviše z Dlúhé
Vsi, Viktorina z Všehrd, Jana Vkiehrdla ze Všehrd, Medníka J. Mti Kr. v ungeltě - že jsú pečeti své - dali
phvěsiti. Dán v Sušici I. 1507 tu středu před Květllll
nedělí.

11. 1530, 2. prosince. Rulwp. č: 2142 f. N. 14.
(Kšaft Jiříka Samuele z Hrádku.) Ve jmeno - . Já JiHk
Samuel z Hrádku etc., měšlěnín Stal'. M. Pr., známo
činím tiemto listem yuobec přede všemi - že znamenaje
věk starosti své a na svém již zdraví nedostatek a ujmu
a sa od P. B. pro sešlost věku mého na ten čas nemocí
navštíven - o slatku mém o všem - toto mé poslední
poručenstvie zpuosobuji obyčejem takovýmto: Najprvé
pak přede všemi věcmi činím a ustanovuji pravého a
mocného poručníka slov. mistra Daniele z Javořice, mě
štěnína již psaného Star. M. Pr., domu svého, v kterémž
bydlím a podlé toho svrchkuov a nábytkuov, klenotuov,
hotovi ch peněz, zlatých, grošuov, šatuov - . Duom muoj,
v lcterémž bydlím, vedle krchova M.B. z jedné a domu
Kateřiny Plzenské z strany druhé ležící, ten mocně poroučím a dávám po mé smrti svrchupsanému mistru Václavovi Danielovi, poručníku s\ému, však na tento jislý
zpuosob, aby v témž domu Bohuslav z Němčic, sluzebník
muoj věrný a starodávný, byt svuoj měl podle vuole své
svobodné až do své smrli. A Regina s čeledí svou aby
tu byla do své vuole. Však tomu chci, aby neřádu žádného v témz domu on mis tl' Václav poručník nedopouštěl
žádnému, ale aby v něm souce ctnostně a s bázní boží
živi byli. A kdyz by P. B. jeho Bohuslava smrtí zachvátil,
tehdy la jest vuole má, aby on mistr Václav Daniel ten
cluom muoj jakožto mocný poručník člověku dobrému a hodnému toho domu prodal, aby to na skulky milosrdné, tak jakž
mu toho dokonale věřím, lidem chud)im, dobrým, P. B.
bojícím podle rozumu a vuole své pro spasenie duše mé
rozdal.
Item knihy, kteréž mám, lěch polovici pravú dávám
p. Václavovi Samuelovi z Hrádku, strýci mému, ty aby
mu vydány byly, a druhá polovice aby při domu zuo·
slala. A ly aby též opatroval a s nimi šafoval on mistr
Václav podle mého jemu pOrUČe)1(, Item k III. B. pl'ed
Týnem, k témuž záduší odkazuji a dávám XV k. gr. pl'.
Knčzi i'dik111ášovi, farái-i u III. B. na lúži, XX k. gr. pr.
Regině, kuchařce mé, odkazuji šaty ložní všecky a XX k.
pl'. k živnosti. - A nadto ještě též Regině a Václavovi,
synu jejímu, dávám duom svuoj s zahradú, kteriž mám
na Nov. M. Pl'. v Chudobicích - l',Iarkétě, dceři její, X
Však tolo zvláště poroučím a věřím mistm
k. pl'. Václavovi .,-- že bude pilně toho šetHli, aby Václav, Reginin syn, živ byl ctnostně a spravoval se mistrem Václavem a mateH svtí; pakli by nechtěl poslLíchati, tehda
aby se k nčnlll Oll mislr Václav tak zachoval, jaJ<ž sem
jemu ústnč poručil.
Item cluom, kterýž mám v měslě na horách Jílovských
i s tou loukou mou vlastní, kteráž leZí pod mlýnem Žam-
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muele to v sobě šn'e, pokudž vuole jeho byla, ukazuje a
pašským, ten dávám uroz. vladyce JiHkovi Hořickému
zavírá, a též také jestlizeby P. B. na Annu, manželku mú,
z Hořic, služebníku svému - a k tomu všecka nádobí
nemoc dopustiti rácil a prve že by z tohoto světa pojata
dolovná, jakožto fajsle, nosacce etc. - Duom, klerýž mám
byla, neZli by se ty všecky věci podlé vuole a poručení
s zahradou na Horách Kutnách --, ten dáYám - Mikulášovi,
léhož p. Jiříka Samuele vykonaly, tehdy aby též mohla
písaři a obyvateli na týchž Horách K. Item což se
na svém míslě jiného poručníka ustanoviti a zl'éditi i uči·
doluov mých na horách Jílovských dolýče, zejmena sv.
niti, tak aby se tomu všemu vzdl' dosti stalo. Stalo se
Václav, sv. Petr a' starý Žampach, ty všecky - dávllm
1. MDXXXIV v pátek po Novém létě.
těmto pánuom: J. Mti Zdeňkovi Lvovi etc., p. Zdislavovi
13. 1534, 16. kvělna. Rl/llOp Č. 534 IlJ. f. 145.
Berkovi, najvyš. sudímu, JiHkovi Hořickému z Hohc,
Jakož jest ur. p. Jiřík Samuel z Hrádku - odkázal Ul'.
služebníku svému, a p. Václavovi Trčkovi z Vitenče, na
panně Barboře z Hrádku CCL k. č. a p. Tan Hlavsa
rovný mezi ně všecky podiel. - Item kaňkoví, kteréžz Liboslavě jest je jmenované panně vyplnil, paní AneZka
koli mám, to všecko dávám Jiříkovi Hol'ickému - aby
z Smii'ic oznámila jest, poněvadž Ul'. p. Václav Samuel
on to sobě z doluov Jílovských shromáždil a pobral - .
z Hr. tomu kšaftu jest odpor učinil a se soudí, že těch
Na opravu a k polepšení žákuom na zlravu do školy
CCL k .. Junovi Hlavsovi ujišťuje - jestliže by - od p.
k sv. IIIichalu v St. M. odkazuji platu ročnieho Vl k. gr.
Václava naříkán byl --o Act. sabbato post Sophiam.
pl'. _ Jenž jest dán a psán 1. MVCXXX v pátek po sv.
14. 1534 18. srpna, Kopidi; list/i lirdl. v archivu
Ondřeji (Vysvědčení stalo se 27. ledna 153\.)
místodrž. z r. 1534 f. 274. Do soudu zemského krá12. 1534, 2. ledna. Ruko}. č. 2142 f. P. 12. (Jan
lovství Českého. Urození, statecní a slovutní, věrní naši
Hlavsa o poručnících statku Jiříka Samuele z Hrádku.)
milí! Poroučeti vám ráčíme s pilností pl'ikazujíc, abyste
Ve jmeno - . Já Jan Hlavsa z Liboslavě, vyznávám vy, jakž nejprve [na] soud zasednete, opatrného Jeníka
toto mé poručenství a l<šilft o statku ur. pána, něledy p.
kožišníka z St. M. Pl', kterýž jest poručníkem někdy Ul'.
JiHka Samuele z Hrádku, nad kterýmž sem poručníkem
Jiříka Samuele z Hrádku, pi'ed sebe obeslali a jej s urood někdy mistra Václava Daniele z Javořice - ustanozeným Václavem Samuelem z Hrádku, věrným naším
vený, činím a zpuosobuji obyčejem takovýmto:
milým, o kšaít jmenovaného Jihl,a Samuele, o kterejž
Najprve jakož týž mistr Václav Daniel jsa mocným a
vejš jmenovaný Václav Samuel s týmž Jeníčkem lcožišnípravým pornčníkem od již psaného pána - lešaftem ustakem v rozepl'i jest, pokudž sme my jicll těchto všech
novený, kdež při tom týž p. JiHk Samuel dal jemu moc,
časuov pro zaneprázdnění, ktcréž sme míti ráčili, o. to
aby jestliže by naň P. B. nemoc dopustili rácil, mohl
vyslyšeti a konec mezi nimi uciniti nemohli, dostatecně
jiné poručníky na svém místě tak mocné a pravé statku
vyslyšeti a mezi nimi spravedlivý konec tím neprodlévajíc
jeho všeho zřéditi a ustanoviti a to proto, aby se vuoli a poučinili, jináče nečinfce. Datum ut s. (t. j. na hradě Pražrnčenství téhož někdy p. JiNka Samuele dosti stáli a vyském v úterý po P. M. Nanebevzetí léta etc. XXXIIIlO).
plniti mohlo, jakož pak týž mistr Václav též kšaftem sv)im
lak, jakž viš dotčeno jest, mne jest za porucníka moc15. 1535, 17. prosince. Rl/kop. č. 2111 f. 118.
ného podle p. Jana Jeníčka ustanovil, dav jednomu kažMistr Jan Karel, písař radní Núv. M. Pr., a :Majdalena
dému z nás podlé moci sobě dané a poručené [moc],
koupili dUOlll Samuhclovský - od poručníkuov nebo p.
aby jeden každý z nás mohl jiného aneb jiné p.orucníky
JiHka Samuhele - za CCL k. č. Act. die Sapientiae.
ustanoviti a zřéditi a to dotud, dokudž by se vuole téhož
16. 1538, 2. listopadu. Ta 111 též ;: 235. Petr Bohněkdy p. Jiříka Samuele nevyplnila, kdež pak já rozvažuje
danecký z Hodkova a Kateřina z Sloupna m. j. koupili
krátkost živola svého pro nemoc - a chtěje rád, aby se
duom Samuhelov.ký - od mistra Jana Karla za CCce
tomu všemu porueenství dosti stáli mohlo, vuoli svú 1<0k. č. Act. sabbalo post 00. SS.
nečnú a poslední pH tém2 a takovém porucenslví ozna17. 1541,28. ledna. TalJltéž j. 303. l'vIilmláš Rendl
muji, tak že též na místě svém činím a ustanovuji pravlÍ
z Oušavy koupil duOlu Samuhelovský
od p. Petra
a mocml poručnici domu léhož někdy p. Jiříka Samuele u ,M.
Bohdaneckého z H. za CCCCL k. č. Act. fer. VI. post
B. na luozi podlé krchova ležícího i jiného všeho stalku
Conver. s, Pauli.
jeho _ Annu, manželku svú mihí, podlé téhož p. Jana
18. 1ó43. 23. tlnora. T'..lIl1též
354. Zikmund
Jeníčka a na ni to všecko právo své a spravedlivost
Berka z Dubé k. duOlu Samuhelovský ~d Ul'. p. l\Iikuláše
podlé týchž obú dvtí kšaftuov výš dotčených též tímto
Rendle z O. za eeeCCLXXV k. č. Act. in vig. Mathiae.
kšaftem mim pl'enáším a pl'evozuji, tak aby ona Anna,
manželka má, mohla a plmí moc a právo na místě mém
19. 1544, 22. listopadu. Rltkop. é. 2117 f. 50.
mela podlé nadepsaného p. Jana Jenícka lírn stalkem
Zikmund Berka z D. vzdává duom - po smrti své paní
podle vuole někdy p. JiHka Samuele řéditi a puosobiti
Syone Šlikově - 111. své. Act. sabbato post Elisabelham.
jakožto já sám bez překážky a otpornosti všech a kaž20. 1549, 16. května. Tallltéž I 169. Laurenc Slik
dých lidí všelijaké . . Totó také pH tom oznamuji: Jakož
hr. z PasoullU a Elška Berkovna z Dubé, \ll. j. koupili
jest mi byl týž mistr Václav zápis dekami zemskými
duOlu _ Samuhelovský ocl í'ikmunda Berky z D.
udělal o statleu, kterýz 1m právuom zemským pHslušal a
na Novém Stranově za pět set k. č. Act. [er. V. post
kterýž jemu po svrchu psaném p. JiHkovi Samuelovi mlSophiam.
leZel, ze též na ten všecken statek jemu p. Janu J eníckovi
21. 1567, 13. února. Rl/kop. č'v 2118 f. 160. Fertéž sem zápis týmiž dskami zemskými ucinil a jemu
dinand Lukšau ua Bl-ezllici a Zuzana Slikovna z Pasounu
samému· toho sv ěl'il , však na tenlo zpuosob, kdyz,bykoli
Ill, j. kO\lpili duom podle krchovu M. U. na'louzi od p.
P. B. to dáti ráčil, že by jemu ten slatek v ruce phšcl,
Lorence Slib _ hejlmana St. 1\1. PL, za pčt set 1<. gr.
což by kolivěk toho všeho statku po odkázání a pOl'llcení
c. _ PH tom však oznámeno: Kdyzbykoliv ten duom na
od téhož někdy p. Jiříka Samuele pozuosla'o a zbylo, aby
prodaji byl a p. FeJdinand ho dáeli nemínil, t?hcly ~ase
oni společně oba dva, p. Jan Jenícek a Anna, manželka
jeho p. Loreucovi Slikovi - v lé sumě postOUpili povl~len
má, jakožto mocní a praví porucníci z toho statleu na
bude. _
Aet. dic B.oni[acii. (Vrácení stalo se skulecnč
skulky milosrdné, kdcž by se jim za najslutněj ší vidělo a
pridie Valenlini 1570.)
zdálo, dávali, takž jakž kšafl téhož někdy p. Jiříka Sa-
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22. 1583, 26. línora. RullOp. č. 2112l144. Matyáš
od p. Lorence
l,{ormistr zlatník a Anna lL duom Slika - za puol vosma sta k. gr. č. Act. fer. III. post
Mathium.
v
23. 1592, 21. července. Ta III též l 382. lvlarlin
Sol zlatník a Katel'ina k. duom Samuclovský při krchově
M. B. a domu Brnf1'ovic od Matyáše Rormejstra zlatníka
za dva tisíce a puoldruhého sta k. gr. č.
Ph tom
oznámili, že Matyáš R. s manželkou i čeládkou svou
v tom domu a pokojích až do smrti své - byt voln)'
míti mají - . S strany činže z domu vycházející, z ní léž
do živobytí svého Matyáš Getí díl, t. j. jeden gr. a on
i\Iarlin dva groše br"ti budou - . A Lttdvík Rormistr,
též Regina J\'lonová, sestra jeho, syn a dcera :Matyáš e R.,
k tomuto trhu povo~ení své dali. Act. fer. Jl. post
Div. ap.
1611.
Rl/kop. č. 1067 f. 405. (Vysvědčení
o řádném v stav sv. manzclství vkročení Martina "ola
z Šolnpachu, radního St.l\I. Pr., s KateHnou m. j. a v tom
manželstvu zplození Zikmunda, Karla, Jeronyma, Václava,
Justiny, Zuzany, dělí jich, i o dobrém jejich chování,
přijaté 9. Maii 1611.
24. 1604, 25. Ujna. Rl/kop. č. 2113 f. 331. Radslav
st. z Vchynic a z Tetova koupil dŮl~l Samuslovský ph
krchovu M. B. na louži .od Martina Sola z Solnpachn a
Katei:iny m. j. za 4500 k. c.

*
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6. 1503.
Rl/kop. č. 94 ll. f. 185. Wenceslaus
organista fassus est, quia obligatur VII s. gr. Paulo iUu·
minatori de Mielnik "') et has scribit in domů súa - .
*, 1504.
RtlllOp. č. 2107 f. 251. Wenceslaus
organista resignuvit ius suum ad domum ad haweritas
vVenceslao Toni8s
7. 1506, 30. bl:ezna. lallltéž f. 280. Wenc. Toniš
et Dorothea emerunt d. ad haweritas a Paulo il\umina·
tore *) pro XLIJl/ 2 s. pr. Ad. sabbato post Annunc.
M. V.
8.

Tallltéž f. 281. Laurencius
ct Martha emerunt d. a 'Venco Toniš pro
XLJlIJl/ 2 s. pr. Act. fer. II. in Conduct. pasche.
9. 1506, 30. června. Tamtéž f. 284. Petrus Plzenský
dc i\hn. Civ. Pr. et Katherina emerunt d. ád haweritas
pro XXXIX s. XXX gr. pl'. a Laurencio ručnikář. Act.
fer. III. post Petri et Pauli.
10. 1525, 31. července. Rl/kop. č. 2142 f. H. 9.
(Kšaft Petra Plzensltého.) My purgmistr a rada .:... známo
činíme, kterak Petr Plzenský v pondělí po sv. Abdonu
1525
poručensll'Í učinil že duom svuoj, v němž
bydlí - dává Katel:ině m. sl'é - . (Vysvědčcno 19. zem
t. r.)
11. 1537, 14. listopadu. RI//lOp. č. 2111 j. 195.
KateEna Plzenská vzdala duom svuoj ldící mezi domy
páně Samuhelový111 a Václava tobolál'e Janovi Svatému
knapovi _. Act. fer. lIlI. post Martinum.
12. 1541, I. července. RI/lwp.
2142 I
2.
(Kšaft Katel'iny P!zenské.) My purkmistr - kterak Kate·
i:ina Plzenská, souseda naše, učinila kšaft - v pátek po
~V. Petru a Pavlu 1541 - takže - jakož jest pře
dešle duom odkázala Janovi Pražákovi že téhož
Jana při témž dání - zuostavuje - .
13. 1542, 25. lÍnora. Rulwp. Č. 2111 f. 330. Filip,
jinak Tomáš, postřihač.- koupil dUOIn - od Jana Sva·
tého za LV k. gr. č. Act. sabbato post Mathiam.
14. 1543, 2. Njna. Rl/kop.
2117 j. 7. Blažek
kupec mečíi' a Marjana koupili duom od Bartoloměje
soustružníka [který jej měl na mocný lisl Tomáše postři.
hace] za LXXV k. C. Act. fer. lUl. post Hieronymum.
15. ]555, ll. zál·i. Ta1J/též f. 346. Mates brní!:
l;'ec a Dorota koupili duom mezi domy p. Lorence
Slika a Stanislava Cimrmona od Blažka mečíi:e a Marjany
za CLXXV k. gr. č. Act. [cr. lIlI. post Nativ. M. V.
16. 1589, 25. srpl}a. Ru/wp. č. 2230 f. 281.
Stalo se porovnání mezi Sebestiunem Peccrn a Kašparem
?ennem i na místě Žofie, 111. jeho, o \luOln - po někdy
Scbeslianovi Pecol'i barvíři, otci jeho Sebestiana a Žofie,
_ ten jest Kašpar Henne ujal. Act. poslridie s.
Bartholom.
17. 1609, 18. línora. Rlllwp. č. 2113 f. 484.
Kašpar Koch šmukýř a Jan, syn jeho, koupili dl'un mezi
domy p. Radslava Vchynského z Vchynic a Václava Kerhejscra od J aua Vorla a Filipa Peti'íka, poručníkův dětí po
někdy Kašparovi Heune, za 550 k. c. A páni k tomuto trhu dovoliti ráčili, aby Kašpar Koch dl'un svůj
v Platnýhké ulici v půl letě prodali a rněštěnínem osa·
diti povinen byl.
18. 1609, 20. lÍnora. Rukop. č. 2232 I 398.
Kašpar Koch šrnukýl: pi:iznal se, že jcst dlužen t1luhu
1506, 20. dubna.

ručnikář

c.

Číslo pop. 157.
(U havéř-ův, u zlatého koně.)

*1. 1402, 18. listopadu. Rl/kop. č. 996 I 67. Ni·
colaus, filius olim Hanussii Slegel, emit lres s. gr. census
erga Hallussiu111 ferratorem pro XXIII s. gr. super domo
Wenccslai aurifabri sita illter domos Oltlini aurifabri ex
una et KrsnaltOnis sutoris parte ex allera. - Act. sabbato
ante s. Elizabeth.
*2. 1412, 8. bl:ezna. Rllkop. č. 2101 f'. 309.
Duchco rymer emit III s. gr. C. erga Johannem frenificem
de Colonia et Anuam, conthoralem ipsius, pro XXVII s.
gr. super domo olim vVenceslai Rot aurifabri. Act. fer.
UL post Oculi.
I. 1449, 29. clnbua. Rl/kop. č. 90 f. 176. Nico·
laus ~-Iornik cultellator et Lida emenwt aream desertam,
in quu domum de novo exlruxit, inter domos olim Etlonis
et Thome Theutunici sutoris erga Thomam Theutunicum
sutorbm pro III s. X gr. pr. Act. fer. IlI. ante Phi1ippi.
2. 1454, 3. září. RIl/lOp.
2105 f'. 25. Petrus
serator et Kaczka emerunt d. in platea cultellatorum inler
domos Ottlonis et Thome sntoris crga Nicolanm culte\latorem pro XXVI s. pl'. Act. fcr. lIl. post Egidii.
3. 1461, I. října. Tamtéž f. 153. Lanrencius
sutor et Margaretha emerunt d. u havéřuov dictam penes
domum Otlonis et domum olim Tomanovský erga Petrum
calcariatorem pro XXXV s. pl'. Act. die Rcmigii.
4. 1497, 5. června. Rlllwp. č. 2107 j.124. Mathcus
puškař et Marlha emerunt d., in qua hawerite depicti a Petro sutore pro XXX s. Act. die Bonifacii.
5. 1499, 14. srpna. Tamtéž J. 165. Wenceslaus
organista et Regina cmcrunt d. ad hawcritas a Mathco
puškai' pro XXXVII1/. s. pro Act. fer. lIlI. post Tiburcii.

c.

u.

c.

i"~) VilO nělll Chytil, Malířstvo Praž,ké str. 65.

záduší P. M. na louži 300 k. m., kterou sumu zapisuje
na domu svém u zlatého koně.
19. 1620.
Dl'un Kašpara Kocha. (V dluhu
záduší P. M. na louži pl:evzal dlun později Jan Václav
Studensk)'.)

Číslo pop. 155 a.

(D l'1 m l' o 111 a n o v s ký.)

':"1. 1405, 20. srpna. RII/wp, Č. 2101 f. 52. Johannes Meisner emit II marcas graves gr. erga Crisla·
n11111 Lewtlinum pro XVIII s., quas habuit super domo
Kriznakonis sutoris sila in platea aurifabrorum - . Act.
fer. V. aute festum s. Batholomei.
"2. 1407, 22. i:íjna. Ta1J/též f. 127. Nicolaus, filius
oEm Andree Trewslini, resignaverat Katherine, conthorali
Wcnceslai Slukonis de Kolpicz, VI s. gr. census super
domo Krcznakonis sutoris, que fuit dicti patris sui. Act.
sabbalo post XI 111. Virg.
"'3. 1407, 22. října. Tamtéž f. 130. Otto J\Iagnus
aurifaber et Petrus de E)'law aurifaber, lestulllentarii Clau·
sonis de Libssicz aurifabri, emerunt pro relicta eiusdem
Clausonis et pro pueris ipsius, videUcet Johanne etPro·
copio, VI s. gr. c. erga Katherinam, conthoralem 'Ven·
ceslai Stuk de Kolpicz, et Mixonem, filium olim Andree
Trewsil, pro LUU s. gr. super domo Krcznakonis sutoris
in acie platee aurifabrorum. Act. sabbato post XIm. V. lb. iidem emerunt pro eisdem lIlI s. C. erga Thomam
de vVeydhoffen sutorem pro XXXVI s. super domo ipsius
Thollle in acie. Eod. die.
*4. 1449.
Thome Theutunici suloris.
"'5. 1454.
Thome sutoris.
*6. 1457.
RII/lOp. č.· 2119 f. J. 2. Ve jmeno
Já Toman švec - duom muoj, v němž bydlím, i<terýž
nčkdy Kršllákuov slul oldávám Janě, manželce mé
milé - . Act. fer, IlIJ. ante Joh. B.
'1>7. 1459. - RlIlwp.
2105 f. 105. Jana, con·
thoralis Blasii cnllellatoris - resignat domum - marito
suo.
"8. 1461.
Domus olim Tomanowsky.
]. 1461, 22. dubna. Rl/kop. č. 2105 f. 146. Wen·
ceslaus de Glathovia serator, dietus Sspatrak, emit pro se,
Petro, patre suo, domum in plalea aurifabrorum in acie
penes d. ,~Tenceslai culte\latoris et Petri seratoris erga
Blasium cultellatorem et Tanam pro LXIIII s. Act. [er.
lIlI. ante Georgii.
2. 1471, 10 .• Mf. . Ta/lltéž f. 307. Vitus Syrowec
culte\lifaber et Jana emernnt medium domum, cuius altera
ll1edietas ad vVenceslaum seratorem, filium Petri Sspatrak,
pertinet - circa Pelrum Sspatrak pro L s. Isto adiuncto,
quod predicli vVenc. seralor el Vitus pacifice commanere
debent _ gradibus et egressu de domo simul uli debent
usque ad quadrierinium et infra quod tempus \~T enceslaus
in sua parte gradus et hostium construere debet - hosti a
vero, que snnt in mul'O medio dividente partes predictas
equalibus impensis obstruere debent ct hic murus debet
transire per fabrinam, alias skrze v)~heň, usquc mUl'um
curio\le; supra quam fabrinam et supra cnriollam, si va·
luerit, Vitus poterit cOllstrnere habitacnlum, prout antiqui·
tus quondam erat constructutn
Act. fer. III. post
Nativ. M. V.

c.
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3. 1497, 30. března. Rttkop. č. 2107 J. 121. Malheus aurifaber, Johanna, lilia sua, vVenceslans diclus
erga VitUll1 SySswamberk, socer suus, emcrunt d. rowec pro L s. Act. fer. V. post Pasce.
4. 1499, 30. červencc. Tamtéž f. 173. Clemens
aurifabcr et Martha emerunt d. a lvlatheo aurifabro pro
LV s. Act. fer. III. post Jacobi.
5. 1499, 2. záři. Tamtéž f. 174. Stephanus sutor,
dictus V/ocasek, et Martha emerunt d. acialcm in plate a
cultellatorum inter domos Viti Syrowec ct vVence~lai
organiste ad haweritas - a Clemente aurifabro pro LXI
s. pro Act. fer. II. post Egidii.
6. 1501, 8. července. Ta 111 též f. 205. P. pnrgmislr
a páni znamenavše, že žádn~ho mosazníka v tomto měslě
nenie a že v mnohých věcech toho řemeslav mistr v té
obci lidem poHebný by byl, a v tom Jan Syc z Normberka, řemesla mosaznického, žádal jest a prosil pánnov,
aby bytu a záknpu v tomto městě ráčili jemu pEeti, že
by chtěl ke cti této obci to řemeslo dělaje poctivě a
pokojně se zachovati a živiti, maje za se mnohé od dobrých lidí pi'ímluvy, že jest mistr dobrý a v tom řemesle
dospělý a "umělý. Páni majíce péči o obecnie dobré, coz
by dobrého a užitečného této obci s!tížiti mohlo, prohlédajíc k tornu, že takový r-emeslník v tom,to městě jest
velmi poH"ebný - nadepsanému Janovi Sycovi bytu a
zápisu ráčili Sll popi:ieti. Pod takovými však výmienkami,
.jestli že obci by se nezdálo jcho mieti a za souseda
v tomto městě trpěti, aby on se vyprodal aneb kdyžby
jeho penieze, což jest za duom dal a jestli že by co na
opravu toho domu naložil, byly navráceny, aby on hned
loho domu postlípil,
Jan Šyc ll10sazník z Norberka koupil jest sobě, ~ar
boře, m. - duom v ulici Nožieřské na rohu - od Stě
pána ševce za LXI k. pl'. - Act. die s. Kyliani.
7. 1503, lO. července. Tamtéž j. 235. Pa~lus cultellator, dictus Stahlavec, emit d. - a Johanne Syc pro
LXI s. pl'. Act. fer. II. ante Margarethe.
8. 1509, 3. července. Ru/lOp. č. 2108 j.
Mathias tobolečník et Elizabeth emerunt d. a Paulo Stahlavec
pro LXXIP/2 s. pl'. Act. in profesto Procopii.
9. 1524, 28. dubna. Rt/kop- č. 2110 f. 36.
AlZběta, někdy Matěje tobolečníka, nyní Václava, též to·
bolečníka, manželka, vzdává duom v němž bydlí, na
rohu v ulici Nožířské manželu svému. Act. die
Vitalis.
10. 1551, 8. června· Rl/kop. č. 2117 f. 241. Sta·
nislav Cimrmon zlatník a Sofie koupili duom na rohu
mezi domy Blažka mečíře a Matou~e Moravce od Alžběty
tobolái:k)' za CC k. č. Act. fer. II. post Bonif.
11. 1566, 18. června. Tamtéž f. 361. Mates zlatník
a Kateřina koupili duom od Stanislava Cimrmona za
CCXXV k. gr. č. Act. fer. V. post Vitum.
12. 1560, 10. června. Ta III též f. 453. Brikcí z Kruz·
burku a Anna koupili d. na rohu - vedle domu někdy
Matouše Moravce od Matesa zlatníka za CCXXV k.
Act. fer. II. post Trinit.
13. 1569, 28. dubna. RII/wp. č. 2118 j. 21~. Jiřík
Slon švec a Anna koupili duom mezi domy Simona
Moravce a Matesu brníi-e od Brikcího Krucburského za
CCC k. gr. č. Act. die Vitalis.
jJ. 1570.
Rl/kop. č. 1050 f. 56. (Svědomí
mezi Simonem i\Ioravcem ševcem a Tomášem Taubmanell1.)
Dorota, Prokopa vackái:e m. svědčila: Běhali s kordy

;;8.
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dobytými po ulici, ten Tomáš a Stanislav když tak dlouho
běhali, láli, šelmovali volajíc, jestli kd~ dobrý, aby šel
a s nimi se bil, tehdy tento Simon jsa desátníkcm vahlásil se, aby lidem dali pokoj v noci, oni hned naň
l<amenÍm házeli, šelmll a zrádcll mu nadávali, on jich
pěkně odbýval, a oni ještě více láli, šelmy a zrádce dávali, kordy tl'ásli, jsi-Ii dobrý zrádce, poď bij se s námi;
nevím víc. Anna Slonová: Viděla SCI11, že oba dva
brad'i běhali s dobytými kordy, pobízeli Simona Moravcc
dolu, šelm a zrádcll mu nadávali, psů, uzený ševčíku, aby
jim -zadek zašíval, kamením oba dva nal1 házeli, a kdyz
ho ranili, teprva utekli, že by takového dcsMníka s vodpu;lěníll~ hned ušprachali, klaněli mu se, biryty snímali,
a povedel Stanislav, že mu ,dá flink na potkání až na
zadku sedne, nevím víc. - Simon Housenka: Když sem
vstal, pachole mne z,\volalo, a ti bratř'i Tomáš a Stanislav
házeli kamením na Simona do vokna, potom Tomáš házel
kordem dobylým do vokna, nadával nlll ševcíku, aby mu
zašil i'iť, potom přísahal P. Bohu, ze na potkání dá mu
pohlavek, lotru mu nadával, pohízel ho dolů, že by nevzal ~vou set, aby šel dolů, pravili mu tak, nevím víc.
-- Jirík Slon: Seděl sem v sl,ětnici doma, slyšel sem
len křik, potom sem šel z světnice na mázhauz, uhlídám
Tomáše imprcssora a Stanislava zlatníka, bratra jeho, ze
s kordy dobytými běhají, lolry a zrádce mu dávají, pobízejí ho z domu, jcstli dobrý, aby se šel s nimi híti, když
pověděl, nejsem povinen, a oni házeli k němu do voken
kordy dobytými prul'Íc, desátníčkn, stav to, že bych ho
zesral, hubený ševeíeku, že by jej zesrali, prdel naň vod·
kryl, já jim proti tomu l'el<1, mllžte dobl'e domu jíti a
souseduom v noci pokoj dáti, oni, co jest tobě prej
lot1'e polom, mllžeš dobl'e na jebace seděti; nechal sem
ji?h tak, šel sem Icžat, nevím jak jsou tu dlouho byli,
DlC. víc. Jan Klokoeinski: K~!yž po nejprv bylo, bě
halI s kordy dobytými po ulici, Simon se ohlásil, aby se
spokojili, a oni jemu zrádce a šelmy dávali, co chceš
nápomocen býti loh'llln, ,aby nás loupili, tak potom hodili
kamenem do vokna na Simona i kordem dobytim volajíc
naň, ševčíeku hubený, zaši mi prdel, neplljde-li dolu, aby
se s nimi bil, že bude šelma; potom na pohrulku učinili,
že ho bíti budou, že mu dá pohlavek, až na říti sedne,
tak se chovali, jako by práva ve vší Praze nebylo. Dobří
páni sousedi přede psy pokoj měli, a pl'ed nimi míti ne·
mohli; již konec.
~i;
1623, 3. záN. l?ukop. Č. 2234 f. 185. Na supli·
kování Marjany, někdy JiNka Slona ~evce dcery, Václava
Grofa manželky, a mezi Kateřinou prv Slonovou a již
Nycovou, stala se smlouva, kdež jest Marjana sobě rovnou
spravedlnost" po dělech obojího pohlaví, kteréž Katel'ina
Nycová s ]Irfkem Slonem, prvním manželem svým a otcem
Marjany splodila, a ti všickni již zem1'eli, spolu s ní
s KateHnou pokládala, ona pak Katel'ina vedle společného
statkuv zadání s Jiříkem Slonem, manželem jejím, všechen statek že sdědila - před ce ona Kate1'ina jí Mal'janě 80 k. m. dáti se uvolila.

éislo pop. 155 b.
Viz čís. pop. 155 a.
1471.
RlI/lOp. Č. 2105 f. 307. Wenceslai
seratoris, filii Petri Sspatrak.
2. 1482, 29. dubna. Rit/lOl'. Č. 2106 f. 107. Vitus
Syrowec cultellifaber et Johanna emerunt d. in plate a
cu1teJ1ifabrorulll inter domos Nicolai dicti Fauczek sutoris
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et Machkonis cultellifabri erga Wenc. Špetrak pro
XXXUl/. S. Act. fer. II. ante Phi!. et Jac.
3. 1507, 16. května. RI//lOp. č. 2107 f. v 296. Wenceslaus gladiator emit d. intcr domos Pauli Stahlavec et
Wenceslai dicti Vlk a Elizabeth, relicta Viti Syrovec, et
Victorino, filio eius, pro LXXX s. pr. Act. fer. III. ante
Gedrudis.
4. 1510, 9. února. RI//lOp. č. 2108. f. 49. Simon
sulor de Lilhomyssl et Martha elllerllnt d. in plate a cultellatorulll inter dOlllos Victorini ad calicem ct Laurencii
tobolečník a "Venceslao gladiatorc pro LXXXI/ 2 ,s. gr.
pl'. Act. die Appolone. (Peníze kvitují Jan st. Skorně
z Stranova a Ali,běta Syrovcova.)
5. 1536, 26. ledna. Rl/kop. č. 2111 I 121. Matouš
Moravec švec a Anna koupili, d. mezi domy Jana tobolál'e
a Václava, též toboláře, od Simona ševce za XLV k. č.
Act. fer. lIlI. post Convers. S. Pauli.
6. 1560, ll. dubna. Rl/kop. č. 2142 f. FF. 2.
rvIy purgmistr a rada - známo činíme - kterak ~Matouš
Moravec, někdy soused náš, ucinil kšaft I' Zelený čtvrtek
1. ] 560 v přítomnosti Václava Kozlíka a Václava Hniličky,
starších pNsc),ných v i:elnesle - ze dUOlll svuoj, y něnlž
bydlí .- dává Anně m. své k kostelu M. B. na
híži na zvon 10 gr. (Vysvědčeno v líterý po Obrác.
SI'. Pavla 1563.)
7. 1684, 12. listop. RI//lOp. č. 2112 f. 190. Anna,
pozuostalá po Maloušovi, Moravcovi vdova, duom sVllj
v Nožířské ul. mezi domy Jiříka Slona a Eleny' Fišerovy,
jí kšaftem od dotčeného Matouše odkázani, dala J~lianě
Perkerové z Vlkanova - . Act. postridie Martini. (Simon
Moravec vložil odpor a zápis zrušen r. 1587.)
8. 1607, 28. května. Rf/kop. č. 2113 f. 435.
~(ašpar Koch a Mandalena koupili d. mezi domy Jana
Smída sklepáře a Václava Kherheizera od Anny, pozustalý
dcery po Simonovi Moravcovi a Jana Kherheize.ra manželky, za 825 k. č. (Kašpar Koch splácí do r. 1617.)

V Malé Karlové

(']esuťtské)

ulici.

Číslo pop. 154.
(D u m u k a I i cha.)
"'1. 1416, 21. května. Rllkop. č. 2101 f. 105. Han·
nussius de Kotbus aurifaber emit II S. gr. census erga
Martinum 'Veykardi pro XVI, super vineu ipsius, que
pertinet ad curiam SUUln in villa Dworecz. Act. fer. V.
post Zofie.
'"2. 1482, 5. července. RII/lOl'. č. 2099 f. 317.
Páni purgmislr ,ll konšelé Velikého l\'fěsla Pražského zpraveni jsúce od Simona zlalníka a od Rehoře, posla svého,
kterak by Michal--zlatník chtěl a mieni! překážeti a sahati
na domy jich, kteréž .lí od otce ktípili, a to právem Ha·
nuše, bratra svého, z Kotbus, ~teréž jest jemu ode pán6v
a od obce dáno, prosiece týž Simon a Rehoř, aby nadepsaný Michal, má-li které právo k těm dom6m jich, přcd
nimi okáza!. Kteréhožto Michala páni svrchu psaní do plné
rady zavolavše i otázali Slí jeho, má-li které právo k těm
domólll a táhne-li sě na ně nebo miení-Jj o ně státi, čili
nic. Kterýzto odpověděl jest a l'ka, že nemá žádného
práva k nim ani po nich stojí ani státi' miení, než ať oni
učinie s ními jakožto s svými vlastními, což sě jim najpodobnějie bude zdáti a viděti. Act. sabbato post Petri
ct Pauli.

XII. V Malé
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1. 1450, 9. března. RII/lOl'. Č. 90 f. 189. 'Vcnceslaus cultellifaber ct Dorothea emerunt d. in platea
aurifabrorum inter domos Thome sutoris et 'Venceslai
Claudi hincinde erg a Pelrnm cultellifabrum pro XXXVI s.
Act. fer. II. anle Gregorii.
2. 1450, 2. dubna. Rl/kop. Č. 2119 f. C.?
Ve
jmeno - . Já Petr nožieř - od kalicha - toto mé poslední poručenstl'Íe Hedím na opravenie školy
u M. B. na lúži I1'/2 k. Dat. [cr. V. aote festum
Pasce etc. L.
3. 1469, 25. línora. Tallltéž f. P. 1. Ve jmeno - .
Já Václav nozieř od kalicha - dUOln muoj, v němž bydlím - dal sem - Dorotě, m. mé milé - . Act. sabbato
post Mathie ap.
4. 1470, 17. tlnora. Tallltéž f. P. 4. Ve jmeno-.
Já Dorota, vdova po Václavovi nožieři - že duOlu muoj
u kalicb~, v němž bydlím - dala sem.- Anně, sestře
mé milé - . Act. sabbato post Valentini a. LXX ..
5. 1470, 25. srpna. RI//lOp. Č. 2105 f. 295. Mathias culteUifaber, filius. Martini Hoch, et Katberina emerunt domum ad calicem aput Annam viduam pro
LXX s. Act. sabbato post Bartbolom.
6. 1506, 7. května. Rl/koj. č. 2107 f. 281. Weneeslaus sutor et Anna emerunt d. ad calicem inter
domos Pauli Sstiablawecz et Krzizonis sutoris a l'vIachcone.
cultellatore pro C s. pr. Act. fer. V. ante Stanislai.
7. 1508, 14. eervna. Rl/kop. č. 2108 f. 22. Anna,
olim "Venceslai sutoris, uunc vel'O Victorini cultellatoris
conthoralis, resignat domum suam, quam inhabitat, ,itam
in platea cultellatorum, ad calicem aureUlll - madlo suo
- . Act. fer. lIlI. post Penlh.
8. 1512, 15. kvělna. ]'al/ltéž;: 96. Vitus culLcllator
dictus Chlewecz et Dorothea emerunt domum - ad calicem inter domos Krzizonis sutoris et Ssimkonis a Victorino cultellatore, Syrowecz dicto, pro ex s. pr. Aet.
die Zophie.
9. 1531, 18. Hjna. Rl/kop. Č. 2111f.6: Jan l\)bolář
a Anna koupili dUOln mezi dOlily Víta' meCfre a Semka
ševce od Víta Chlevce za CLXXX k. gr. č. Act. die
Luce ev. (R. 1536 splácí vdova Anna.)
10. 1536, 2. srpna. Ta/lltéž f. 141. Barloš soustružník a Anna koupili d. ležící mezi domy Moravce a
Hranického ševcuov od Anny; někdy Jana tobolá1'e m.,
za CLXXV kop č. Act. fer. V. post Petrum calhenalum.
11. 1556, 17. listopadu. Rl/kop. č. 2117 f. 373.
Vzdání manzelské stalkllv Bartoloměje soustružníka a Salomeny m. j. Act. fer. III. post lvIartinum.
12. 1566, 8. Njna. Rllkop. Č. 2118 f. 141. Totéž
s manželkou Alenou. Act. fcr. III. post Francisci.
13. 1584, 4. červenc~. Rllkop. Č. 2112 f. 182.
121ena Fišerová kóupila d. v Nužíi-ské ul. mczi domy
Simona l\Ioravce a Jiříka Anjelského mcCíře od porueníkuov sirotkuov Bartoloměje Fišera za 400 k. č. Act. die
Procopii.
14. 1605, 2 L. července. Rl/kop. č. 2205 ;: 265 ..
(Kšaft Aleny Gecové.) Ve jmeno - . Já Alenva, Martina
Gece vdova - dum mllj - kšaftuji Cyrovi Stipinkovi,
krejčímu jakožto nlé pastorkyně, nebo Marjany, manželu. - Ke. kostelu M. B. na« louži, kdež chci, aby tělo
mé poh1'bcno bylo - XV k m.
15. 1606, 7. srpna. Rllkop. č. 2113 f. 402. Jan
Smíd, cís. dvorský sklenář, i' Anna koupili d. mezi dOply
Antonína Ruliarta a někdy Simona lMoravce od Cfra Sti·

XII. V Ma/é Kartové (Jesllitské) ulici.

785

pinka, měštěnína Menš. M. Pr., jakž jest to on měl
kšaftem Aleny, po Martinovi Gecovi soustružníku vdovy,
odkázaný.
16. 1609.
RII/lOl'. č. 2232 f. 402. Jan Šmíd
s AnnOu m. pl'iznali se, že jsou. dlužni 500 k. gr. č.
Alžbětě Ekštanový z Prosečc, pojišťujíc zápisem tu sumu
na domu svém vedle domu Antonína R'llyarta a Kašpara
Kocha šmuký1'e na tcn a takový zpusob, že oni manželé
jí Alžbětě Ek., poněvadž z té summy žádného interesse
platiti nemají, v témž domě svém tb světnice a pl'i jedny
světnici kuchyně, léž čtyry komory a podzcmního sklepu
k užívání místo téhož ouroku do času dvou let - zůsta
vují - .
]7. 1609, 1ó" června. Rllkop. č. 1174 f. 356.
(Popis statkn Jana SmíJa, ,dvorského sklenáře) Stalo se
popsání statku po Janovi S. a toto se našlo: Anna vdova,
Jan, Jakub, Eva, Marie sirotci.
V světnici přední: vokrouhlý stIli, stoliček vy1'ezáv"nejeh 12, stolice barvami vyšJvaný lři a jedna menší,
kontrfekt na tabuli nebo Jana S. a Anny m. j., kontrfektu dětí 4, figur na plátně s volejnémi barvami mala·
vaný 8, figur na plátně prostejch 5, umývadlo cínový
s almarou, svícell malej visulej mosaznej, stlI! s kobercem,
zrcadlo.
V komoře skrz světnici jdouc: postel pod nebesy
vykládaná velká, 2 postele menší pod nebesy, jedna
s firhaňkcm, 2 postílky s mHžemi, pel'in 20 kusu s povlečením, cejch a prostěradel 40, 2 lruhly železem okovaný, kalioly, kabát aksamítový, punčochy popelatý barvy
hedbávný, 12 Hic stl-fbrnejch váží 48 lotu, v krabičce
sekryt zlalej s jaspisem a erbem jeho, 2 prstýnky zlatý
s turlmsy, jeden s hyacintem, jeden s perlou a jeden
s granálem, prslýnky zlatý dva bez kamenu. Slolček malej
zelenej, u volma firhaňk zelenej, šavle turecká, ručnice
dlouhá, ručníky malý dvě, střapce hedvábí zeleného 2
k toulci, rukavice pancfl'ový, postil ly 3 a jinejch knčh 12.
V kuchyni: kotel prací, kotlíčky k rybám 2, slánek
plechovejch 6, měděnice 1, pekác, měděný hrnec, rožny
2, rošt, police s almaron červenú, štoky 2, Moudel'.
Na mazhauzlm: almara s ml-lžkou a šuplátky a v ní
moždíř, 4 svícny mosazn);, pánvieka plechová s puclichtem,
n:idolbí cejnového 112 liber.
V !<rámě, kde se prodává, našlo se: volova 12 cent.
po 6 k. 10 gr., truhly dvě s pHhradami a šuplaty, kulek
a broku všelijakejch volověnejch 1 cent. za 6 k., kolecek
prostejch 14 lruhél po 5 zl. 15 kr., dvoje váhy, závaží
volověnýho za 1/, centnýře, lU2eren sklenejch 16 po
1 k. 30 gr., menších 9 po 1 zL, stolice, almárka.
V svlitnici, kde verkcejk sklenářský jest: luceren
větších sklenejch 7 po 1 k., menších 24 po 30 gr. Od
!'emesla sklenářského: paliček k letování 17, ze leza 4
k slejvání valova, kladiv sklenářskejch 6, kreslíkii 15, tl'i
cugy k tažení olova, šroubštaky 2, nožů k krájení \'olova
7, hoblíky 2, dřeva zelezem obitá k obl'ezání volova,
formy na broky dvě, skel prohlídacích 400, sto za 1 zl.,
tabule verštatní, klín k sekání volova, umývadlo cínové.
(To vše, celkem obsaženo i v popise pozustalosti vdovy
Anny Smídové z r. 16l! zapsaném v rukop. č. 1174
f. 868.)
18. 1610, 26. duyn.~ .. RI//lOp. c. 2148 f. 79.
(?1l11ouva Kašpara Kocha s Annou, vdovou po Janovi
Smídovi o spoleenou latrynu.) - Kdyby nekdy budoucně
Kašpar K. na vejš dlllll sViij stavěti chtěl, tehdy bude
moci k tomu společní zdi užiti a Anna vokna dvě vnově
vzdělaná má zase potomně zadělati ja'koz i přísti'eší
99
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IJa sloupích v zpusobu předešlém stáli a od někdy Jana
S. trámy dva do zdi položený zase vyňati a pH slarobylém zplisobu zustaveni býli maj!.
,i, 1622, 19. zál·!. Rllkop. C. 2114 j. 307. Kristian
Plumšlejn šmukýl' a Anna koupili d. v osadě P. M. nad
louží m~zi domy Markéty Ruliarlové a Kašpara Kocha od
Jakuba Smída a EI'y Pešonové, syna a dcery po Janovi
Smídovi, za 2060 k. č,

s svou paní, byli nakoupili na trhu v sobotu ráno, potom
pl'išli do domu mistra mého Jil'íka Andělského, tu paní
jeho šla nahoru do světnice a pacholík voslall'dole. Ten
přišel ke mně do krámu, kde sem dlilal, já měl svůj
klobouk na almaJ'e, v kteréžto ležel stl'íbrný tulich, na
• klobouce měl sem groš. Toho žádal ode mne koupiti, Já
mu jej chtěl za 20 d, dáti. I stoje já tak a dělaje, v tom
vzal mi takový tuli ch z almary, šel do síni, pl-ijde zase
ke dvel'um, pravi!, že jeho pan] dlouho nahol·e. Já clím
mimo vůli svou: Cím je to, že Cechové tak rádi kradou.
On pověděl, žeť Němcum rovně tak dělává, ukázal' prslem
k krku, jako by jej na smrt škrtil. Potom šel s paní
SVOll domu, Ale toho času sem nevěděl, aby on ten tulich
Číslo pop. 152,
byl ukradl. Václav Kynter z l\{oren svědcil: Dobl'e
se nepamatuji, klerého bylo dne, než ke žněm bylo,
1. 1459, 23. červencc. RIIlwp. č. 2119 (. J{, 6.
pl'išel sem do důmll a verštatu Jiříka Anjelského, dav
Ve jmeno božie amc!l. Já Vaněk švec řečený Kulhavý
sobě nějaký kordy strojiti. Když sem potom na zejtrí pro
uslanovuji opatrné lidi Martina Hi'iebě, Václava ševce ře
ty korely pl'išel, tu Jiřík A. sešedši dolu do veršt"tu toceného Zvrllík, a Václava "cčeného Suchý, bratra mého,
varyše svého na nějak;f tulich stHorem obložený se jest
poručníky Alzběty, manželky mé milé, Prokopa, Duchka,
ptal a když jej nemohši najíti, sou se ulekli, kde by se
Vávry a Doroty, dětí mých a jejích, i toho domu, v němž
jim to podělo. Divíce se tomu, že tu někdy v verštatě
bydlím [statek všechen odkazuje jim rovným dílem.]
od stl'íbra cizí věci větší bývají tl že mu se toho nikdy
Act. fcr. II. post Mal'. Magd,
nepl'ihodilo a toto týž že jeho není, nežli od p. Tomáše
2. 1460, 18. června. Rllkop. č. 2105 (. 120,
Hebnštrejta a on ze by měl skrze to tčzkost. Tak nemálo
Cristophorus sutor et Johanna emcrunt d. sitam inter'
sobě hol'ekovavši, ptal se jest tovaryše, byl-Ii jest kelo
domos Margarete, rclicte Laurencii suloris, ex tHla et
y krámě. Tovaryš l'ekl, byl zde 7-voník z Betlema, on jest
vVenceslai cultellalotÍs parle ex altera erga Elizabeth,
jej jistě ukradl. A Jil'ík A. pověděl: Jistá věc jest, neb
olim conthoralem vVenceslai Claudi sutoris, et orphanos
jest jednomu rucnici ukradl a musil ji zase vrátiti - .
eius pro XLVI s. pl'. Act. fer. lIlI. post s. Viti.
12, 1593, 19. srpna. RI/lwp. Č, 2112 J. 404. Jiřík
3. 1461.
Crislophorus sutor.
Anjelsk;f vzdal dům svůj v Nožíl'ské ul., v němž bydlí4. 1462, 7, června, RIIlwp. Č, 2119 f. l\l. 3. Ve
Aleně m. své. Act. fer. V. post Assumpt. l\'f. V.
jmeno - . Já KHž švec - duom muoj dal sem 13. 1ó!J6, 30. dubna. Rukop,
2205 f 155.
Johanně, m. mé, Anicce a Kntel'ině, dcerám mým - .
(Kšart Aleny Andělské) Ve jmeno - . Alena Anelělská,
Act. fer. II. post Penth.
někdy JiNka Andělského meW'e a nyní Martina Nejten5, 1464, 26, července. Rllkop. Č. 2141 j, 385.
kera rukavičníka manželka duom svuoj, v němž
Když Křlz švec běh zivota svého na smrtcdlné posteli
bydlí - poroučí - manželu svému s AlZbětou, dítětem
maje dokonali duom svuoj v ulici Zlatnické, kterýž leží
spolu s ní splozeným. Stalo se v tílerý po Sv4tosti
mezi domy u kalichu z jedné a Petrovým ševcovým do1. 1596, (Stvrzeno 18, června t. r.)
mem z strany druhé - Johance, m. své, Aničce a Kate14. 1599, 16. ledn'" , Rl/kop, č.11Z4 (. 33. (llll'enlář
l'ině, dcerám svým, byl jest kšaftem odkázal -- smlúvu
pozllstalosti Martina Nejtinkara.) V sobotu-po Sl', Šťastném
sú [dědicové] udělali, aby Johanna - s nynějším mužem
stal se popis statku po i\Iartinovi Nejtinhrovi l'0zuostasvým Bartlí - v tom domě - ostalltíce Aničku a Katelého: Duom mezi domy Ruliartovic a velovy voslružnice
/-inu k sobě pl'ijali - . Act. fer. V. post Jacobi ap.
naproti zlatému kříži k mostu jdouc po pravé straně.
6. 1489.
Domus Barthe.
V témž domě našlo se: V svči"ici llal!o,'e: slul s 1<07, 15('4, 27. listopadu. Rl/kop. č. 2107 f. 258,
bercem, almary dvě, lwutní bílá a černá, šrák, rohl'
Crux sutor et Anna emerunt domum in platea sutorum
jelení dvoje a třetí růzky malický, stolice, ručnice dlouhý
inter domos Thome sutoris dicti Zvoníček et Machkonis
dvě, firhaňky na ,kle. V almal'e byly knihy: postilIa ně
cultellatolÍs a Barbara, Andree Czapkonis conthorali, et
mecká M. Luthera in folio, knihy in octavo nělt1, a ceské
Katherina, conlhorali Johannis Wobrazek, [filiabus Barlhae
šeslery. Nad almarou mozdíl'e dva, třelí proslřední a člvrtý
sutoris?] pro LXX s. pl'. Act. fer. lIlI. post Katherine.
malick)'r, víry dvě mosazný, svícny tH lu()sazni", jeden
z nich vysoký v U'ech cívkách, svíčníky mosazný th vo
8, 1530, 14. cer!'na, Rl/kop. č. 2110 f, 328. Vít
jedny cívce, vohřívadlo mosazný, měděniee mosazná, stří
meČíř a Kateřina koupili d, od Kříže ševce za LXX
kačka, svícny cínový dva. Cínového nádobí: zejdlíkuov 9,
k. č. Act. fer. III. aute Viti.
konvička, mísy, umývadlo, slánka čtverhranatá, konlrfekt
9. 1532, 14. bl'ezna, RlIliOp. Č. 2111 f.18. Kateřina
nebo v rámu namalovaný po smrli. Luože pod nebesy.
Janková ševcová koupila d. mezi domy Zvoníka ševce a
Na Nmsách mís cínových 5, konví Fr, konvice 3, konvička
Chlivce od Kaleřiny Vítové mccí}'ky za C k. Č. Act. fer,
s vobrázky vyrejvaná, dzbánky hlinčni 2 s vícky cínovými,
V. post Gregorii. (R. 1534 splácí Jan Hranic1<ý.)
flaše cíu. 2. Doleji na polici pod timiž konvicemi talí10. 1566, 7. srpna. Rllkop, Č. 2118 f 138. Jil'ík
l'uův cín. 9. Nade dveřmi léž na římse: mís 7, talfl'llov
Anje1ský a Lidmila koupili d. mezi dom)' Bartle soustružcín, 9, necicky na máslo dvojilý, mísek šálešných 6, va·
níka a někdy Václava Zmrzlíka od Jana Hranického za
ječných 6; pod lím mísek cín. 7, konvice 4, umývacllo
260 k. c. Act. postridie Transfig. Christi.
cín. na stěně pl'ibytý a pod nim měděnice mosazná, čepy
mosaz. 3, hrnce v kamnech měd. 3, stolice kozená,
11. 1579. - Rl/kop. Č. 1059 f. 86. Hanuš Norka
z Frankenštejna, luečířsk)7 učedlnfk, svědci1: To vím, že
štoudve dubov;> 2, SlIt! bez koberce, stolček malickej dě·
pater Matiáš, Betlimského predikatora služebník, přišel
tinskej, šorcpelc mochejrovej popelatý, mantlík králkej
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šamlatovej, zrcadlo na stole velký, v almal'e ccrn); ně
k leří listové běžní. V téz světnici pod luozcm: v truhlici
šaluov vinutých 13, v truhlicce maličký šátky dětinské,
na stěně košlíl', V liOllloJ'e naproti svč/lliei: luože s firhaňkem, peHn 7, polštál'e 2, podušky 2, v truhle koberec
zelenej, v druhé II kozichy vlcí nebo Jiříka Andělského
mecíl'e, v koutě voštípy 4 a šlakfert bez 111 uskl', v almárce
kordli !J, v almárce druhý mecík. V truhlici jedny našlo se ve
vOlkaufu rukavičného 41 / 2 desátku kozí za 6'/, kopy, desátek
koZí jeden z Lipsh, a vejšeji 5 kozí a dvě skopový na
kordoban, dělaný po 10 gr. bílých, 16 páruov rukavic
skopovcjch po 6 alb., kozí lelecich zlutých 16 po 8 gr.,
kusuov zvíl'etcích a losov);oh za 15 gr. V truhlici bílý:
v škalulce dva haklfky stHorný pozlacený s krucifixy, dva
kotouce hedbávný v krabici vokrouhlý, P,'cd kl/eliy"i:
kollíkuov měcf. k rybám vaření 8, kotly prací s dreifusy
2, hrnec měď. velký na máslo, na vohniště 3, pekáce 2,
rošty 2, roz nu I' 6, pánvice zelezný 4, Nal!oJ'e v kO/J/ol'e:
rukavice dlouhý dutý šenníl'ský na mistlOvský kus dělaný,
llloze dvě pod nebesy, luozko jedno malý dětinský
s 1l1Nzkami, ;.:broj na steně, brnění, voštíp v koutě,
v truhle vobojl"!v 8, cejoh velkejch 5, cejch menších 13,
prostěradel 11, ubrllsiIv 5, rucníkt\ov ll. V truhle druhý
šaty chodící nebožtíl<a, kozlový gallioty a kabát, lwlar
lwrdobanský s stříbrnými knoflíky a galioty damaškov)',
kabát tykytový a galioty, galioty damaškový, tykytový a
samlatov)', kabátek barchanovej s ruldvy karmRlínovými,
živutek lykytovej ženskej, galioty soukenný, plásť soukenný s pl'edky aksamitovými, plrišť druhý soukennej
všední, rukávy damaškový, čep ce kuní aksamílová, umývaJla dvě mosazná. V třetí truhle sukně ženská mochej.
rová s zivůlkem šamlatovým, ,ukně tykytová s zivůtkem
karmazínoV}Tlll, pás na šnůre aksamftový s rllzičkami stří
bl'llými pozlacenými a pl'i něm řelízek s žaloudky pozlacenými a jablkem stříbrným. Váček červený a aksamítový
p"i tom pasu, váček druhej zelenej aksalllítovej, noznice
stHbl'llý a tři nože v nich, páteřík korálovej a druh;f
slHbrncj s grošmi a při něm dupl dukát jeden. V člvrté
truhlici koZí psích tl·j desátky, jeden kazdý po 1i0 gr.
V koutě staff dlouhej železa. V pátý truhlici šnty vinutý,
košile, rukávce, patuchy a jiná ženská ozdobnost. V šesté
truhlici šátky dětinské chatrný, V sedmé truhlici šatuov
vinulých tovaryšskejch 7, dvě kuožc losový po 6 k. m.,
osm luznliv (?) válanejch 1'I1kavic po puol kopě. Na luoži
tovaryšském dvě peHny, polštář a poduška s prostěradlem.
V truhlici malý vokovaný černý knoflíky Hišťrilový tři.
V dolc v lirdlllě našlo se vorkafu od l'emcsla rukavicnického loto: Rukavice velk;f pancířový s brněním za
2 kopy, 30 priruov lctních rukavic kozlovejch za II k,
jedny druhým na pomoc; 12 páruov letních rukavic skopOI'ejch a psích za I k. 6 gr. alb.; 20 páru ov kozlovejch
po devíti gr. alb., šest priruov dlouhejch s střapcy po
1 h tolaru, 13 páruol' dlouhejch s bokry (?) po 12 gr. alb.,
20 pámov krátkejch zimních vlaskejch po ortu, 60
páruov rukavic podšitých po ortu, 10 p. skopovejch po
6 gr., 7 p. kozichol'ejch za 7 ortůl', 21 páruov ženskejch podšitejch za 3 k"
pár rukavic plechovejch,
dva Imsy kuoze volový na zamiš vydělaný za '1 gr., 8
lcoZí skopovejch po 6 gr., 6 koZí psích po 4 gr., zelízek
k řemeslu rukavicnickému 4!J, brus fasol'unej černej s zelezem, 20 loket franclul' Hutejch po 7 gr., sekácky dva
k hojení kozí, dvoje nuzky též k řemeslu, slolček, stolice dvě a truhly dvě bílý,
Vedle téhož krámu a verštalu z komůrky přineseny:
3 páry vlnených rukavic po 6 kr., 9 páruov chlupatejch
za 9 gr" dva páry rukavicek za ó gr, Na schodích stolček,
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15, 1600, 11. dubna, Rukop. Č, 2113 j: 16?
Antonín Ruliarl koupil duom v osadě P. M, nad louží
mezi domy téhoz ·Antonína II Fišerovým od poručníkltv
Marie, Rozyny a Anny, dcer po 1\'lartinovi Nejdingarovi
rukavičníku osil'al)ich za óó5 1<. gr. c.
16. 1600, 19. července. Rl/kop. č. 2231 f. 409 .
Jakož jest po někdy Martinovi Nejdingerovi rukavičníku
bez pořízení stateeku jeho z světa sešlém zustala Katci-ina,
manželka těhotná, kteráž potom dcerku jmenem Annu
na sirobu porodila, a též dva sirotci jeho Marjana a Rozyna, s nejprvnější manželkou Voršilou zplození, strany
statku po něm zustalého a po Aleně [pl'\' Anjelské], manželce jeho prostl'ední, zdědilého ten v jisti inventář
jest uveden - .
Viz pl'edešlý dum č. p. 149,
ll>
1622.
Dlull Markéty Ruliartové.

Číslo pop. 149,

(U

pávů, u modrého

koně.)

*1. 1402, 21. října. RI/lwp. Č, 996 f. 64. Lucia,
oHm Johannis lvItluich sartoris relicta, llune vero Si gismundi aurifabri, Johannis aurifabri lilii, conthoralis, resignavit omnia bona sua marito suo. Act. die Undecim
millia virg,
*2, 1403, 20. listop. Tallt/éž f. 92. Jacobus aurifaber de Hayn emit dimidiam alteram S. census ergu
Henricull1 de Egra aurifabrutll super domů ipsius Henrici
pro quartadecill1a dimida s., que si ta est in plate a aurifabrorull1 inter důmos Nicolai Mathes ex una et domum
olim Petri Sil ber parte ex a!tera. Act. fer. III. ante
Katherine.
';'3. 1407, 15. září. Ruko}. Č, 2101 f. 124. Henricus de .Misna aurifaber emit terciam dimidiall1 s. gr. pl'.
census annui erg a Sigismundull1, lili um Pesoldi aurifabri,
pro XX s. super domo ipsius Sigisll1undi. Act. fer. V.
post Exalt. s, Crucis.

"'4. 1407.
Rl/kop č. 2099 f. 23 a 27. Barbara, lilia olim Procopii Krutkner de Zacz, Henrici de
Egra aurifabri conthoralis, dedit omnia iura suu - marito.
1. 1438, 29. října. Rl/flOp. č. 90 t: 28. Wenceslaus Hoblik sutor et Marza emerunt domum sitall1 inler
domo,; Andree Cln·zest ex una et 'Venceslai Kulhavy
parte ab altera erga Pel! Utll aurifabrum dictum Hrzicz
pro XXX s, Act. fer. lIlI. post Silt1. et Jude.
2. 1439, 7. května. Ta1lltéž f. 38. Wawra sutor,
frater vVenceslai Hoblik, et Margaretha emerunt d. erga
prefatum fratrem suum pro XXX s. Act. fer. V, ante
Slunislai.
3, 1458, 29, června. Rl/kop, č. 2119 j. J. 9, Ve
jmeno božie amen. Já Vávra švec - ustanovuji paní 1\1argretu, manželku mú mi!tí, pravú poručnicí Petra a Martina.
synuov mých, domu tal1é mého, y němz bydlím, vinice,
kteníž leZf mezi vinicemi Blazlwvtí od zlaté štiky a PI'ibinú z Malé Strany - na rovný diel - . Act. die Petri
et Pauli.
4. 1463, 31. srpna. RI/lwp. é. 2141 f. 382. Stal se
jest rozdiel statku po Vávrovi ševci mezi Il'largretu VclOVlí
a Petrem a Martinem syny, že duom, který leZl pocl
99"
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zlalníky mezi Václavovým Chřestovým a nekdy Vaňka
Kulhavého domy a vinickú na Radlických horách šacovaný
v 78 kop, rozdělili po 26 kopách, dum přijal Petr. Act.
fer. JIn. unte Egidii.
Ó. 1485, 7. července. Tamtéž f 262. Facta est
concordia inler l\Iartinllm Peczenka 'et Dorotheam, relictam
Petri Peczenka, fralrem Martini, et Johannem, eiusdem
Dorolhee fililUn, racione domus post Petrum l'eczenkam
derclicle, que sila est inter l\'lartinum 'Vrabecz et Barlhon
sutorem, quod domus circa 1Iartinum debet manere. Act.
fer. V. ante Kyliani.

6. 1489, 30. května. Rl/kop. Č. 2106 f. 257. Thomas sutor dietus Zwoniczek et Magdalena emerunt domum
inler domos Barlhe et i.\Iartini Vrabec suloris erga Martinum sulorem dielum Peczenka pro LXX s. pl'. Aet.
sabbato post Ascen. domini.
7. 1520, 29. února. RlIlwp. č. 2109 f 96. :Michal
Zvoníček a Uršila [dříve Tomáše Zv. m.] koupili d. nebožtíka Tomáše Zvoníčka, předka svého, leZící v Nozieřské ulici mezi Křížem a Allexim od Kale!-iny a jiuých
dcer Tomáše Zv. za LXX k. č. Act. fer. lIlI. post
Malhie ap.

8. 1520, 1. bl:ezna. RI/lwp. č. 99 f 59. Stalo ~e
pošaeovánie slalku po nebo Tomášuvi Zvonickovi - že
duom položen v LXX k. gr. - Act. fer. V. ante Transl.
s. Wenc.
9. 1ó55, 4. září. Rl/kop. é. 2117 J'. 345. Václav
Zmrzlík k. d. ležící mezi domy Hranického II Cypriano·
vým od Jana Vávry a :Marly, m. j. a Reginy Zvoníckové
[dcer Tomáše Zvonícka] za CCXXX k. c. Act. fer. IllI.
post Aegidium.
10. 1569, 29. lislopadu. Rl/kop. č. 2118 J'. 237.
Tomáš Zmrzlík nožíř Odevzdává domu v Nozíl'-ské ul.
mezi domy Mikuláše Planicky a Hranického - kteréhoz
v opatrování po smrti Václava Zmrzlíka, bratra svého,
byl, Mandaleně, dotčeného bratra jeho dceři - . Act.
in vig. S. Andreae.
11. 1570, 11. ledna. Tamtéž J'. 239. Mandalena
[Zmrzlíková] vzdává duom - Ludvíku šlejfíři, synu Petra
od tH mozdílu, manzelu svému - . Act. fer. HlI. post
Epiph.
12. 1571, 16. ledna. Ta1/ltéž f. 271. Petr Riger
zlalník a Anna m. j. i tomu synu Anny lll. j. S Khšparem
Lankem, s předešlým manzelem splOlenému, k. - od
Ludvíl,a šlejfíře a Mandaleny m. j. za 335 k. gr. č.
Act. poslridie Felicis.
13. 1573, 16. ledna. Tamtéž f. 329. Kašpar Hene
švec a Žofie koupili d. od Petra Rigera zlatníka za ll50
k. č. Act. postridie Felicis.
14. 1578.
Rl/7wp. č. 1134 f. 229. Kašpar
Renne obeslal Adama Poklopeckého a vinil ho z vejtdnosti, že 1. 1577 v neděli Exaudi polkavše ho proti domu
Danielovic blíž mostu, maje braň svou a vida že nic
KašpaL' ph sohě nemá, uhodil ho hl'Llškou, až na zem
upadl, potom sečenou ranou v hlavu škodně ho zranil a
probosti chtěl, ale když ho lidé okl-ikli, že má dosti, on
Adam od Kašpara utekl.
.
15 .. 1588, 12. ledna. Ruko}. fo 2112 f. 275. Stal
se frejmark o domy mezi Erazimem Cukellem lkanickářem
a Kašparem H<:nne ševcem, že Erazim postoupil jest domu
svého mezi domy Jana Karla Tl:ebického a Jakuba Vlacha
zedníka dotčenému Kašparovi, proti tomu zase on Kašpar

Karlově (Jesllitsllé)

Číslo

postupuje domu svého mezi domy Kašpara Wintera a JiErazimovi - . Act. fer. III.
Hka Anjelského mečíře post Epiph. (Od r. 1589 kvituje vdova Anna Cukeltová,
která se provdala r. 15\'2 za Antopína Ruigerta, až do
r. 1596.)

Dr1lll Antonína Roliarta.
1608.
1609, 1. října. TalJltéž f. 501. Antonín !Zuliart

jsa nClnocÍ lězkou navšlÍven - přiznal se, že řízení
o stalečku svém - mezi iYlarkélou m. a dítkami, jak s ní,
tak s první manželkou splozenými - činí .- ze statek
svttj všecken - domy - dává Markétě, m. jeho milé,
Kryštofovi a Antonínovi, synuom jeho s touž Markélou
splozeným -. Jakož jest se on Antonín někdy k Anně,
prvnejší své manželce, přiženil, s níž jemu P. B. počátek
požehnání, jak I' dítkách, dvou dcerkách (Mandalenu a
Rozynu), tak i v statecku dáti rácil a protož Mandaleně,
dceH jeho, kterouž jest na onen čas za Pavla Prčku vdal,
vejpravu poclivou za 800 k. m. jí dal, Rozyně pak, druhý
dceh jeho, kdyby P. 13. k leluom a potom k poctivému
vdání pl'ijíti dáli ráčil, tehdy vejpravu do podobné sumy
800 k. m. míli má. (Téhož roku, dne 17. list0padu, po
smrti testatorově, Mandalena Prčkova odpor vlozila.) Zapsáno 2. října t. r.

19. 1609, 15. října. Ta JIl též f. 502. Relace o kšaftu
Ant. Ruliarta ze dne 1. října t. r. Antonín Ruliart k lomu se pl:iznal, že la jeho - poslední vtlle jest - a
když pánuov vyslaných do téhož spisu jmena poznamenána
byla, v tom vkročil do té svělnice Pavel Prcka a k lůzku
jeho přistoupil' za opatření své manželky a sebe téhož
Antonína ž,\dal, kterémuž nebožtík za odpověd dal: Es
ist schon geschehen. I:otom týl; Pavel pány za přímluvu
prosil, ale neboZtík se v ničemž hnouti nedal. K čemuž
také i Markéta, téhož Antonína manzelka, pl-ma, jeho
Pavla Prčku napomínala, aby se spokojil, že prve příčinou
Antonína nemoci jest a .nad i il111'ti pl'íčinou bude. Tak
na odporu l:ečí sobě pocali býti a se hádati. Ale jsouce
od pán tll' vyslaných k pokoji napomenuli, pOL'ucili jim
ven vystoupiti. A v tom s nebožtíkem Antonínem skrze
p. Petra l3rozana německým jazykem mluveno, ahy Pavlovi
nebylo ublfženo --. Oznámil, že se jim ani žádnému
jinému nic neubližuje, co jest včera Hdil a sepsati dal,
:\e při tom toho puzt\stavuje a míli chce. Dáleji když mu
bylo od pánu,' pl:edkládáno, aby po smd jeho nebylo
nějakého zaneprázdnění, ani skrze to soud nepovstal, i
byla povolána také Markéla, jeho Anlonína manželka,
k oblomení pána svého a jemu ještě k předložení, kterážto s nebozlíkem o tom mluvila, obávajíce se nesnáze,
poněvadž Pavel sobě tak počíná, vidouc jeho ještě živého,
co pak, když by umřel, s ní aby nepusobí1, s plácem!o
předkládala. Ale nebo7.Uk pl'edcc na své intenci stál. Ze
pak ten den velebnými svátostmi nel,ožtíkovi poslouzeno
bylo, páni vyslaní nechtěli jcho líceji zaneprázdllovali a
obtěžovati, a on také toho do druhého dne odlozi!.
A s tím páni porl1čivše se jeho P. B. od něho pryč
odešli. Acl. 15. Oclobris.

*

1622.

Dum Markéty Ruliartové.

pop. 148.
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rant Johanni Rochcze et Andree CllI'z~est .sutori. cont;'a
empci )nis conlractum domus olim Pctrzllcon.ls aUrIf~bl'1 111
platea aui-ifabrol'um penes domum Tohan1l1s J\Ilezlva el
ex opposilo domus Stiborii Merbota, pro XXXIII S. debili, don,ini contractum confirmaverunt.
2. 1446, 7. března. RullOp. č. 90 j. 130. Clara!
olim relicta Andr,'e Chrziesl, nunc conlhoralIs 'Venceslar
,Vrllik suloris, resignat omnia bona sua - marilo 5\10.
Act. Cer. II. dominice lnvocavit.
3. 1473(?), G. července. RullOp; é. 2119 I Q. ::
Ve jmeno bozie amen. ,Já Václal' C:Lrest.- st:tek ~10j
vešken _ dávám manzelce mé nule. Maj<hdene a S) nu
mému miléLmi Jindl'ichovi dóm, v !<terém bydlím, vedle
kozlóv na rohu, a druhý dóm tahé na rohu vedle ~dama
a Evy. _ K sv. Jiljí odkazuji V k. gr. na opravellle skel
bielých. Act. fer. III. post Procopii.
4. 1475, fi. srpna. RullOp, č. 210.5 f 358. Marlinus
Vrabec sulor et Johanna emerunl d. aCLalem mlel' domos
I'etri Fux ad Adam et Ewam et Pelri sutori. aput Magdalenam Chrzestowa, et Duchconem, virum eius, pro C S.
Act. die Oswaldi.
5. 1508, 6. dubna. RullOp. č. 2108 f. 16. Allexius
sutor et Elizabelh emerunt d. in plalea sulorum Lllter domos Thome sutoris dicti Zvonícek et olim Pelri Slowak
a commissariis bonoru111 Martini V/i'abec pro LXX S. Acl.
fer. V. post Ambrosii.
6 1546 19. cervna. Rl/flOp. č. 2142 f. X XX.
My p~rkmislr' - známo činíme - kterak Allexí příjmím
Holý někdy sou,e,] náš, ucinil kšafl v pálek po sv. Vílu
_ z~ duom svuoj, v němž bydlí
dává AlZbě\ě m.

';'1. 1406, 11. prosince. Rl/kop. č. 2101 f. 99.
lidem emerunt pro orphanis eisdem \ II cum media s. gr.
c. erga Otlinum aurifabrum super domo ·olim Pesoldi
aurifabri. Act. sabbato ante Lucie.
"'I) 1409, 16. července. Tal/lfež
192. Oltlinus
aurifab-~r resignuvit III s. gr. c., videiicet II S. sup~r
domo olim Procopii Donati et I s. super domo RUSSO~l1S
(13ussonis) doleatol'is sita inter domos G;'edle, ~ e"slrno
Gundacker, Enderlino frenifici d LaurencLo de Gorczano.
Acl. fer. III. post l\Iargarethe.
*3. 1409, 16. července. Tallltéž f. 196. Michael
de Kotbus aurifaber emit I S. gr. C. ergu Martinum de
19lavia et Clal'am, conthoralem il'si~s, quondam Pelri
Silberl filiam, pro IX S. super domo Ipsorum. Act. Cer.
III. post Margarethe.
*4. 1426.
Rl/kop. č. 2099 f. 179. Petrzico
Rurifaber fassus est se lenen in XXX S. Mande, relicle
instilrici, et ,Venceslao, I;ato eiusdem, et proscribit domum
suam sitam i"ter domos I-lcnrici aurifabri de Misna et
Sigi,mundi, lilii Olllini.
*5. 1427, 30. července. Rl/llOp. č. 992 f. 82.
Z pl:ikázánie jednostnjného pánov purgmistra a konšeluov
Stal'. M. Pl'. paní Manda kramál'l<a, měšlka nadepsaného
mesta uvedena jest vedle zápisu M atčjem Smolařem a Janem
l'roph'el1í, konšely a pří~ežn)i1l1i, z pl"é r~dy k to~~u vt
danými, v du01l1 nebozce Petríka zl~llLLka, Itl~ryz. lez;
v Zlalničí ulici mezi domy někdy Henrlce z Mlšne z Jedne
strany a Sigmundovým, sy~e1l1 OttlOV!Ll~, .z st;'~n~" dru~~,
v dluhu pravém a spra:'edl:vém, klc:ymz jest !~ tyz Pelllk
byl dluzen a vinovat, jako~ t,oho zapL s na ~rrdcetl" kop
gr. v naších mčslc!'ých klLLehach svrchupsanym Petnkcm
učiněný lépe a jasnějie svědCí. A svědeclvie hodné o dvanáct kop gr. před týmiž ,Pány v plné :~dě :',Y~e<~ené s,~
znává pod lakovtlto výmlen!n\ znamenLtc ~clllenu a p"damí, aby svrchupsaná paní Man~a dV,a,dcell kop. gro~llO:'
dluhu, jimiž jest byl svrchupsany Pe~nk k o,bcI našI 1'1novat zuostal též obci dala a vypllLLla, l<dyz ten dUOln
rodá , takově , ab)· ona sobě brala polovici penčz
. od
b'
P
toho, komuž bude prodán teLl duom, na roky meZL se u
ulozenými a ku obci polovici tak dl~ho, dokavadž by 1Ladepsaných dvadceli kop grošuov k casto~s:\l\é obCI nevybrali, ale po vybrání a zdvíhnutí dvadcctl kop sVl'chupsa;
ných paní Manda castojmen?vaná b,ud~ mLelI l~lOc"a ma
sama ostatnie penieze bráll a zdVIhatI bez prekazky a
odpornosti všcch lidí a s nimi uciniti jakozto s sl')imi
vlastními, což sě jí najpodobnějic zdáli bude. Act. a. 8C
XXVIIo fer. lIlI. post Jacobi ap.
*6. 1428.
Tal/lid f. 196. In causa inler famosum Nicolaum Czaisperk ex una et Johannem Rochcze
sulorem parte ex ~llera occasione discusionis don:us, qua.m
JohanlLes Rochcze a dominis et Manda l\lslrh'Lce emLt,
pro qua dietus Nicolaus eundem Johannem 11llpetebal,
"sserens se per Petrzikonem aurifabrum, qU"~ldam poss~s:
sorem dicle dOLlLUS, in certo debilo - oblrgan, domL.lLl
mandaverunl prefalo Nicolao, ut nunquam de cetero ,lrctUlIL Johannem impeteret.
"'7. 1434.
Tallltéž f. 369. Johannes Rochcze
sutor obligat in XII S. Andree Ovis sutori institam acialem
CUlil habitaculo supra prefatam inslitam in ipsius doma
situatis.
1. 1438.
Rl/kop. č. 992 f 181. ProutJohannes iYlucck et SuoanIla, conthoralis sua, inlerdictum fece-

r

16. 1600, 3. srpna. Rulwp. č. 2113 f 175. Ant.
Ruliart pl:ikoupil k domům SI ým díl domu za !'vými domy,
jmenovilě kus slavení s světnicí, komoroll a marštalí, od
Petra Brozen krejčího za 350 k. č.
17.
18.

Xll. V Malé Karlově (Jesllilsllé) ulici.
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ulici.

své - .

7. 1549.
Ta1/ltéž f. L. 1. My purgmistr -známo činíme - kterak Alzběta, po někdy Allex~m ,Holén~
vdova _ učinila kšafl - ze domu SI ého, v nemz bydlI
_ [k zbožným účelům prodati chce].
8. 1549, 29. června. RI//wp, č. 21ľZ f. 179:
Cyprian Jíčinský a Kalefina koupili d.~~m na roh~ meozl
doml Zvoníckovým a něl,dy Malouše kntjelh? od porucníkuv
nebozky A17.běly Alexové za CCC k. gr. C. Act. fer. ll.
posl Annam.
9. 1549.
Rl/kop. č. 2136 f. 50. Cyprian
Jičinský na místě Jana, syna 1'lánicky.
10. 1559, 10. lÍnora. Rl/kop. é. 990 f. 166. Jakož
jest Mikuláš [l'lánicka], ,pa~torelc Cyprif:na Jici,.\sk~1 o,
obeslal' ku právu Hanuše Spejdlara, tovarys~ zlatlllckeho:
vinil jej že nenálditě jej ranil, ochronul I zamorduvalL
chtěl _' Špejdlar [byl odsouzen]. Act. die Scholaslice.
ll. 1577, 20. května. Rl/llOp. é. 2112;: 6. Mikuláš
Plánicka švec vzdal duom Ma"daleně, 111. své. Act. fer.
ll. post Sopltiae.
12. 1580.
Tamléž f. 153. i.\Iandalena vdova
Mile Pláničkovi.
18. 1585.
Ta1/ltéž f. 214. Mandalena vzdál'Ú
statelc Kašparovi 'Ninlrovi, m. svému.
14. 1587.
Tall/též f. 261. Kašpar 'Vinlc"
náměstek Mile Plállicky.
1ó. 1589,14. srpna. Tamtéž t 325.Jan Ber~nek, jinal;
Pecenka, švec a Anna koupili dUOlLl v osade sv. J rljl
v Nozíl'ské ul. na rohu mezi domy Poklopcem a u. modrého koně od Kašpara Wintera a Manduleny m. J: za
900 k. gr. Act. in vig. Assumpt, l\L V. (R. 1599 ~"'I~uje
vdova Anna a 1'. 160:.l Eliáš J3ehm, náměstek l3erankuv.)
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16.

1600,.25. Hpna. Rl/llOp. Č. ll? 4 f. 92. (Popis

statku po J al~?vI Beránkůvi jinak Pecenkovi.) V pátek po
sv. Bartolomejl stal se popis v domě nározním mczi domem Pctra Poklopskýho krejěího a Antonína !{uliarta.
Pl'edně v témž domě: Anna vdOl'a Estera dcerka 4 let
stáří, Dorotka dcerka 2 I. stáří. V' světllici nahoře: stul
pro~tcj b~lc~ s přít~'uhIím, zelenejm kobercem pl-ikr)'tcj,
stolcck bdej proste], žIdle cervená stará, truhlicc dl'evěná
stará prázdná, allllara s umývadlem malejm cejnovejll1 bez
rněděnicc, židle ceruá, židlicka malá stará, 2 hrnce mě
děný v kamnách, šrák. pH stropě, roh)' jelcní dvoje. Cejnový. nád~bí: ~lJís "ětších 7, mcnší 4, mísek na vejce 5,
k?lJvlce p1l1etDl 8, poloupinetní 4, zejdlíl,)' 2, půlka jedna,
dzbá?e~( alab,astrOl:)' cíncm vobitej, 2 měděnice mosazný,
2 rUClllce J,akovDlce s vidličkami, rucllice dlouhá bez
zámku, Pldhák, tesák, meeík, halapartna, voštíp, biblí ceská
stará norberského tlai:ení.
Na n~?~hau~c :před touž světnicí ~tíH červenej starej,
almar! ,>plz~~nf 2, jedna bílá, druhá cerná, štok k štrcjchovam kOZl, štoudev na vodu. V kuchyni: almara police
a na ní tří kollfcky k r)'bclm, stocek bílcj rOžl;y dva
rozník, rošt, li.íce želczná, necky s kozlíkerr:. V komoř~
sklv~e kuehY~li: luože žlutý pod nebes)' a na něm 4 velký
per1l1y, luozlw prostý malý a na něm peřinek 7 truhla
stalá ·bílá a I' ní podakuv tlustého plátna lIa pdl-iny po
třech pul~cl~ } I, pro.stěradel 5, ubrusll pčt z tlustšího
plátn~, rucDlk;1
cejšek na podušk)' 5, cejch velkejch
tenke!ch 5, ruclllky tcnký dva, ubrus, cejšky na podušky
4, ceJ~k! na polštál-e 2. Truhla velká a v ní plášť soukennej cer~ej, ,kab~~. a kalioty. šamlatov)' cerIl)', šlofpelc
barchanovej. Truhhcka prostá bílá a v ní 12 talířů dře

y,

věných.

"K~·ár.nuv jest ; t~n;ž domě 5, 4 se pronajímají, pátcj
k UZlvanl vdově zllstava. - Z jednoho se dává do roka
~O k., ze ~vou P? 9 k., vz jednoho s pokojem pl'i nem
30 k. m. Z pokOje nahore J 2 k. 1l1.
17 .. 16_2.· Rukop. č. 2232 f. 56. Jakož jest
po ~mrtl Jana Beránka jinak Pccenky zustal dum nározní
mezI dom)' Petra Drozena a Antonína Euliarta v osadě
sv. Jiljí, t.éž Anna, něl,dy téhož Jana· manželka, . a s ní
dva sIrotcI Estcra a Dorota když sobě táž Anna zase
Eliáše .Be!Hlla za .manz~l?, v~ala a on do rad)' suplikací
podal jl.nenen; svym I Jejllll, l~onevadž by dotce'lÝ dum
v mll?h)'ch m;st:ch sešel, dluhul' také nemálo pozuostalo,
a~y JIm ma~lzel,um t~I:~vý . dlHll puštěn byl. [Páni] t)'Ž
dum - dotccnemu Elrašovl Bchmovi a Anně - za 1900
k. Ul. pustili. Z kteréžto sum)' předně dlullllV 580 k. se
srazí, ostatních pak 1320 k. lll. na tl-i díly rozvrhnoucEstery a Doroty díly po 440 k. 111. ve 3 letcch _
skládati povinni budou.
18. 1.~08. Rulwp. č. 324 f. 443. [Poi<ojníci]
v dOll1ě ElInše. llehma fcdcrmochera: Jil'íJe lllcčiř, Jan
Teubner, oba JSou pokoj níci a mčštané zdcjší.
19. 1620.
Eliáš Dehm.

Číslo pop. 146.
(U Adama a Ev)', na poklopci.)

'1'1.

1409, 16. cervence.

RlIllOp. Č. 2101 f. 194.

Aloertu, Kotkonis, Franciscus Eokczaner cl Nicolaus de
Sam\\' resignal'it III s. gr. c. Henrico de Misna aurifabro
super domo ipsius Henrici ad Adam et Eva. Act. fer.
III. post Margarethe.

Xll. V Malé Karlove (Jesuitskt!) IIlici.
';'2. 1417.
Rl/kop. č. 2099 f. 105. Agnezka
filia olim Johallnis de Stein aUlifabli, recognovit se ab
Henrico dc Misna aurifabro et domina Margaretha relicta
dicti Johannis, noverca sua, tcstamentariis paťris sni
omnem porcionem suam hcreditariam - percepisse.
'
T
• 1.
145~,. 20. cervence. Rl/liOp. č. 2119 f. F. 9.
\ e jmeno bozle amen. Já Jan Mleziva - ustanovuji paní
Barboru, manželku lmí, poruenicí všeho statku mého _
potom pak duom muoj, v němž bydlím, ktc!')'ž leZi lIlezi
dom)' OndráckOl'ým od anjela a nehly Rochcovým - 1'0níci:1l1 - p~nie Barboř~ manželce, Jahoví, synu lnému, i
Anc~c~, dceh mé, na rový diel - . Pakli b)' všichni _
zemreh, tehd)' ten duom chci ab)' na Varlka a na
IIavla, syny Anežky prvcpsané, a vlllÍcata má, př·ipadl-.
Act. fer. VI. ante Magdalcne.

",2. 14,58, 8. línora. Rukoj. č. 2105 j: 82. Appl
vazll1k et Clara emerunt dOlllum ad Adam et Evam inter
dom~s Kyliani, nati Johannis Trefan, et \Venceslai Chrzest
sut?rts erga Vyum sutorem dictum I-Irusska et Agnezkam
[filIam J ohan1l1s Mleziva] conthoralem cius, pro CXXXI s.
Act. fer. lIlI. post Dorothee.

3. 1471,2. ledna. Tallltéž;.298. JohannesHed.
wabny et Elizabeth cmerunt domum in platea aurifahrorum ad Adam et Evam circa Appl erarium pro CXXX S.
Act. fer. lIlI. post Novum annUlll.
4. 1473, 19. cervence. Rl/kop. č. 2119 l O. 11.
Ve jmeno bozie amen. Já Jan švec řečený Hedl~bný
obyvatel Star. M. Pr. pl-ikazuji poruCníkóm - ab;
~uom n~uoj, v n~mz bydlím, Her);ž letí mezi dOlllY páně
Cenkovym u anjela II paní Majdalen)' Chl'estové prodadlÍce z peně~ .těch dali na opravenie i na jiné' potl'eby
kost,ela bl'. JIlj.le L k. gr. a kalich tudiež pás muoj stHebrn)', a rozdalI - . Dat. sabbato post Corp. Chr.
. 5. 1~73, 7 . l:íjna. Rl/llOp. é. 2105 f. 336. Jero1l1mus auncusor etmt d. - aput commissarios bonorum
olim Johanllis sutoris dlcti Hedwabny pro CXXXVI S.
Act. fcr. V. ante Dionisii.

6. 1474, 30. dubna: Ta III téŽ j. 343. Petrus Fux
et Dorothea cmerunt d. ad Adam ct Ewarn circ.I J cro-'
nimulll auricusorem pro LXV S. boem. Act. in vig. s.
Phil. et Jac.
7 .. 1486, 24. cervcnce. Rl/kop. č. 2106 f. 183.
Matheus a~rifaber emit pro se, Iesskone, nepote suo, d. in
platea aunfabrorum ad Adam et ElI'am dictalll inter domos
Andree šmajdél' ad angelu1l1 et Martini Vrabec sutoris
aput Margaretham, relictam olim Pctri Fux, pro C s. gr.
pro Act. in vig. J acobi ap.
8. 1496, 7. července. Rl/llOp. č. 2107 f. 107.
Georgius sutor dlctus S:ovak et Anna emerunt d: a Matheo aurifabro pro CLX S. pr. Act. fer. V. ante Kyliani.
9. 1ó26, 15. září. Rltkop. č. 99 l 232. Kdez
jest I;0 pl'fbuz.enství lIajbližšílll připadl du-om po Janovi
Lan~acovl šeVCI na Jana Tre,lku šmajdéře, bratrana jeho
1 vydal Jan Trepka [ostatním příbuzným] CLY k. nI.
Act. sabbato post Exalt. s. crucis.

.10. }528, 8. l'íjna. RI/lwp. Č. 2110 j: 279. MatlÍš
Stal')' krajcí a Dorota koupili d. mezi domem Jil'í1m Tocila. u anděla na kohoutě a Alexího ševce-od Jana Trepky
šmejdíi'e a Ann)' m. j. ta CLVlPh k. gr. c. Act. fer.
Hll. ante Dionisii.
11. ]548, 21. ledna. Rt/kop. čí 2142 l W. 13.
My purgmistr - známo ciníme - kterak Matlíš, řečený
Starý krajcí, někdy soused náš, ucinil Haft den sv
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Anežky - že· duom svuoj, v němž bydlí, jenž slove na
poklopci, dává Dorotě, m. své, a Evě, dcel'i své - .
12. 1554, 28. srpna. Rt/kop. (;. 2117 f. 322. DoI~ota z poklopcc, někdy 11'latouše krajCího a nyní Václava
Stítovského manželka, vzdává duom - manzehl svému.
Act. fer. III. post Dartholom.
13. 1588". 14. cervence. Rl/kop. č. 2205 f. 96.
(Kšaft Václava §títovského jinak Poklopeckýho.) Ve jmeno
- . Já Václav StíLovský, jinak Poklopeeký, měštěnín St.
M. Pr., oznamuji tímto mým kšaftovním listem - že toto o [statku mém] pořízení ciním: - Statek muoi,yšecek,
budto v mčstech Prazských anebo také v městě Brodě Ceském,
totiž na clomě královsl,á·!tospoda l'ečeném sumy 200 lc. m.,
~éž spravedlnost svou na druhém donlě, kterýz sem Janovi
SarmRchovi bednáři, synu l\Iatěje Sarmacha, a Anně,
manželce jeho, za 500 Je. m. prodal, za kterýžto dum
závdavku 100 k. m. p. Albrechtovi Limerovi z Hyršenšleina a panu i\Iatyášovi Časovi z Šternštejna, cís. při
appelacíeh služebníkuolll, v)'dáno jest, a ta suma na domě,
královská h0spoda slove, poněvadž mně náldí, přiraziti
by se měla, na čtm by ten muoj statek kdekoli záležel,
- po sml ti mé, tímto mým kšaftem mocnI, dávám a odkazuji slovutným pá~luom Kašparovi Kol'enskýmu, Ondře
jovi Doubravovi a Simonovi Moravcovi, všem thm mě
šťanum nadepsaného St. M. Pr., pánílOm pl'áteluom mejm
milejm, jichžto jsem se oustně dožádal a ještě tímto kšaf·
tem žádám, ze tím pohrdati nebudou, nýbrž vuoli mou
poslední, komuž se co teď níže ode mně odkazuje po
smrti mé, bez odpornosti vyřídí a konecně vykonají, tak a na
ten zpusob, aby se oni všickni tl'i v týž všicek statek muoj
1110hovitej i nemohovitej. sc všemi svršky, nábytk)', klenot)', peníze, což by koli po mé smrti po mně pozuostalo,
uvázati, jej držeti bez překážky jednoho každého clověka
svobodně mohli a moc měli.
Při tom také co se Jana
Vrbcanskýho, kterýž mne z toho v radě vinil, ze b)'ch
mu statel, svuoj přil'ekl dáti, dotýče, jakž táž zaloba neb
obvinění to v sobě šíře zní a zavírá, tolikéž dal se v tom
před některými lidmi slyšeti, že by pod sekrytem mým,
kterýž za sebou dlouhej cas měl, jako bych mu týž
statcek svuoj zadati mel, jistotu psanou ode mne danou
mčl, i to já vše i jiné ted na svou duši, maje se z tohoto
světa pryč odebrati a před P. n. s pravdou postaviti,
beru, ze toho není a toho on, dokud jest živ, neukáže.
A když b)' již tak v držení a užívání téhož všeho statku
mého jim pl'eddotceným, ,panu Kašparovi Kořenskýmu,
Ondřejovi Doubravovi a Simonovi Moravcovi ode mne
odkázaného vešli, budou povinui z něho níže položeným
osobám: což jim odkazuji, oni tl'i v)'dati: Jako nejprve
k záduší SI'. Jiljí v osadě této, kdcž tělo mé podle obyceje a zpuosobu křesťanského v kostele pochováno býti a
odpocívati má, padesáte kop míšo a z toho aby z kamena
hroo muoj udělati dali. Item na stavení špitála v Bellímě
té!. padesátc kop míš .. a chudým lidem v lémž špitále in
communitatem, nac potl'eba jich uznána bude, tolikéž padesáte kop mÍŠo ať vydadí. Item do špitálu SI'. Pavla za
Po!-íckou branou chudým R potřebným lidem dvadceti
kop míšo dáti poroucím. Item Albrechtovi do Kouřima,
pastorku mému, XX kop míš., umřel-li by pak v tom,
tchdy ta suma jemu odkázauá aby k záduší a koslelu
v městě Brodě a do špitálu sv. Máří Magdaleny nuzným
a· bídným lidem obr.ictna b)'la, Janovi Černohorskýmu,
zámecnílcu v Novém M.P. proti panu Krištofovi Detenglovi, I Ó k. m., Blažejovi, písah v kancelál-i PraZské dolejší
tuto v St. M. 1'., 10 k. m. a k tomu knihy t)' všecky,
kterýž by se jemu líbily, v tomto domě mém aby sobě
vybral a vzal, kromě biblí ceské staré illuminované, ta má p.
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Janovi Pikartovi z Zcleného Ourlnlu podle mého pl'iřčení
v)'dána býti. Martinovi Jíšovi, též písaři v téz kanceláfi
dolejší, tolikéž 10 k. m. a pánl10m řcditeluom tohoto
mého kš aftu všem třem po desíti k. míšo ať jest za jejich
práci dáno. Item tyl<> včci v zústavě mám: předně tolar
s krncifixem, kterýZ: Albrecht Viktorin, pastorek ml~oj,
paní Katdině, p. Václava Diblíka z Votína v Brodě Ceském manželce, ve dvou tolařích zastavil. Item v městě
Kolíně lIad Labem u N. Žídka, ktcrýž v domě Kartákovským šenkoval, ctyři prstcny zlatý s drahým kamením,
lderéž jest nebol-ka paní Anna Saková z Bohuňovic, manželka má druhá, v pěti k. rn. zastavila, a I' tom jednom
prsteně jest kámcn amatyst, v druhém almatýn a v třetím
za Cíl' a v čtvrtém nepamatuji, jal,ý kámen jest. Tolikéž
u paní Evy provaznice v Brodě Ceském táž paní Saková
zastavila prsten zlatý s bílo.1 hlavickou ve dvou k. !ll.
To ať p. K ašpar Kořenský vyplatí a zpeněží a na milo·
srdné skutky lidem chudým obrátí. Janovi Heřmanovi
Vrbčansk)'mu, ačkoli jest mi mnohé protim)'slnosti cinil,
~šak z lásky odkazuji dvě k. gr. č. A jakož sem předešle
Simonovi, lllalíl'i v domě Kapalinuov řečeném, pH tomto
právě, a Voršile, manzelce jeho, knihami městskými jistou
sumu peněz zapsal, jakž šíře zápis svědcí, nadav,i se od
nich, ŽC podle pi-ípovědi mne opatrovati budou, ale jak
sou mne opatrovali, to on i já dobj'e víme, že bych do
smrti své snad žehrati musel, takový zápis, poněvadž sem
sobě v něm svobodné vuoIe k rušení a změnění jeho
zanechal, ten zápis tímto kšaftem mým ruším, kazím a
v nic obracuji, však pro památku jim dvě kopč grošuov
cesk)'ch aby jim dáno bylo, porou1:ím, neb mají ode lllne
prve s luoze šatuov a něco víceji, čehož v paměti nClnám.
A což pak pres toto mé odkázání a statecku mého po
tomto mém odkázání a v)'dání pozuostane, na mále nebo
na mnoze, to chudým lidem ať jest vy,hlno. Stalo se
ve ctvrtek po sv. Marky tě 1. oc osmjesátého osmého.
(V)'svedceno 2. Njna 1589.)
14. 1589, 20. listopadu. Rl/kop č. 2112 f. 332.
Petr Brozen kraj čí a Eva koupili duom v osadě SI'. Jiljí
mezi domem Pláničkovým a ,někdy Jiříka konvál'e od
porucníkuv kšaftem \' áclava Stítovského nařízených za
8óO k. c. Act. postridic Elisabeth.
15. 1608.
Rl/kop. č. 324 f. 443. [Pokojníci]
v domě p. Petra Brozena: Lorenc švec, má městské
právo. Alžběta soustružnice, vdova. Jihk Scibo1t, nemá
městské právo.
1625, 14. ccrvence. Ru/wp. č. 2114 f 340. Petr
Drozan j ;ouce I' nedostatku zdraví a v nemoci těžké postavený - přiznal sc, žc jest dal - dum sVllj na poklopci l'eeený, I' němž bydlí, Melicharovi a Jtronymovi,
s)'nllm svinl. Dorotě m. j. pro její k němu ctné a šlechetné chování 1000 k. m.

*

Číslo pop. 145.
(U anděla, anděl na kohoutě.)

'*1. 14 .. - Lupač ill Corollidc. Anno d. 14 ...
Febr. 14. obiit Angelus, patria Flore.ltiuus, apothecarius
regis Wenceslai.
"'ll.

1414, 12.

července.

Rl/llOp.

č.

2102 f. 44.

Ludwicus apothecarius emit I s. gr. erga lllagistrum J acobum de Czobislavia pro IX s. super duabus vineis
ipsius lllagistri. Act. in vig. s. lI1argardhe.
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1419, 8. tervna. Ta lil též

f 218.

Testamentarii
Nicolai Frolich emerunt XXIIIr s. gr. c. pro Sophia, sorore ipsorum, erga Ludwicum apothecarium pro CCXL s.
super certis vineis eiusdcm Ludwici. Act. fer. V. ante
Penthecost.
]. 1448, 7. března. RuliOp. Č. 90 f 160. Andreas
brascator olim a rubea cruce et Ursula emerunt domum
ad angelum dictalll, si tam in angulo penes d0111Ull1 Johannis Mleziva sutoris et ad angelum \Venceslai Sswab aurifabri, erba Borziwogiull1 iuniorem de Lochov et orphanos
olim Johannis, nati Ludvici apothecarii, pro centum s. gr.
Act. fer. V. dominice Letare.
2. 14ři7, 23. srpna. RuliOp. Č. 992 f 247. Ve
jmeno božie amen. Já Ondl'ej, měštenín St. M. PI'. od
anjela - toto mé poslední poručenstvie a konečný úmysl
vuolc mé, dobní toho také vuoli od panic Uršily, manzelky
mé, maje i povolenie, tak jakZ mi sě pl'ed dvěma z pánóv
konšelóv ku prosbě mé k tomu vydanými dobrovolně seznala, o témž o všem statku mém mně z daru božieho
pójceném a pb mně zuostalém úiedil sem a zpósobil, i
mocí tohoto kšaftu a posleclnieho pornčenstvie mého ľie
dím a zpósobnji obycejem tiemto. Najprve a pl'ede všemi
věcmi ciním a ustanovuji opatrné lidi pana Jana Trefana
a PetHka pasieře, měšťany St. M. Pr., pl'átely mé zdáštnie,
pravé a mocné porucníky domu mého u anjela, v něml,
bydlím, a podle toho i všeho jiného statku mého movitého i nemovitého, kdež by a na cemzkoli ten záleZal,
buďto na dluziech, jimižto rozlicné osoby jstí mi povinny,
o nichž také prve psaná Uršila, manželka má, dobl'e vie
i na jiných všech věcech, kterýmikoli jmény mohú neb
mohly by jmenovány býti, nic nevymiellUje, ani komu co
pozuostavuje, jimžto nad jiné lidi věHm, že všecky věci
podle vuole a tímysla mého jim mlllí rozkál.aného a poruceného tak zjednají a k miestu i konci skutečnému pl'ivedtí, jakž sě níže píše. Potom pak vuole má jest i tak
ted porúčiem a rozkazuji, aby poručníci moji již jmenovaní duom muoj již dotcený prodadúc, panic Uršile, manželce mé, padesát kop gr. z toho vydali bez zmatku, a
k tomu laké chci. aby jí bylo vydáno nícho postelnie
s té posteli, na niez jsme spolu léhali, i laké rtícho jiné
jejie chodicie všecÍ{Q. Dále poručiem a rozkazuji, aby Katél-ině, malé dievce, také z toho statku vydáno bylo rtícha
s postel, jakoz sě manželce mé a poručníkóm svrchu psaným bude zdáti. Item poruciem a chci, aby po me stlHti
dětem svrchupsaného Petříka, poručníka mého, deset kop
gr. dáno bylo na rovný mezi ně rozdie!. Dcdi Martinově
Hřebkově pět kop gr.; dětem paně Trefanovým deset
kop gr., a k svatému Jiljí čtyři kopy gr, z llichi.to dvě
kopě chci, aby na opravenie téhoz kostela byly obráceny
a ostatnie dvě kopě mezi lmě,ie tudid rozdány. Naposledy pak oznamuji, že šestnácte kop gr. dluzen zuostávám,
ježto o tom dluhu pan Trefan i manželka má vědie, dobře
o tom tak poníčiem i castopsaným porucníkóm mým toho
típlně věřím, když z toho oni nebo manželka má napomenutí. budú, že to i. také jiné dluhy, ač by HeU
l'ádně vedle měsckého práva okázány byly, pěkně a beze
všie odpornosti zaplatie z toho statku po mně zuostalého.
Na potvrzenie i budtící paměť toho prosil sem m~\drých
a opatrných pánóv Jíry rychtáře, mydlál'e Pavla Cipsera
a Sigmunda od osluov, konšelóv pHseZných St. M. Pr.,
ze jstí peceti své dali phvěsiti k tomuto listu, jenž jest
dán léta tisícieho ctyi'stého padesátého sedmého v úterý
u vigiljí sv. Bartoloměje.
Pet/'ík svrchupsaný stoje před pány v plné radě
vzdal jest a mocí tohoto zápisu \'Zdává všecko a celé
právo své, kleréž má ku poručenství kš aftem učiněným
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skrze Ondráčka nahore psaného Janovi Trefanovi, spoluporucníku s~ému, tak aby t)i Ž Jan Trefan mohl a měl
plmí moc i právo řéditi, jednati a pósobiti sám, jakož i
s ním měl jednati, to všecko což v témz kšaftu jest položeno podle vuole a rClZkázánie téhož Ondráčka bez
pi'ekážky již praveného PetNka i jinich lidí ovšem všelikteraké. Toho jistého poručcnstvie tiemto zápisem sě
zbavuje a na něho přenášeje mocně. Ac!. fer. quinta post
Thome ap. a. oc L VIlO.

3. 14ó8.
Rulwp, Č. 2103 f. 80. Juhannes
Trefan pub1icavit domum ad angelum - Johanni prefato
per Andream braseatorem, amicum suum, testamenlaliter
dclegatam.
4.

1466,

1.

čCl'I'ence.

Rl/koj.

č.

2105

f.

241.

Zacllarias de Jistebnic, officii sex domino rum notarius,
emit pro se, Leonardo, patre suo, Barbara, uxore sua,
domum olim Lojse apotecarii erga Joh. Trefan pro CCX
s. pl'. Act. fer. III. post Petri.
5. 1471, 4. listopadu. Tallltéž f. 310. D. Kathcrina de Okorz, d. Czenkonis de Klinsstein coniux, cmit
domum ad angell:m circa Zachariam, officii scx dominorum
notarium, pro CVll'/, s. boem. Act. fer. II. post 00. SS.
6. 1474, 3. ledna. Tamtéž f. 338. ]'dajrlalena
Chrzestowa emit d. ad angelum aput d. KatberinalU d~
Okorz pro CX s. Act fer. II. post Novulll annum.

7. 1476, 9. zMí. Tam/éž f. 374. D. Katherina de
Okorz emit d. ad angelulll aput Magdalcnam Chrzestowa
et Duchconem, maritull1 eius, pro ex s. boem. Act. fer.
II. post Nativ ..M. V.
8. 1476, 9. zái'L Tam/éž. GaIlus Sslros ct Kalhedna emerunl d. acl angelulll aput d. Katherinam de
Okorz pro CX s. boem. Act. [cr. II, post Nativ. M. V.
9. 1481, 15. září. Rllkop. Č. 2106 f. 8Z. Andreas
šmajdél' de Stráž emit d. in angulo ad gaIlum, in quo
angclus stat, inter domos Tohannis Legat el Petri Fux
uput Gallum Psstros pro CL s. pl'. Act. sabbato post
Exalt. s. crucis.
10. 1501.
RIIllOp. Č. 2107 j. 207. Procopius
pellifex dietus Točil et Ursula emerllnt d. in angulo
dictam, in qua angelus supra galium stat depiclus, penes
domum Petri sutoris et Bohuslai a paradiso a Hellrico
mercatore et Anna pro CLXXX s.
] l. 11'26, 13. prosnce. RIIllOp. č. 2110 f. 183.
Jil'ík Tocil vzdal duom s\'ój, v němž bydlf, v koutě, kdd
anděl na kohútu namalován Anně m. své.
Ph tom
hned onu Anna vzdala vší své spravedlnosti, kteráž jí a
manželu jejímu náleZí na domu Vilímkovským i s tím
zv od cm na ten duom ve tl'ech stech k. pro Jeronymovi a
Bartlovi Kytlingaruom - . Act. die Lucie.

12. 1528.
RI/lwp. Č. 99 j. 302. P. l\'Iikuláš
H ysrle z Choduov, král. komory v království Ceském
kammermejstr, a p. Jan Vlčiehrdlo ze Všehrd oznámili
jsú, že podle smlúvy učiněné s porucníkem statku někdy
Jana Zlé Kačky přijali jSlí CCCCX'/, k. č. a ty mají za
nimi trvati az do ctyř let a ujišťují je na domích svých
u mouřenínuov a u kohouta, kterýž slove rocilovský.
13. ] 530, 30. dubna. Rl/kop. č. 2110 j. 330. Jan
Vajl'oda mečíř a Katel-inu koupili duom ležící za rájem
v koutě, jako anděl na kohoutu, od p. Mikuláše Hysrle
z Choduov za CCC k. gr. č. Act. sabbato post Reliquias.

1 i. 1ó49, 2fí. llvětna. RIIlwp. Č. 2112']. 12'2. JiH
konl'ář a Dorota koupili duom ldícf v koutě vedle ráje
řečený u anjela na kohoutě ocl Jana Vajvody mečíře za
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CCCC k. gr. č. Při tom i to vymíněno, že Jan V. s manželkú sVlí v témž dOlllu byt svuoj míti mají až do smrti,
a ~ lom pokoji 1,lahoi::c na n~azha~ze majf mít~\,svět,~lici,
dvc kOllloi'y a coz v lom zavrení Jest. A tez coz by
koli P. B. jeho Jana V. vínem nadělil, ,to týž Jan tu
v témž domě tl v sldcpích sloiiti a vyšenkovati má. Act.
die Urbani.
15. 1óó8, ] 6. února. RIIlwp. č. 2142 j. Dli 9.
(Kšaft Jana Vejvody.) Ve jmeno - . Já Jan Vejvoda, mě
štčnín St. j'l'1. Pr., aby statek muoj všccken spečetfn
- zinventován ._. a toho pravá polovicc aby - Barboře,
sluzcllnici mé a dceH její vydána byla - a druhá polovicc - aby spellězena byla. Což se pak vinice mé Veselky l'ečcné za Spitálským poclle Lidmily Vackové ležící
dotýee, tomu chci - aby se v ní hned po mé smrti p.
mistr Nykodém uvázal a jí - I' 700 k. m. uja!. Stalo se v středu den sv. Juliany. (Potvrzeno dne 20. září

napravení od práva St. M. Pr" druhý mezi Václavem
Hostiradem, Zikmundem Bartákem, Pctrem kožišníkem
z jedné a Kateřinou Linhartlcou i jinými pľátely nebožtíka
Jindřicha Píry o Haft učiněný, k tomu od Jaroslava vysvědčení kšaftu nebožtíka Jana Vejvody s tím promluvením,
že se to ukazuje, kterak ten kšaft někdy Markéty
Hrachové, když nebyl podle práva dostatečně vysvědčen
než toliko jedním svědkem, i tak jest ortel Klatovských
byl napraven a kšaft ten od práva vyzdvižen, jakož také
tuto toliko jeden svědek sám Jaroslav ten kšaft Janův
vysvčdčuje a Fridrich Otl nic loho neseznává, jakž se to
všecko na tom vyznání poznamenané nachází, což jest
proti pdvu, davši čísli kapitolu LXVI. art. 5., žc podle
toho všeho takovyi spis a ten kšaľt vyzdvižen má býti a
na ni jako na sestru neboztíka ten statek pl·ipadmíti.
Dále pak příčinu druhú toho odporu tomu kšaftu jest položila, že nebo7.tfk Jan, když jest jej dělal; rozumu a paměti dobré neměl, ukázavši na to svědomí registry zapsaná,
též listovní i kšafl ten čísti davši promluviti porucila, že
těmi prllvody to se ukazuje, jakého jest nebožtík rozumu
a paměti v nemoci své byl, což se z odpovědi, kteréž na
vinšovúní jemu dobrého ocl jinyich v nesmyslech a nepamětech dával, vyhledává, a jak jest se za takové vinšování jiným odplacoval, toho pro uctivost práva vykládati
nechce, a to tak při něm hned pl'ed vánoci, po vánocech
i o masopustě až do smrti jeho, že paměti neměl, se nacházelo, kšaft pak o masopustě léta etc. LVlIlU učiněn, a
neboWk hned pl'ed vánoci léta etc. LVno až do smrti
své tohoto léta etc. LVIIIo paměti neměl, a kdy jest
dělán ten kšaft, sotva od nového léta deset dní prošlo,
z kteréhožlo spisu, i tomu se rozumí, že jest při pamčti
nebyl, nebo v něm položil a kšaftoval vinici, že leží vedle
Lidmily Vackové vinice, ježto to tak není a porucníci
toho ncukáží, ale ona Dorota zápisem z kněh pergmistrových ukáže, že neleží vedle její Vackové, než mezi
jinými, davši čísti vejpis téhož zápisu z kněh tIl'adu perkmistrského promluviti poručila, že již z toho se to nachází, že nebožtík rozumu a paměti jest neměl takový
kšaft dělaje, a takoví jakožto prchliví a nepamětliví, jakl.
právo !<ap. LXVI. art. 2. ukazuje a téz vart. 22. se nachází, kšaftll dělati podle práva nemohou, když jej pak
činí, tehdy takový kšaft stálý býti nemá a nemuže, leč
by to svědky bylo ukázáno, že jest rozumu zdravého i
paměti dobré byl, a těch svědkuv aby dostatek byl, čehož
tuto není, nebo toliko sám Jaroslav to vysvědčuje, že nebožtík se ho dožádal; ale i Fridrich Olt o lom nic neoznamuje, aby se téI jeho dožádati nebožtÍk měl. VHjše
také i to se vyhlcdává, že jest nebožtík Jan Vejvoda toho
kša[tu a spisn nečinil, než M. Nikodém kanclér-. Ukázuvši
na to svědomí mluviti dala, že v to jest neboztíka on M.
Nikodém, vida ho nero,zulllného a paměti nemajícího, uvedl,
aby ten kšaft tak sepsal, a týl, Nikodém J eronymovi psáti
a i k nebožtíkovi donésti rozkázal, jakž ti svědkové to
vysvědčují a notule toho spisu, kteráž jest položena, také
ukazuje, ježto jest to nepořad, aby kancléř zdejší měl notule
kšaftu spisovati a potom na čisto psáti i donésti k tomu
rozkazovati, než má ten, kdož kšaftuje, na panu purkmistru a páuích se dožádati a ustavičně za to prositi, aby
k němu vysláno bylo, jakž za právo jest; i tuto se t"ho
nic nenachází, než toliko notule kancléřova. K tomu také
vidí se jí Dorotě i ten nepol'ad pH tom kšaftn, že jest
on liL Nikodém kancléř y tom spisu neměl sobě neboztíka statku nic přivlastňovati, nebo právo jest, že žádnému,
kdož kšaft spisuje, nemá se odkazovati ani také, komu se
odkazuje, při tom býti, ukázavši na to nález o kšafl
Šeastného Urazdimského, kterémul,to kšaftu místo v jiných
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16. 1558, 23. února. Rllkop. č. 990 f. 138. Vedle
toho odporu, kterýž jest ph právě Dorota, manželka
Jihka. konvál'e z domu anjel na kohoutě, Haftu někdy
Jana Vejvody, bratra svého, ueinilu, a obeslavši k tomu
, Zachariáše od rajských jablck a M. Nikodéma z Panmbcrka, kancléře St. liL Pr., poručníky téhoz kšaftu, mluviti od sebc dala, že jest tomu spisu nebožtíka Jana,
bratra svého, z pHčin dvou odpor vložila, pľední té, že
ten spis podlc práva ciněn není, nebo poi'ádný kš aft
každý před dvěma svědky na to dožádanými má dělán
býti, ahy jej podle práva mčsta tohoto vysvědcili, kdež
pak tuto jedcn toliko svědek vysvědčuje, že jest dožádán
a drut.ý nic, v čcmz jest pořadu práva chybeno, a z druhé
příčiny té, 7e ten spis není učiněn z rozumu zdravého,
ncbo nebožtík Jan od času vánoc až do hodiny smrti své
rozumu a paměti ncměl a práva takovým lidem nerozumným kšafto\'ati necloponštějf, protož ona tím kšaftell1, též
i svědky to po kázati podle práva chce, že tcn spis moci
míti nemá, ale zdvižen býti má, a tak ona k tomu všemll
statku po Janovi Vejvodovi, někdy bratru jejím pozllstalému, jakozto ncpoHzenému, jstíci jeho neboztíka vlastní
scstra, praví se nápadem lepší spravedlnost nežli kdo jiný
lllíti, žádající v tom za opatl'ení.
Proti tomu od Zachariáše u rajských jablek a M.
Nikodéma z Paumberka kanclél'e, porncníkův kšaftu někdy
Jana Vejvody, mluveno: Ty pNciny od Doroty, manželky
Jii-íka konváře anjel na kohoutě, toho odporu kšaflu jeho
Jana oznámené a položené jsou podle práva mdlé a nedostalečné, jilllž oni mísla ncdávají, ale odporují a nejsou
té naděje, aby ona Dorola podle práva provésti je měla.
I majíce strany sobě od práva cas a den jistý k pruvoclllm položený, ona Dorota mluviti poruCiJa, že první
příčinu svého odporu jest tu položila, že nebozlík Jan
Vejvoda; bratr její, toho SpiS11 kšaftovního podle práva
necinil, nebo má před svědky dozádanými a ustavičně
prosen)imi každý Haft dělán býti a od toho kšaft slove,
že jest vůle a oumyslu člověka vysvědčení, kterážto vllle
toho, kdož kšaftllje, když již uml'e, má byiti vysvědčcna
od tech, kdož jsou dozádáni a ustavičně k lomu od něho
proseni, jakž právo kap. 66. art. 1. ukazuje. A tomu, což
jest Jaroslav z i\'~utěnfna o tom vysvědčil, ona místo nedává, aby neboi.tíka Jana Vllle ta byla, aby Fridrich Otl
měl k němu p"ijfli, nebo toho on Jaroslav dokládá, že
jest se jeho Fridricha dozádal, ježto on jest měl a nc
Jaroslav dozádati a takto vysvědcení toho spisu aneb
kšaftu pořádné není aniz ku pn,,'u postačiti muze, ukázavši
a čhti davši nálezy z Klatov o statek Markéty Hrachové
mezi Zuzanou Cotmarovou a Jancm Hostačem, též jeho
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JlIldnchovl, plsan na Novém M. Pr., l<lerižto kšaft
spIsoval, valášek byl odkázán, i toho užiti nemohl. Nad
t~ v,ajše postaveni j.sou. y tom spisu za porucníky ti, Ide·
rymz statele odknzuJe, Jezto aby se jich ncbožtík doZádati
měl, toho se lliCím ncukazuje a také aby někdo spíšíc
notuJi . Haftu porucníkem se udělati měl, toho llemá bili a
za pol'ád neuí; že by pak nebožtík Jan svou rukou v tom
spisu se podepsati měl, o tom toliko jeden svědek J eron) m, písai: z dolejší kanceláre vysvědčuje, a jeden svědek
podle práva žádni svědek, i tomu, aby neboZtíka ruka
s podcpsáním byla, místa se nedává aniž se to ukáže.
Pro tož z těch pi'íčin všech takovi spis jakožto nepol:ádni
má od práva vyzdvižen bili, neb jak mají kšaftové děláni
a čillěni pol'ádně biti, jsou na to práva i llálezové. Ukázayši jeden mezi Lukášem a Mariánou sestrou jeho
z l'ereflu, z jedné a Reginou Stolcovou' z strany druhé
o ,~š~f: někdy I~oroty z ~emfeldu, druhý mezi Katei:inou
SVlcmCI na míste Anny, dcery její, a Voršily 'Volfové
porucníky promluviti poručila, že ti nálezové v sobě ob:
s~l.'ují o pol:ádném dělání kšaftu i vysvědčcní jeho, čehož
pn tOlulo nIC zachováno není, i yčl-f onH, ze ten nebožtl!~a Jana Vej:o~y ~pis od práva vyzdvižen a statek po
o
nell~ pozust~ly .Jakozto nepořízeni jí jako najbližší přítel
kylll a sestre Jcho nápadem priv1astněn bude, poroučejíc
S? k spruo/edlivému uvážcní.
, N:~ lo od Zachariáše a M. Nikodéma kancléře, porucníkuv kšaftu, mluveno_ A pl'edkcm dotazoval se M. Ni·
kodcm, z vllle-li Doroty od porucníkp jejího la slova
jsou yřed právem na jeho lehkost mluvcna, 7.e by on
~I~bozy.ka Jana v to kšaftování, ccmuž odpírá, uvcdl vida
JCJ by tl rozumu nezdravého a paměti nemajícfho aby
vědel, kde a k komu o nápravu takového nál'ku J.!eděti
jímz jest tak vysoce, jsa pNscZni, narcen. Kdd Dorot~
toho sc zbrauujíc, však po rozkazu od pana purkmistra a
pánuI' z potazu jí učiněném to oznámila a svimi ústy sc
k tOI.'I~ ozva,l~ i pH znala, zc jest ta slova svimu l'ečníku
mluvltl.porucda. Dále pak od nich porucníkuv mluveno:
Jest naJprv od strany PIIVodní na to nastoupeno, zc by
ten kš~ft nebozlíka Jana Vejvody pořádně podlc práva
~'y3včdcen nebyl u slavnosti svědkll\' nemel, ncž toliko
Jved~n svedek zc by jej vysvědcil, j dto se té pHčiny nicímz od ní Doroty neukazuje, nébri z toho vysvědCení
kšafLu, kleréž pl'ccísti dali, jinak se nachází, nežli od ní
o,lporující jest mluveno, nebo dva svědkové v něm se
pokládají Jaroslav z Mutěnína 'u Fridrich Olt a také ho
dva pod.al.i, ač o?a~va ncmluvili, než sám Jaroslav 11 pří
tomnosti Jeho Fndrlcha, a on také k tomu ncodporoval
alc místo, jsa přítomný, dával a se pl'iznával l)Qnevadž t~
, d dobri se drU, I,dyž dva nebo tl'i
' i více jich
za pora
j~s~. a sp.~l~ relací o něcem dělají, tehdy jcden mluví a
Jl cmí!. Jm.I, k tomu se pl'iznávají a ten nepol'ad nebil á,
~by VŠI~klll o tom ~znamov"li a tu zprávu cinili, byla by
Juk!s nllstrl).á confuslo a smíšenicc, i lak tehdy to jejich
porádné toh~ ;,š.aflu, vysv~dccní jest, jaki i sám Haft,
nebo s~ vy~v.ed?uJe, ze na zádost neboztíka k sobě Jarosla; pOjal b:ldncha Otta a kl!yz k n~mu pHšli, že jim
obema ncboztfk poděkování ucinil z toho a tak to jemu
vděcné od nich bylo, žádaje, aby ta vůle jeho poslední
pruchod svůj po smrti jeho měla i ruka nad ní drZ:ána
~ za živnosti ješlě jeho do rady scm podána byla, an potom
I pro Jaroslava posílal, dolazuje se ho, vykonalo-Ii jest se
to podie vůle jcho a dodán-li jcst ten kšafl do rady. I
kdyz mu neboZtíkovi oznámeno byle zc jcst dodán
schválil to a děkoval, ŽC J' est dobl'e uděláno táhnouce s~
.
v tom na pam ě ť Jeho
Jaroslava a žádajíce,' aby ji dal.

Kadově (lesu i/sllé) uticJ.

Jsou pak některá práva od strany ukázána na to že bez
kšaflu ten umírá, kdož jej bez svědkův činí, jeZto tuto nic
toho P?chybeno není, než všecko pořádně pH tom a podlc
práva Jest zachováno, a tak ten kšaft nemá vyzdvižen
než tvrzen od práva biti a nálclOvé ti pl'celení sen~
k této při trcfiti se ncmohou, ncbo ten mczí Klatovskými
o Hafl Markéty Hrachové učiněný na to sc vztahuje, zc
toliko jeden svědek jeho byl a druhi kněz, ktcrémuž
v tOUl kšafLu bylo odkázáno, i ví se o tom, 7e žádni
svědkcm kšaftu biti nemá podle práva a ncmlJZ -, komu?
se co v něm odkazuje, ale tuto od toho nálezu jest daleko promčnná a jiná věc, ncbo Jaroslavovi ani Fridrichovi, jenž jsou svědkové tohoto kšaftu, nic žádnému
z nich není v něm kšaftováno a odkázáno a tak ten uálel
jeden ani druhý k tomu nic sc nevztahují a uClrcfují.
S strany tOh?, že by neboZlík Jan rozumu neměl, když tcn
kšafl dělal, JSou ukázáni a čteni svědkové, ktcříž vícc na
potupu a Ichkost nebožtíka od ní Doroll' vedeni neZli
~, prokázání a zlepšení jakému té pl'e a spravedlnosti,
Jezto kdyby ona rOZUlllU zdravého uZfvala, mobla by byla
mrtvému již pokoj dáli, avšak toho se nic neprov.ozujc,
aby neboztík rozumu zdravého uzívati ncměl a zvláště
když těm pánllm toho kšaftu svého dodával, nebo žádný
svědek toho neseznává. Ackoli pak někteH svědCí, ze by
pI'cd vánoci tak byl" ale zase jiní proli tomu, zc ho za
bhlzna aneb ncpamet majícího nepociťují a také o něm
uebožtíkovi to vubec vědí, ze jest y svém způsobu popudlivi někdy ua CllS byl, alc aby tak vzdycl<y býti a
zllstati měl, toho jest ncbylo, a ktcl'íž tak na cas sc popudí, takoví mohou Haft ci niti a o svém ,lalku Nditi
neZ ti. nemohou, ktd'íž by ddycky nerozumní a nesmysln;
byli, ze by po ulice ch běhajíce lidi bili. Ac jest v čcštině
v právích to slovo postaveno prchliví, však y latině stoj í
furiosi, jenž má se vyloziti pošetilí, zt!'eštční a smyslu i
paměti dobré nemající, což ph ncbožtíkovi nic se toho
nenacházelo, nebo J eronym písař to vysvedčuje, ze když
I~ěmu I:r-iš,el ,a kšafl iemu tcn pl'inesl, dal mu jcj sobě
cfsU prave, ze, Jťst dobrc', k tomu také synu jeho od psaní
platIl a prvněJší kšafty probodal a tak jest rozumu zdravého užíval, což se i ukázati bude moci, davše čísti na
to některé vejpisy z kněh Madu J. Mti C. pcrkmistrského
žc nebožtík před Madem jeho osobne stál a tu některé
paměti svimi ústy oznamoval i vybledati velcl a to bylo
l:l'ed tím, když jest Haft dělal, míně neZli tejdell, a tak
tl svědko~é od ní Doroty vedení a ukázaní, jako Jan
Prstcn a Simon i jiní, již se miiZe tomu d"bl·e z tohoto
rozuměti, co jsou svědcili, jcžto jcst nebožtík vždycky
rozum dobri měl. Davše císli Sliědomí registry zapsaná,
též listovní, promluviti porueili, že jináee a daleko světlcji
i srozumitedlněji sezlHlvají o rozumu i paměti dobré ncbožtíka Jana Vejvody, kteříž u neho bývali pl'ed vánoci
léta ~tc~ LVllo. i po ;ánocích a 1'0 masopustě, též v postě,
ano I pred velIkonocI léta etc. L VlIl", a to všecko v tom.
easu, když kšaft dělal i jeho těm pállllln, ktem jej vysvědčili, dodával, ježto ti svě dkové jsou podle práva do~tatecnější nežli oni od druhé strany vedení, uebo jestli
Jcst kdy které slovo z nějaké horlivosti a popudlivosti
promluvil, jakž jeho zpusob byl a všickni o tom ,Vědomost
mají, klerak jest i přcd nemocí on sVllj obyčej zachovával
za svého zdravého zivota, a lo z bláznovství nebylo, coz
ten J:vlatěj Homolka seznává, když jest nebožtíkovi Iekl a
vinšoval, ze by mu nebeského království přál, jakoby mu
řekl, žc by mu smrti pl:ál, nebo tak obyeejně lidé mluví~ají, !,dyz říkají, ze bych mu nebeského království [J1'ál,
z cehoz on se od něho to slyše pohnul a na to mu odpověděl fl l'ekl, že by mu Homolkovi šibenicc a provazu
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což z bláznovství a z nerozumu od něho neboztíka
mluvcno nebylo, poněvadž jcst statek SVllj bez jiných sám
opatroval až do své smrti, ježto kdyby rozumu a paměti
ncměl, byl by ho spravovati nemohl a pan purkmistr a
páui jemu by toho ncdopustili, ale v tom by jej opatHti
měli, vša'{ nic toho jemu nebožtíkovi potl'eba nebylo, protož
jcst nemusil nesmyslný a rozumu nezdravého biti; kdež
pak ukál.lln jest nějaký vcjpis z kněh úřadu J. l'vIti C.
pcrkmistrského, že by ta vinice tím kšaftcm odkázaná
nebyla vedle vinice Lidmily Vackové a tak že by se
omejlil nejsa rozumll i paměti dobré, ježto se to neukazuje, aby nyní a na ten cas drzitelé v tom vejpisu postavení toho gruntu byli, a také to za nepaměf, když osobu
kdo nebo jméno té věci, kteníž odkazuje, v kš aftu jmenuje, nemá se počítati, ukázavše na to nálcz mezi J ancm
Srnou a jinimi poručnfky Tomáše sladovníka z jedné a
Jancm Košlovalem a Simonem Hlavou z strany druhé,
též právo kap. 66. art. 4.; nadto vajše nebožtík lvlartin
Růzc kšafl dělaje větší summu synlllll sl'ým, nežli jest
byla, v něm ukázal a kšaftoval, však tcn podlc práva jest
stvrzen i sVllj prlIChod mčl, když toho ukázáno nebylo,
. že by ncboztík paměti a rozumu neměl, davše na to čísti
nález od práva a stolice této o tom učinčný, též od J.
l\'lti C. rad nad appellacími zřízenich jeho potvrzení,
jakož pak i tuto rovně toho jcst nebylo nic ukázáno a
ncní. Při tom dále přcdešlý Hafl léta etc. LVlo od neboztíka uciněni, však již zkaženi, přečísti dali s tím promluvcním,
jcst neboztík vždycky té vule byl, jsa rozumn
i paměti dobré, jakž jest I' tomto kšaftu zhdil a jich Zachariášc i i\L Nikodéma hned před dvěma léty za poruč
níky statku a ldiaftu svého se dožádal, než že jest jej
pod zatměl);m svěřením byl ueinil, i toho oni k sobě
pl'ijíli nechtěli, ale když již světle oznámil svou vůli a
poHzcní o svém stalku, jal<ž v tomto kš aftu stojí, a jich
se dožádal, jakž i prve, to porucenství oni k sobě jsou
pl-ijali a při tom stojí, protož to ncmá a nemldc postačiti
straně odporní, zc by se jich za pOfllčníky nedožádal.
Jest pak i na to od strany nastoupeno, že by M. Nikodém notuli toho Idaflu udělal a sepsal a poručníkem se
v něm zapsal, jako by to na škodll a proti právu býti
mělo, naed i nález od práva N, M. Pl'. jest ukázán, ježto
b, nic na škodu tomu hšaflu Jana Vejvody neboztíka není
a biti ncmůže, neb tuto jcst mnohem rozdílná věc, že
nebožtík žádal jest jeho M. Nikodéma ukázav mu předešli
kšaft, ktcrýž od lohoto, jakž jest čten, málo se dělf, aby
IllU podle toho a vllle jeho oznámené notuli sepsal, což
jcst tak Ir žádosti jcho učinil, ale však toho kšaftll jest
nepsal, než jiný písar, jakz to Jeronym i Jan, jeho syn,
vysvěllčují, a JeronYIll jemu ncbožtíkovi jej pHnesl a
k rozkázúní jeho přecctI, což on nebožtík schválil, že
jest dobi'e, a svým sekretem zapecetil, též svou rukou
podepsal, neZ on M. J'9ikodém při tom ani pH svědcích,
jcnž jej vysvěclcují a když jim jej dával, jest nebyl a tak
za svědka není, než za poručníka, prolož té notule sepsání
nic na škodu býti nemllze. Davše čísti art. 8. z práv
městskich o kšaftích, té" naučení Žateckim dané od Prazanuv s strany kšaflllV arL 29, a jiné tři, pOI'ád pE tom
promluviti porucili, ze sc v těch právích to vypisuje, že
kúdej m!Jže, povolajc k sobě dvou aneb tH osob, před
nimi vuoli svou oznámiti o svém statku a ji buď sám sepsati ancb jinému dáli, jakž tam širocc toho dostaveno
jest, a to všecko také pH tomto kšaflu zachováno jest;
kdož pak i to od stran)' mluveno, že poručníkům tím
kšaftem statek jest odkázán, jakoby to něco tomu kšaftu
na škodu býti mělo, i na tom se mejlí, nebo od práva
zádnénlll se toho nebrání, aby poručníkllm Jleměl kšafto-
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vati, než toliko svědkum toho kšaftu, ano i nebožka Mandalena »u stHbrnich kos« Sixtovi z Ottrsdorfu a M. Václavovi Medkovi v svém kšaftu odkázala, jdto obadva při
spisování kšaflu jejího byli, avšak to nic na škodu nebylo,
předsc jest ten kšaft od práva stvrzen, fl takovich nálezllv jinich lllnoho by se nadjíti mohlo. I není tchdy
žádné slušné pHciny právní, proč by ten kšaft Jana Vejvody nebožtíka od práva tvrzen býti a svého prlIChodu
míti neměl, žádajíce v tom podle práva za spravcdlivé
uvážení i opatření.
Zase Dorota konvál:ka proti tomu mluviti poručila:
Není to podle práva, aby toliko jedcn svědek mel Haft
vysvědčovati, než za dobri pořádck se drží, ze všickni
společně yysvědciti jej mají, a tak se při právč pozuamenává, žc tito podali ho do rady a oznámili, ale tuto toliko
sám J arosla:v podal a oznámil, K tomu také ani žádost
nebožtíka Jana Vejvody jcst nebyla, aby Fridrich k němu
pi'išel, aniž mli on ncbožtík děkoval, a k tomu nic jest
nevysvědčoval, ježto se má ode dvou aneb více a ne od
jednoho vysvědciti každi Hafl; co se pak svědkův od ní
Doroty vedenich dotiče, ncvedla jest jich na to, že by
nebožtík Jan, bratr její, v svém dlouhém nczdraví vždycky
rozumu nezdravého a nepaměti byl, než toliko přcd vánoci
léta etc. L VIlO, od toho času až do své smrli, i tehdáž,
když kšafl dělal, a ani poručníci toho nicím neprovozují,
aby na den sv, Juliany, kteréhož dne kšaft jest dělán,
ncbožtík rozumu zdral'ého a paměti dobré byl, ncbo i
svědkové ti jsou v tom sobě lla odporu, a by i před
smrtí svou rozumu zdravého snad na cas byl, to uic
divného není, nebo někdy člověk i v nemoci najde rozumu na čas, když mu se bolest odlehčí, jakož i jemu
Janovi to se přihoditi snad mohlo, a svědek tcnJan, hospadá,: starý jcst, svědkem kšaftu, v němž mu také 10 kop
gr. č. odká,áno, ježto to býti nemá, poněvatlZ straua odporní sama toho dokládá, že takoví svědkové podlc prál'a
býti nemohou; kdež pak to se svědomím ukazujc, že by
nebožtík ten kšafl pl-cd Jeronymcm písal'em zpcčetil, jakž
i Vencelík svědčí, žc jcj pl'ed ním cetl, kterak jcst jej
čísti již mohl, poněvadž byl zpečetín, ale však jcst i to
mohlo býti, když jsou mnozí kšaftové od nebožtíka byli
ciněni, že z těch některi byl čten, a tak první kšufl
a ne tento poslcdní zllstati má, davši na to právo kap.
66. art. 20" též zHzení zemská F. 1 a F. 2. císti, že
když kdo Haft udělaje potom jiný činí toho prvního nezkazív a nezrušÍl', tehdy ten poslední moci míti nemá, a
tuto jich pak několik bylo, tak ani tcnto podle práva,
kterýž najposléze před smrtí udělán, pruchodu míli nemlIže; s strany pak toho pornčenství, že jsou ho pro
zatmělost k sobě pHjíti ncchtěli, i mQhliť jsou sobě to
dobl'c vysvětliti, když jest Nikodém jeden poručník notuli
toho Haftu spisoval. A nálezol'é ti nio jí na škodu nejsou,
též i to naučení Žateckým dané s strany dělání kšaftu, nebo
podle toho nebožtík Jan Čelechovec o statku městském
kšafl jest byl udělal, avšak tcn jest vyzdvižen, protože
jest slavností svědkll" pečetmi jej vysvědčujících neměl,
takž také ani tuto postačiti nemá, poněvadž ani tuto toho
nic neboWk nedoložil, když mu ten kšaft z kancclál'e
byl pl:inesen, aby l'ekl, že jest ta Vllle má, což se tu sepsalo, jakž se toho ničímž nepokazuje. Protoz ona věří
právu, že ten kšafl nebožtíka Jana, bratra jejího, jako nepořádný bude vyzdvizen a jí ten statek nep0i'Ízeni jakožto
najbližší pHtelkyni " s městem trpící nápadem pl'ivlastnčn,
porončejíc se v lonl k spravedli\'ému uvážení~
Naposledy od Zachariáše a ~L Nikodéma poručníkllv
promluveno, že k těm i:ečcm daremním a zbytcčním není
potřeba mluviti a více zaneprazdňovati, než toliko s strany
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toho vysvědčení I<šaftu něco se krátce promlnví: Jest
dobrá vědomost, že dvoje vysvědčení bývá kšaftu, jedno
když se některým kšafl sepsaný podá, ježto ti o vuli kšaftujícího nevědí, což je.st sepsáno, než toliko jsou dožádáni,
aby ten kšaft od mch do rady byl podán, a při tom
oznámili, že jest ta vůle jeho konečná, i ten takový Haft
před smrtí se podává a tu se oznamuje, že toho kšaftujícfho jest ta viHc, druhé pak, když oustní Haft činěn
bývá před lidmi, tehdy tepruv po smrti toho, kdož jej
dělá, se vysvčdčuje a oznamuje pořádně, co jest komu
nebožtík odkázal a že ta vůle jeho konečná byla. I tuto
prvním zpusobem ten kšaft Jana Vejvody pořádně jest
vysvědčen a Jan hospodál' není svědkem toho kšaftu, ale
jinší svědek, nebo on ku při o týž kšaft svědčí, což každý
uciniti a 8vědomí dáti mi'tže, když mu co l'šaflem kterým
jest odkázáno, práva toho nezhajují. Mluveno jest také od
strany, že by ten Haft brzy po novém létě kolikos dní
od nebožtíka _dělán byl, ježto když se v actum jeho nahlídlle, najde se, že jest od vánoc v osmi nedělích dělán,
ježto tehdáž neboWk rozumu zdravého byl a v prvním
kšaftu vejminku sobě pozustavil, aby mohl jej zrušiti, což
jest tak ucinil a jej zrušil i probodl a JSOl1 oba dva
v jednostejný rozum děláni, z čehož se snadno rozuměti
muže, že jest nebožtík vždycky té vůle byl, pro tož podle
té vejminky tento poslední i podle práv zllstati má.
K tomu také ona Dorota i manžel její o tom jsou dobře
věděli, jakž svědkové vysvědčují, že nebožtík před smrtí
svou kšaft jest udělal, vhk jsou mu nic neHkali a za
živnosti jeho neodpírali i tehdy ani po smrti jeho podle
práva kap. 66. art. 12. odpírati jsou neměli a nemohli a
také v tom kšaftu do rady podaném ruka !II. Nikodéma
kanclť'i'e není, než cizí, aby pak byl i soukromú notuli
udelal a jemu tam všecken ~tatek byl zapsán a dán, tehdy
by to Il1C na škodu býti nemohlo, jakož příklad jest na
Václavovi Kamarýtovi, ze ten notuli kšaflu jest sepsal ale
když ph vysvědcování ho nebyl, proto mu ten statek' pHsouzen, též pan Vilím z Hradešína kšaft nebožtíkovi panu
hofmistru najvyššímu sepsal a v něm sobě 1500 kop napsal, však ten Haft není od práva vyzdvižen, ale v sVlí
moc vešel, a tak té" tuto pruchod u práva míti má.
S tím strany se právu k spravedlivému uvážení a opatření
poručily.

Tu pan purkmistr. a rada slyšíce odpor l,šaftu Jana
Vejvody od Doroty, seslry jeho, uciněný a příčiny toho
odporu, i což od Zachariáše a M. Nikodéma z Paumberka
k tomu promltlVeno, v nálezy, v vysvědcení kšaftu od
osob přísežných, v appellací od ]. Mti C. rad, v zápis
trhu vinice a v jiné vejpisy z kněh lířadu J. Mti C. perkmistrského, v spis kšaftovní od nebožtíka ] ana předešle
učiněný, též v svědomí, v zřízení zemská, v práva města
tohoto i v to, což od stran ukazováno a nač se táhly, ve
všecko nahlídše a toho všeho bedlivě i s pilností pováživše, takto o tom nalézají a svým ortelem - vypovídají:
Poněvadž Dorota konvál'ka z domu anjel na kohoutě uči
nivši odpor kšaftu nčkdy Jana Vejvody, bratra svého, a
o něj s Zachariášem od rajských jablek a M. Nikodýmem
z Paurnberka kancléřem ku právu přistoupivši takového
odporu podle práva jest niCímž neukázala, nébrž to se
jest našlo II vyhledalo z vysvědčení kšaftu nebožtíka Jana,
že když k němu nebožtíkovi Jaroslav z Mutěnína s Fridrichem Ottem z Dalrnanhorstu jakožto konšelé pHsežní
na žádost jeho přišli, on Jan jim z toho poděkovav a
kšaftu svého zapečetěného podav, v němz se svou rukou
podepsal, za to jich žádal, aby takového Haflu a vule
jeho poslední do rady podali, a nad tím od pana purlemistra a pánIIV ruka drZána byla, na místě jeho aby za
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to žádali, z čehož, aby rozumu zdravého býti aneb paměti
dobré užívati nemel, se nenachází, i z těch přícin týz
Haft od něho Jana Vejvody, jakoZlo měštěnína svubodného,
o stalkll jeho za živnosti uciněný a jako pol'ádný lm práv II
podaný své místo a průchod u práva míli má, a ten pan
purkmistr a páni mocí práva města tohoto slvrdili poruciti
rácí. Actum in consilio f. lll. pridie l\lathaei ap. (Cís.
radami potvrzeno v outerý po neděli lnvocavit léta 1559.)
17. 1581, 2. listopadu. RII/wp. Č. 2205 f 55.
(Kšaft Jiříka konvál:e.) Ve jmeno - . Já Jiřík Iwnvál', známo cjním - že dUOlll lllUOj, v kterémž bydlím,
podle domu řečeného ráje, jenž slove anděl na kohouti\
ten po mé smrti se všemi svrchky, nábytky, peníze hotové, klenoty, cejn, nádobí cínové i jiné všeckno jmění
mé, jakýmiž koli jmény ty všeckny věci by jmenovány a
v tom domě mém po smrti mé se našly a byly, ovšelll
nic nevymiňujíc, zouplna mocí kšaftu tohoto porouCíl11,
odkazuji a bez nmenšení k dědičnému vládnutí a uzívání
slovutnému p. Simonovi Moravcovi a Ondl-ejovi Doubravovi, měš(anuom a obyvateluom St. M. Pr., dobrým přá
teluom mým milým, na zpllsob nížepsallej mocně dávám
tak, aby se oni v dotčený dUOln muoj a ve všecky věci
nadepsané buď oba spolu" nebo kdož koli jeden z nich
po smrti mé uvázali a s týmz vším statkem mým, nic
ovšem nevymiňujíc, vládnouti, toho nzívati, jej držeti,
směniti a neb jak a pokud!: by se jim koli dobl'e líbilo
a zdálo s ním učiniti mohli a moc měli, jako s svym
vlastním dědictvím beze \'ší a všelijaké vymyšlené phkážky všech lidí, což by chytrosl lidská vymysliti mohla,
duověl:ujíce se jim, že se y tom ctně, věrně a kl'esťansky,
jakž na dobré lidi zálcží, zachovají, a to na tento dole
psaný zpuosob: Nejprve ]iHka, syna Marjány, kteréhož
sem na starost přijal, též jiné dílky její, DOlotu, Václava
a Jakuba, podle možnosti z téhož statku mého potl'ebami
náležitými a slušnými aby opatrovali II je pi-edně ke cti
P. B., potom k hodnosti dobrým lidem vedli, v kterémžto
domě mém dotčené děri Marjány i s bábou jich aby
byt svuoj y těch pokojích, kdež nyní jsou, a vyživení své
z oužitku téhož domu měli; z toho pak ze všeho statku
mého dotčené osoby, jimž statček ,vuoj poroučím a dávám,
(hUe aby tíž povinni byli vydati: Marjáně Castopsané a
Dorotě, dceři její, po dvou stech kopách míŠ.; item JiHkovi, synu též Marjány, pět set kop míšo a sehet zlatej
a koflík stl'íbrný, Václavovi, synu též Marjány, IH sla
k?p míš., též koflík stříbrný, Takubovi, též Marjány synu,
th sta kop míšo II koflík stříbrný a to na tento zpusob,
Marjáně, mateři dotčených dělí, od času smrti mé v roce
pořád zběhlém aby jí její dvě stě kop míšo vydali, a 011a
Marjána aby se v tom Lidmilou, matkou svou, spravovala,
tak aby za těch dvě stě kop sobe byt a živnost způsobila
a marně jich- neutrácela a nerozmrhala. S strany pak Doroty, dcery její, těch dvě stě kop míš. aby vydány nebyly až do let jejich osmnácti, a ona Dorota pH bábě
své ab)' byla a ní sc l'ídila a spravovala; a ona tallé aby jí
k dobrému a živnosti vedla a na naučení I:emesla ženského
dala. A k těm dvěma stuom kopám míšo z téhož statkn
mého aby též Dorotě dochováno a vydáno bylo dva
centnýl'e dělaného nádobí cínového a kotlíček stHbrný,
d1'llhý pozlacený, moždíř' mosaznej s tloukem jeden, s postel šatu ov, l,dyž by Jr vdání pl·išla. Co se synu ov již
psané Marjány dotýče, suma každého toho pacholete aby
vydána nebyla, až by z nich jeden každý k letuom čtyřem
a dvadcíti pl'išli, a ty pacholata aby též bytem byl)' ph
bábě své, a aby byly dány na nčení literní, a obzvláštně
Jil:íka aby obrálili k sluZbě některého pána aneb na ře
meslo, a v tom pak radou nahol:c psaných pálluov pl'átel
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mých milých Šimona Moravce a Ondi'eje Doubravy, aby
se spravili. l'akli by dotčené osoby, jimž se statek poroucí a dává, to poznali, že b)' se který z tčch pacholat
přej vyjitím dvaceti ctyl' let buď slav svuoj proměnili,
se osaditi, živnost vésti a svého dobrého hleděti chtěl a
mrhači, ožral ci jestliže nebudou, budou jim v tom moci
věrnou ruku otevříti a sumu kazdémn k zivnosli vydati.
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Doubravu a podle nich Lidmilu Kaplánkovll a Marjánu
l<uchal'ku, dceru její, pl'íciuy takového svého odporu
I' spisu pl'etlložil, ly to : Pi-ednč jakž Jii'ík všecek statek
poroučí a dává Simonovi Moravcovi a Ondřejovi Doubravovi, aby s ním činili mohl jako s svým vlastním, jakž
tiž arty kul v sobě obsahuje, Ndíce je poručník)', aby
podle jeho jim svěřen í a odkázání jiným. vydali, kteréhožto
poručenství on Šimon Moravec a Oncll-ej Doubrava poziti

Item též poroucím, aby bábu sl'l'chudotčených dčtí i
nemají, .nýbrž to má minouti a v nic obráceno býti,
s dětmi nadepsanejmi opatrovali, k' nim dohlídali, ab)' se
proto žc sou z léhož statku, prve neZli jest tělo mrtvé
jill1 v témž domě mém od žádného nic neubližovalo.
téhol, ]il:íka konvál:e pochováno bylo a kšaft k svému
Item k záduší sv. Jiljí odkazuji a poroučím všecken dluh,
vysvědcení a pl'ečlení phšel, z téhož domll ua hotové
jimž mi povinni jsou, a k tomn ještě aby jim dáno bylo
sumě i klenotech, a COl se jim dobře líbilo, vynášcli,
z mého statku deset kop míšo l~m paní Lidmile, bábě
což jest proti poi'adu práva, ktcréž v)'mHujc, kdo bf se
již dotcených dětí, pončvadl, u mne mnoho let za kuclwl'ku
sám prve pl'ed časem statku dotýkal, neZli kšaft k stvra za hospodyni byla a ph její práci a opatrll\'ání mého
zení pl'išel, tcn každý o svou spravedlnost pl'ijíti má.
dobrého věrně, poctivě a dobře se chovala, svá léta
Druhé, kdež odkazuje JiHkovi, synu i'darjány, a jiným
u mne strávivši, za takovou její věrnost a dobré chování
dětem jcjím Dorote, Václavovi a Jakubovi, aby z téhož
též jí mocně odkazuji a dávám druhej dUOln muoj nevelstatku jeho nálcžitými potřebami opatrováni a sl'é pokej s zahradou ph ,něm i, s tím, což k tomu domu náleží,
živení z statku městského svobodného měli, jako z dědictví,
a to mezi Vítem Zídkem, zedníkem, jinak podle domu
proti cís. spravedlnosti a nepadu uziti nemají, jakoZto
Kulhánkovského z jedné a Jakubem drvoštepem v Nepankharti téhož Jiříka konvál:e, jimžto svoboda měšťanská
beské ulici v Novém Městě l'ražském ležící u brány
jako jiným pOl'ádným synllll1 a dědicllll1 a takoví užitkové
Horské z strany druhé, aby toho domu a zahrádky při
nesvědU a jich užiti nemají. Tl'elí, kdcž nějaké Marjaně
něm, i s tím, což při něm jest a mně náleží, poZívala a
a Dorotě, dcel'i její, kteréž žádného pHjmí neklade, kdo
ním dědičně vládlu, i s tím jako svým vlastním bez pře
by ta i\Iarjána byla, dvě stě kop míšo odkazuje, a s těmi
kázky všeliké jednoho každého uciniti mohla. Item s strany
aby se matei-í svou Lidmilou spravovala, a byt sobě koupak odoumrtí takto řídím a poroučím, aby s dítěte
pila, poněvadz v tom téz arty kuli proti svobodě měšťan
umrlého nezletilého na živé, pakli by jich všech pán
ské knrvě své na zakonpení domu odkazuje, jížto knihy
Buoh smrti uchovati nerácil, tehdy na napl'ed psané osob)',
městské sloužiti nemohou, k těm tolikéz na místě a
jimž se statek poroucí, nápad aby šel. Item též také
k ruce cís. lepší právo a spravedlnost míli se praví.
jestli ze by která z těch osob, jimž statek svuoj odkazuji
Jedno pro zatmělost pi-íjmí, kteréhož též Marjáně nedává,
a dávám. nechtěla tomu, pokudž se ode mne porouCf,
neb jest mnoho jiných Marjan, a která by se tu mínila,
dosti uči;liti, tehdy aby tu hned nic neměl, než na toho
se nespeci1ikuje. Druhé, jestli že se míní ta Marjána,
neb na ty, kteříž \'uoli mou tvrditi a jí dosti ciniti budou,
která), posavad y tom domě zihtává, tehdy jakoZto cizoten kšaft aby se vztahovati mohL K l<terýmZlo osobám,
ložnice, kteráž s týmž Jiříkem nahoře dotceným děti,
jimž statek svuoj dávám, sem té naděje a duověrnosti, že
maje llIanžela svýho vlastního, zplodila, takového nepol·áddotčené děti i bábu jich v ničemž opouštěti nebudou,
ného odkazu i s dcerou svou panchartelll užlli nemá,
nýbrž je podle nej,')'šší možnosti své i statek muoj opanýlnž ten v pokutě na J. M C. jest pl'ipadl. Ctvrtá, co
trovati budou. Naposled)' co se dluhuov mých dotýce, to
se Jiříka, Václava, Jakuba a Doroty, synuv a dcery Mal'sobě pozuostavuji, chtěl-li b)'ch po tomto kšaftu aneb
jány dot)iče, jimž kaZdénlll po jisté sumč i laké na Idína smrtedlné posteli co oustně neb posledním pl:idáním
nolech a svršcích, cínovétu nádobí odkazuje, poněvadz ta
se\Jsaného kšaftu dáti a odkázati, a neb o dluzích, Jichž
suma nemíní se z statku nemovitého, to jest z grunlllv,
bych nev)'upomínal, k vyupomínání jich oznámili, to abych
než z hotové sumy, a ta se odjinud najíti bez gnllltu
též učiniti mohL A v tom ve všem p. purlllllistra a pámoci nebude, i když( jim uZívání statku svobodného ponnov Slar. 1"1. Pl'. jakožto vrchnosti své snažně prosím,
-stačiti nemá, a v tom rovni jiným dobře zachovalým dě
že nad tímto kšaftem mim a vuoli mou poslední a kodiclUll a i:úclně splozeným V uZívání vdědičné spravedlnosti,
nečnou ruku svou ochrannOll držeti a tento kšaft stvrditi
kteréž on pod duvel'ením témuž Simonovi Moravcovi _a
a v knihy městské vložiti ráčíte, tak aby se tomu všemu,
Ondrejovi Doubravovi za poi-ádné dědice poroučÍ, kteHž
col. vejše psáno stojí, koneCně a uejinak zadosti stalo a
v cizoložstvu od něho nebožtíka s touž Marjanou zplozeni
vykonalo. A jestli že by jaký jiný kšaft jménem mým
sou, býti ncmohou, a tak týž odkaz ne týmž dětem jak~
mimo tento (kromě nadepsané vejminky o dluzích) na
pankhartum z statku svobodného, ale J. Mti C. sprayedllvc
jevo vycházeti chtěl,' ten tímto, kšaftem mým posledním
náldí. Pátá 'pHčina jest, že řídí a ustanovuje Lidmilu
kazím, mořím a v nic obracuji, tak že žádného práva ani
bábu Dorolě, vnučce její, porucníci, co jest patrně proti
moci míti nemá nyní i ua časy budoucí. Ph tom sobě
právu, že pankharttlll1 a zjevnýl11 kurvám do kněh lllěst
pl:eduě a znamenitě vymieňuji a moci sobě pozllostavuji,
ských nic kladeno býti nemá, kterak by jí pak poruccn·
jestli že by mne P. B. pozdraviti a v tOtll dále živu býti
ství slouiiti mělo. Naposledy pak kdež odl{l\zuje Lidmile,
popříti ráčil, abych mohl tento kšaft buď jej při své váze
báb" dotcenýclt dětí, dllln s zahradou na Nov. i\1. Pro
zanechati a nebo jinak změniti a jinej uciniti. Na potvrv Nebeské ulici lcZfcí, k tomu téz na míslě a k ruce cís.
zení toho všeho tento kš"ft a poslední vuoli UlOU seb'cprávo a spravedlnost lepší se míli praví, jedno prolo, že
tem mým vlastním, kteréhož sem vZdyck)' v potřebách
týž duOlu s zahradou pl'i jiném právě jest a tím právem
svých užíval, sem zapečetil. Stalo se ve ctl'l'tek po Všech
o něrll neHdí a llekšaftuje, ani se ho neodevzdává, jalcŽ
8vatých 1. 1581 (Potvrzen 12. zál'í 1585.)
právo ukazuje, že grunt, kterýlllz se právcrll zapisuje, tím
18. .158ií, 7. května. RltllOp.· é. 1136f. 223. Vedle
právem má také odevzdádn a postupován býti. Druhé,
toho odporu, klerýž jest učinil cís. rychtář na místě a
že táž Lidmila jest tak dobře y pokutě cís., ktcráZto vě·
k ruce J. iHti C. kšaftu Jil·í\,,\. lwnvái-e z domu jako anděl
douce, že Murjána, dceru její, manžela svého má, jí jest
na kohoutě obeslav k tomll Simona Moravce a Ondřeje
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povolovala, aby s lýmž neboZlíkcm Jii'íkcm konvái'em cizolozila a s ním uěti plodila. A právo božské i lidské
jest: povolující s činícím jednostejnú pokutu poncsou.
Protoz takové svěi'ení a Hzení pruchodu svého míti
nem~ž~. A nechtí-li, tom~ nadepsaní Simon Moravec a
O!I?reJ Dou.brava, téz l'vlarJána a Lidmila, mátě její, mísla
dali, . chcc Je podle práva na místě a k ruce cfs. provozovati.

K kt;rýmžto příCinám úředníci lířadu šestipanského
k ~·ucc VŠI obce Stal:- . lVI. PI'., podavše též v SpiSll příčin
svych" od ~?b~ mlUVItI dalI, k odpont témuž Hartu Jiříka
~<onv~re uClllenému z~ také phstllpují a jich ve všem
Jako 1, cís. pal~ r!~htái' ~žiti žádají i je provozovati. chtějí,
nedadI-1i obe\~la!ll JIm Illlsta. - Prol! tomu po hOJemství
vzalém ?d Sltnona }Io.ravce a Ondi'eje Doubravy také
~krze ~.~,I~ za odpo;ecť Jest ~áno, že SOlt oni porozuměli,
Jaké pllCllly p~n ClS. ?chtár k odporu svému nepořád
~lému prolI,. kšaftn porádnému nebožlíka Jiříka komái'e
Jesl predloZlI, k kterýmžto pi'íeinám oui'edníci ollřadu
šcslipanského v Slar. J\I. PI', na niístě vší obce téhož
~t~r. M.,. sou 1;1'i~ročili a s cfE. panem rychlářem se spolCll!, protI kterymzlo pi'edlozenejm pi'íčinám ze oni odpovčeT dávají:
Co sc dote)ee. první pHčiny, v l<teréž že
sou v~lnll vyso~.~ v dotlCln~tI, Jako by se toho statku JiHka
k~nváre nenálezlte ,. prolI právu, dříve neZ tělo jeho po!"beno ~y~o, ~ n~~v lcnto k~aft pol-ádnej k svému vysvěd
cení a precte?I p1'1sel, doteJkati a jej z týhož domu na
hol.ové v s.ul~ě ~. ldcno~ech a c~ se jim dob1'e líbilo, vynášetI mell:, Ja.kz l;tl predni artIkul v sobě obsahujíc zavírá,
lomul ~.n~ zjevne a patrně odpírají, a loho že původové,
;lokud zm,! .nepro~'edou a ,neukáží. A strany druhé pi'Íciny,
ze by det~ Marjány, nekdy služebnice Jii'íka konvM-e,
v H:fll~,,:eJllléna ~ostavení podle vll1e kšaftujícíl:o v tom
dome ~mka konvár,e SV~11O opatrování míti a požiti slatku
lllčsl.skeho svobodneho Jako z dědictví J. Mti C. spravcdl"?,slI ~ n;1padu nem~li jakožlo pankarli téhož Ji,'íka konvare, Jak~ ten druheJ arlykul v sobě obsahujíc zavírá, i
aby. s P?~átku psauí všickni ty děti Jii'íka konváře pankartl ,b,cjl! .,I~l<~h, tOlllU oni mísla nedávají, poněvadž on
nebozttle Jmk v lcliafta svém pohídném jich za pan karty
své nekla~e, alc za schovance je klade. Co se tretí pi'Íčiny
tknc, kdez v ní polozeno jest, ze ]iHk konvá!' odkazuje
M~rjáně a Dorolě, dceh její, dvě stě kop míšo na ten
zpusob, aby se Marjána Lidmilou, malkou svou spravo"ala, a ,byl, ~obč koupila" a ze by v tom artyieuli proti
svob ode ~nešťau.~ké l~l~n:.ě S\:é na zakoupcní domu odkazoval, a ze by Jl Murjulle kmhy mčslské slouziti nemohl)'
a ~ak l~ těm .~víma stum pau rychtái' J. Mti C. a páni
ouredlllcI ICpŠI právo a spravcdlnost neZli JiIarjána míti se
p:~ví, pro.t,o ze by ~Iarjánu byla cizoložnicí nebo Jii'íka kon:'urc a

lllUJIC

Jmen~vané

Ylast?~ho manzela, s 11hn Jiříkem děti napřcd
~plochtI m~la, ,a ludy a za lou přícinou že

~Im'JHna

,s tll D,orotou )Hkozto paukartem toho odkazu 1'0nema! a!c ze tcu odlca~. v pokutě na J. M. C. jest
pnpadl, Jala tcn arty kul tretí v sobě obsahujíc za1'Írá.
Proti Icleréž,to, t1'etí p!-íčinč tulo odpověď dávají, že oni
tomu "nera(!J, zc pan rydltá1' se pány ou1'edníky jeho Jil-íka
ZI,t~

konvare teprv po smrtI ~lai'íkají a za cizoložníka zjevného

mrlvý

lělo

vyhlašují, což jest

těžce

pdvem tímto v1lbec

vydan~m ~apo\'ě~íl.lO, aby mJ'l~á těla pi'ede všemi pokoje

v ZeI!ll

lez~c

pozILI mohly. Jezlo jest právu i všem obymest,a loholo vědo~né, kterak nebožlík JiHk konvál' mnohá lela od mladostI své v městě tomlo za měště
nín~ po1'ádného sa přijat, nikdy žádnej za pi'edešlých
P~~ll1V 'T;ht~i'uv l:rálo~ských i .cí~ai'skich jeho Jii'íka konvitre z zadnyho qzo)oeslva nevllll!I ~ poktity pro cizolož,
va~eltll11
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sl~.~, na něho )ii'íka uvedeno n,?byloj aM i za tohoto ny?eJolho J. ~lt~ C. pana rychtáre nelwl!k let on Jil'ík že

Jest byl, léz Jest tento pan rychlái' J. Mti C. na místě a
k ,1'U,ce J. Mti C. na něho pro Zádné pokuty, jakoby cizolozm.k. byl, nenastupoval. A pro toŽ' se jim vidí, že jest po
smrtI Jeho laké s tím nál'kem od pánův p,hoduv mlčeno
býti mohlo. Co se etvrlý příčiny dot)fče strany Jil-ílca,
Vác~~va, Jakuba a Doroty, dcery Marjány, jimž každému
po JIsté sumě také na klínotech a svršcích, cínovém nádobí, odkazuje, že by opět toho odkázání požíti neměli
jakž láž etvrlá příeina v sobě obsahujíc zavírá i vidí s~
jim zbyteelltÍ věc b)fti, aby na to každé sl~vo v této
ctvrté pHeině položené odpověcť dávali měli poněvadž
páni puvodové prve v třetí pNeině dosli obší;'ně jí MarJár.lll za kurvu a cizoložnici a děti její za pankarly vyhlaŠUJí, proto), též i ton čtvrtou příčinou toto jim odlcázané
t;ezkazL S slrany pátý pHeiny, že ncbožtík Jiřík konvář
Ndí a ustanovuje Lidmilu bábu Dorotě vnučce poručnicí
a že by to patrně proti právn bejli mělo, ze pankartull~
a kurvám do kněh městských nic kladeno biti nemá
kterak by jí pak Lidmile poručenství sloužili mohlo aneb
mělo, jakž táž pátá pl-íeina vsobě obsahujíc zavírá, proti
kteréž. tulo odpověď dávají: ze páni puvodové p. rychtář
a pálll oul-edníci na místě vší obce s touto pátou přícinou
dobi'e mlčeti mohli, nebo on Jii'ík komář Hmto kšaftem
jim nic v knihy městské neklade; též jestli žc oni sobě
zakoupení ueiní a v knihy městské sobě klásti chtíti budou
bud(~u-li p~ni puvodol'é tomu vkladu v knihy jaký Odpor;
ChtítI klástI, 10 budou moci učinili. Co se pak šestý a
poslední příciny dotejce, v lcteréž doložeuo jest že Jil'ík
konveř odkazuje Lidmile, bábě dotcených dětí, dluu s zahradou na Novém lVI. Pl'. v Nebeské ulici Icžící, k témuž
domu p. rychtá,', léž páni oui'edníci na místě vší obce
~e l~pší právo a spravedlnost míti se praví, léž se v nicemz místa nedává, jakž na Pl'ední artykul od nich odpo;'čcr ~ána jest, že JiNk kOI~,:á1' byl mčštěnín svobodný,
a ze mel tu moc a statck.vnJ odkázati II dáti, komu se
jemu dobi'e líbilo. A pro tOl ač tcn dům pH právě Nov.
M. leží, aby ncměl jeho Jii'íka konvái'e vlastní býli
tomu páni pllvodové neodpírají, i tu pHcinu kladouce ž~
Ot~a Li,dmila :éž v pokutě J. Mti C. zustává, ze by věděti
~llel:~, ze MarJ'1na man,žela svého má, a p1'es to že jí I'l'larJllne v tom, aby s JiNkcm konvál'em cizoložila a s ním
děti plodila, povolovala, a tak že podle práva božského i
lidského povolující s cinícím jeclnoslejnú pokutu nésti
I11á, jakz ta šestá příčiua v sobě obsahuje a zavírá o ccmž
?ni . nic nevčdí a vědomosti nemají, ponevadž ,: Hartu
Jakz p1'edešle od nich v pi'íčině pi'ední dolozeno že Ji1-íl~
konvál' dětí těch za pankm·ty své neklade, ale 'za schovance, lderéž sobě na starost vzal, jalcž ten arlykul Haftovní v sobě obsahuje a zavírá. Naposledy pak, Iedcž doloženo, že povolnjící s činícím jednoslejnú pokutu nésli
má, ,i k(;o. b)' ten povolující byl, to bude v uvázení právu,
p~nev.ad" jakZ lJa~i-ed od nich dolo"ello jest, JiWe konvái'
nekol!k let za o111'adu p. rychtái'e p. Sebestyána Agrikoly
z Horšova ziv byl, nikda pan rychtá,' o 10 cizoložstvo ani
o nic nenastupoval, na koho se pak 10 slovo povolující
vztahuje, to se' připouští ještě jednou k uvážení práva.
A protoz oni tuto všecku odilověď proti pHčiná1Jl p. rychtái'e předlozeným a pánl1111 oui'ednílcům k nim p1'istoupe11)1111 tínl zavÍrajf, že lletoliko těmito šcsti příčinalni, ale
by jich i ještě více od pánllv puvodllv předloženo bylo,
Haftu tohoto poi'ádného ocl 1Jlčštěnína svobodného uCině
ného zkaziti, aby prltchodu jeho svého neměl, moci nebudou, s lím se pr~vu k opatl'ení spravedlivému podle
práva poroueejíce,

Kdež strany souce sobě na odporu jest jim termín
Je průvodum až pod ztracením té pi'e od práva uložen, a
po mnohých interlocutoriích, pi'ech a vejpovědech na to
učiněných, nadto po staném právě na Lidmilu Kaplánkovou
a Marjánu, dceru její, pro jisté p!-íčiny od práva daném,
stojíce potom strany na jislý den jim ou práva nloženi
pi'edně p. rychtál' k svému odporu a k své pH dal eísti
Haft Jil'íka I<onvá1'e, odpor kšaftu, pi'Íeiny odporu kšaftu
k provozování první pHčiny, svědomí rejstry zavedcná
Jana Mrkvieky, Johanky kuchal'ky, Markély kočí, Doroty,
dceH její, Mandaleny Zelenkové, Jiříku Němečka, Pavla
učedníka, Jana Koruny, Kateřin)' Zacharyášovy, item právo
měslské F. 48., nález od soudu komorního mezi Janem
Kulalou a Natanuelem, též druhý mezi p. rychtál-em a ]iHkem Plzákem, k tomu mluvě, že první pqčina dostatecně
proyedena jest, kterak oni kšaftovníci Simon a Ondi-ej
slatku Jiříka komáře mimo čas náležitý SOlI se ujímali,
jím šafovali, jej vynášeli, toho se proti poradu práva dopustiti nemajíce, a pro tož býl jakou spravedlnost byli
měli, tudy ji potratili, jakž. právo i p1'ečtení nálezové ukazují, což jich tél následovali bude. pále čtena druhá pl'íčina a k ní svčdomí lislovní favla Sturma z Fyrštenfeldu,
též rejstry zavedená Kateřiny Cernohorský, Marjany Ebenpergerové a k tomu mluveno, že i druhá pHciua provedena, klerak Jil'íle konvář pro neřády své, Jeterýchž se
dopouštěl, na onen cas J. Mt. arciknížecí Ferdinandovi na
místě J. Mti C. pokutu propadl, nebo když mu poručeno
bylo, aby Marjány jako1.to cizoložnice nechoval, on za
odpovcd dával, že by se s ní oddal, ale že manžela má,
a tak on jako cizoložník propadši statek J. Mti C. nemohl
o nčm Ješaftovali, dav na 10 císti zHzení zen1>ké A 10,
K 33 (o pokutách k posledku toho arty kule), nadto vejše
i 10 se provozuje, že JiHk pro své neřádné chování maje
jistou pOklltu trpěti, s tělem i sl:~tkem svým J. [vHi arciknížeti jako místoddícímu krále Ceslcého se poddal, a lak
již neměl v tom statku než toliko usum fructum, protož
o něm kšaftovati ncmohl, poněvadž již statek jeho v moci
J. i\Hi C. podl" zHzení zemského E 32 zůstával; podle
toho praví, že ten spis jakožto nepohídni spraveJlive
v nic ~brácen býti Im1 a stalck ten na J. M. C. jakožto
krále Ceského vlastně jesl připadl. Item ctena tl-etí,
čtvrbl i pátá pl-fcina oJporu, spolu a k Iiim mluvcno, že
ly to lH příein)' již provedeny sou svědky prve pi'ečtenými,
podle toho k spraveJlivému uvážení se porouccje, a dav
k lomu ještě císli právo měslské F 09 doložil, že i to se
provozujc, kterak se y tom nepoi'ádném spisu věci ntmělé
kladou, pravě, že Jiřík odkazuje Marjáně a nepraví které,
a takové odkazování poule práva E 55, 56 žádné platnosti nenese, lud)' ty tři pl'íčiny laké proveden)' sou.
Jest potom i poslední pl'íčina čtena, tér. právo městské
E 32 roz. 2., a poněvadž toho doloženo, že zahradu na
Noyém Městě odkazuje Lidmile Kaplánkové a Haft v tom
arlykuli není pod'ln, kde grunt jest, bcz pochyby že p.
rychtái' na Novém Městě bude věděti o ten grunt jako
nekšaftovaný se domlouvati, a tak ty p!-íčiny provedeny
sou, že Jiřík pizí věci a zavedené, v pokutě J. Mli C. propadené jinému dávati nemohl, a ta Lidmila téz povolovala
cizoložství, a tale i s dcerou obě v pokutu ]. Mti C.
upadly sou podle práva N 2, a poněvadž nel-ád i nepořad
podle pHcin provedenich jest ukázáu, tehdy ten všecken
statek na J. M. C. jest pl-ipadl a ten spis nepohldný minouti má.
v
Proti lomu od Simona Moravce a Oncli'eje Doubrav)'
kšaftovníkllv jest mluveno: p. rychtá!' první položil příčinu,
pro kterouž by kšuft poHdný JiUlca konváře zkaziti chlěl,
ze by oni prve, než kšaft publikován byl, ven z domu

na klínotech a penězích nositi měli, dav na to císti svědky,
práva i některé nálezy, ale aby ta pi'íčina provedena biti
měla, nenadějí se o Ilí, nebo zádný svědek toho nesvědčí,
aby co toho nosili mčli, než toliko slyšený věci mluví,
že sou to od Marjány slyšely; svcelkové pak vypravujíce
toliko věci slyšené, ukazují práva, že nic nejsoll a žádné
plalnosti nenesou. Taleé jeden i druhý svědek svědčí
o nějaM truhlici, že by s !tůry do sklepu byla nešena,
ale nesvědčí, aby ji otvírali nebo z ní něco brali, a
právo jest, že soudcové z domnění nesoudí, než to, co
se dostateeně provozuje, a tak se tuto jiné vede nežli to,
co do odporu položeno, což jest proti zi'ízení zemskému
C 15. Nálezové ukázaní žádné platnosti nenesou, nebo
nejsou podobní k télo ph, pro tož jich pan rychtář také
proti jejich osobám neuzije. Dále jaký odvod mají, žádají
jeho za přectení, nejprve pl'ijetí městského práva Jiříka
konváře, ilem koupení domu ]iHka konvái'e, kšaft téhol.

konv,Hc, le tomu mluvíce, patrně se ukazuje, že JiNk za
mčštěnína pi-ijat, podle toho dopi'íno mu dlun kupovati a
tak mu knihy jakol.to meštĚnínu svobodnému, sloužili,
protož laké Haft pol'ádný učinil, kterýmž těmto Simonovi
a Ondl"ejovi statek svůj po své smrti podle svobody
měšťanské domu, ježto bil se i slatku dotejkali, nic by
nebyli hi'ešili, ale byli by poule vůle kšuftujícího ucinili,
žádajíce ph lom, aby odpověď jejich na pHciny k odpol'U
pi'edlozené ctena byla. Item svěoomí listovní od l,r';va

Jana v Obol'e, (jakZ nalezeno, že biti cteno má) též
rejstry zuvedená poule recognicí, právo městské D 42
roz. 1., D 43 roz. 1. 2. 3., D 44 roz. 1. 2., D 46 roz.
1. 2., D 49 roz. 1., D ó8 roz. 1., E 1. 21. 24., F 47"
E 80, F 2ó., G 37. k tomu mluvíce, kdd pan rychtái'
nu to pr1lvod vedl, jakoby se tito ::,imon a Ondřej slatku
liNka konvá1'e dotejka!i a nějaké klínoty vynášeli mčli,
prve než kšaft k svému stvrzení přišel, pak to všeckno
ted dostateeně odvedeno jest, že SOlI nicehéhož se nedalejkali, nýbrž sami práva žádali, aby statek po smrti JiHka
zapecetín byl; protož tím stíháni býti nemohou, a tak ta
první příeina pana rychtá1'e nicímž jest. Jest také uk6,,\no,
že Jli'ík Ieonvár městské právo měl, tudy o statkn svém
svobodném podle práv citovaných dobl'e Haftovati mohl,
a poněvadž týz Haft poHdně učiněn jest, také té Iladěje
sou, ze od práva stvrzen bude. Kdež ,na to nastoupeno
jest, jakoby on Jii'ík statck svuj J. Mti arciknížecí propadl, i žádati měl, na to odpověd dána, Že to ho od panu
rychtái'e ničímž provedeno není, pE cemž oni ješte stojí,
nebo aby co loho bylo, ovšem by to ph právě se p1lsobiti i zapisovati muselo, poněvadž slatek zvl6ště nemovitý
toliko ph právě knihami nebo kš"ftcrn se dává, jakl. na
SI'.

to nálczové sou, kleříž sou čteni - , k tomu mluvě,

ná-

lezy se provozuje to, kterak knZdi svobodný měštěnín
o statku svém svobodném kšaftovati mllže, a poněvaclz
Jii'ík také mčštěnín svobodný byl, svobody své měšťanské
nikdy nepotratil' a jí zbaven souc, tehdy také o svém
statku nezávadnim svobodným mohl kšaftoVati a jej dáti
komu chtěl. Kdež se také o Haft stíhá, jako by o tom,
co na jiném právě měl, kšaftoval a to by proli právu
bylo, i slyšán" sou práva, byť kteri statek na jiném
právě byl, ze tolilcéž o něm každý lcšaftovati muže, a
Jil'íle čině kšaft o všem statku svém, také o tom, který
na Novém Městě měl, ueinil, protoz tu nic proti právu
uciněno není, ale oni praví, ze ten Hart jalcozto poi'ádný
a podle práva vysvědčellý, davše též vysvědčení eísti,
stvrzen a oni pl:i učnl Zllstnveni býti Dlají.
Zase od p. rychtái'e: Nechce zbytccně zaneprazdiiovati ani svědkihr vykládati, pOllěvauz dosti patrní sou, že
]ii'ík pro své ncl'ády v pokutu J. Mti arciknížeti Fercli·
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nandovi propadl, a tudy J. Mli s tělem i s statkem se
poddal, zuslal loliko" v něm usufrllclnarills; také dosti provedeno, ze oni dva Simon a Oncll-ej nenáleZilě pl'ed easem
loho slatku SOli se dotejkali, na jejich pak vejkladu, kterýž se jeho prlll'odu dóvá, ncpl'estává, ale bude pH uvó?ení práva; zdáMě IHHezové od nich pi'ivedení v lélo při
jim žáJné plalnosti nésli nemohou, nebo právo jest: Non
exemplis sed regulis est iudicandllll1. Vedou, že JiHk měl
městské právo a tak ze mohl kšartovati, i dává se tomu
místo, ze každ); dollrý a dobJ'e zachovalý měštěnín svo·
bodný o svém slalku svobodném a nezávadném kšaftovali
muze, ale on jak se jest chOl'al, jest jiz provedeno, že
sobě eizí manzelku choval, s ní pankarty plodil a malka
její sama ho s uí svozovala, pak mtlZe-li ten a takov)r
lněštěnÍll svobody mčsta uzili jrdeo jiný, an pro takové

své neřády statek i hrdlo propadl, nel. že mu milost uciněna byla, aby loliko sl alku v drZení byl do vůle J. Mti
C. non usu capione, ale byl toliko usufructllarius, pro tož
klId pravf, že slatek svobodný dal, tomu se mísla dáti nemuže,
anobá poněvadž se J. l\ofti arciknížeti Ferdinandovi, sedě
pro cizolozslvo, se vSím slalkem i zi\'otem poddal, nemohlť
tehdy sobě svobodný býli, ale lím svobodu měšťanskú
polralil; však pak potonl pro takové své nel'ády i povinností všech mčstských byl zbaven, protoz kšaftovali nemohl,
poněvadž svýho nic nemel, nd co držel v pokulě J. Mti
C., drzel loliko do viHe J. JlHi. Dálc mluví, ze slatek svůj
Ilepohldným osobám jako pankartum a cizoložnici i svodnici, ze jim do loho nic není (!), pak poněvadž tomu neodpfrají, zádá loho za poznamenání, nebo pNčina jedna
předložena jest ta, že proto ten spis pruchodu svého míli
nemá, CO se domu loho, který v Nov. M. jest, dolýče,
praví, ze mohl o něm kšaftovati tak dobře, jako o jiném
svém stalku, i ovšem by to býti mohlo, kdyby byl mč-.
Měnín svobodný u stalek nezávadnej mčl, tehdy by se
jemu loho doslati mohlo. Avšak přes 10 právo ukazuje,
kde ktelÝ grunt náleZí, tu Haft léž tvrzen býti má, pak
to také pominuto jest, i poněvadž právo pochybeno, ti
nálezové od nich phvedení sem se lrefili nemohou, a
prolož ten spis spravedlivě k zdvižcní pt-ijde, a slatek
jeho Jidka jakožto prve J. Mti. C. závadný a propadcný
pH J. IvUi zllstaven bude.
Opět od kšaftovníktll' mluveno: Přiznává se pan
rychtář' a dává tomu místo, že každý mčšlěnín o stalku
svém kšaftovuli mllže, toliko toho dokládá, že JiNk nebyla osoba dobre zachovalá, a lak ze by kšaftovali nemohl, alc poněvadz toho ni čímž ukázáno není, to žádné
platnosli ncnese, a jesl poněkud s podivením, že nyní
pan rychtář tepna na 10 nastupuje, chtěje z něho člověka
llehodného a cizoložníka udělati, jdto za zivobytf svého
tím niCímž nikdy slíhán ani slčžován nebyl, a ovšem povinnost pa.na rychtál'e byla, jeslli že poznával, že Jiřík
lakový nehldný zivut a zvláště cizoložný vedl, mělť jesl
podle povinnosli ouřadu svého k nemu, dokud ziv byl,
hleděti, a ne lepna teď po smrli jeho, ježlo právy vymě
řeno jest, aby osob mrtvých zádný nedotýkal. A proti
lomu také se ukazuje, že jemu knihy i práva svědčily, ví
sc pak, kdo takovým, jak se od pana rychtái'e mluví,
jest, zc toho ničchož užiti nemllže, a tak tehdy z;opověslný nebyl ani lím dotejkán po smrli býti neměl. IvIluví
se i to, že by toliko usufructuarius byl a svého svobodného statku neměl, an u právu grnnty své zapsané měl,
ani když se nenachází, že by jich jinému postupoval, a ví
se, že gruntové jinak postupováni nebývají, než toliko
knihami a kšafty, tehdy podle lo\'o dobře o svém stalku
jakozto svobodllejm a žádnému nikdy postoupeném kšaflovati mohl. Co se Marjány dotejče, slíhají se, jakoby něco
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toho stvrzovali, že nel'ádným osob'"111 odkázáno jest a tudy
ze by kšaft nepoi'ádný byl, nebylo jejich takové míněni,
ncž k lomu se toliko mluvilo, že oni na místě jejich odpovídati povinni nejsou, a davši Usti právo E 48 R II
mluvili, že kazdý kšafl ucinili mtlže, a osoby mrtvé žádný
dotejkali se nenul, jako se lnto osoba Jil-fka dolejká, jcžto
v odporu o tom nic doloženo není, protož lato pHeina
J. :i\Iti c. užitku nésti nemllze. Dále ctena práva G 43,
44, 45 s lím dolozením, že co se bez v);minky dělává,
to své míslo mívá. A J iUk stalek svuj jim beze vší vejminky dává, lehdy laké prllChod SVllj míli má. Item čteno
zřízení zemské K 14, právo měslské E Ll! roz. 1., Hedz
ukazují, že odporové mají býti zjevni a patrni. A ponč
vadž p. rychtář těch pHcin, o kterýchž teprv a duminku
činí, do odporu nevlozil, pro tož jich také, byť i provedeny
byly, dÍli nemůže, nebo se podlc zHzcní zemského C 15
jiného vésli nemá, nez oč p,'e jest; a poněvadž pak on
Jiřík byl mČšlěnín svobodný slalkem sv);m, a od zádného
nilulyz při právě tíičÍlnž nebyl naNkán ani pi:ernožen, že

by osoba zmal'ilá a nehodná byl, tehdy oni té naděje
sou, ze lenlo kšaft jakozlo pořádný od práva stvrzen
bude.
Od p. rychtál'e praví, že není právem přemožen, i
kdo by na onen cas ku právu byl podán, byl by ol;šem
pardus měl, ale poněl'adž jedni hHšnici sou, kteříž v pokutě a v milosti zustávají, jako i tenlo Jii-ík, II druzí, kteHž
se ihned trescí, ,-šak proto ti, ačkoli v milosli sou,
nikoli kšaflovali O svich slatcích nemohou, nebo je
skrze Svtlj hřích potralili, tak i Jiřík kšaftovati nemot.l.
:Mluví se laké, jako by něco ven ze pře s slrany nehodnosti osoby jeho vcdeno bylo, an palrně v příčinách položeno jest, ze v cizoložstvu posližen byl a pan karty
plodil, kteHž posavad zivi sou, a tak ven zc pl'e nic vedeno není. Co se domu na Nov. lVI. dotýče, p. rychlář
téhož měsla bude se v lom dobře věděli, jak zachovali.
Od kšaftovníktlv: Aby Jiřík kdy na jaké milosli byl,
tomu oni odpírají, a na něj nic ukázáno není; k lomu
pak p. rychtář nic neodpovídá, aby Jiřík toho učiniti a
statku svého svobodného, komuž koli sc jemll vidělo, odkázati mohl, protož zbytecně zaneprázdnění toliko se činí,
a dllvše ještě čísti zřízení zemské C 5, a s tím se k spravedlivému uvážení poručili.
Od p. rychtál'e doloženo, poněvadž JiHk souc u vě
zení, nechtěl se J. ]\oJti arciknížecí na odpor poslavovali,
z loho znáti, že věc jislá byla, že se cizolož,tva dopustil,
a tak, sa v pokutě, kšaftovati nemohl.
Tím spor zavHn a právu k rozsudku podán. Dále
jest také přistoupeno k druhému odporu od úředníku v
líl'adu šeslipanského na místč vší obce St. M. Pl'. témuž
ISšaflu Jiříka konviÍi'e vlozenému, a Pl'edně od kšaftovníkuv
Simona Moravce a Ondřeje Doubravy skrze přítele jest
promluveno: Aby se snad zbytečného zaneprázdnění neslalo,
kdyby to všeckno znol'u cteno, vedeno a mluveno býti
mělo, co se v té při mezi p. rychtái'em na místč a k ruce
J. Mli C. čtlo, vedlo a mluvilo, protož chlějí-li oni
oui'edníci na místě vší obce ke všemu tonlu přistoupili,
že oni také k lomu povolují.
K tomu oui'edníci šestipanští na místě vší obcc mluviti dali, ze k tomu ke všemu ačkoli v první pH od p.
rychtclře ukazol'áno bylo, poněvadž kšaftovníci tomu mfslo
dávají, oni také přislupují, toho všel~o uziti zouplna žádajíce, toliko svědomí listovní Pavla Sturma z Firštenfeldu
prikládají, prosíce, aby také otevříno, cteno a k lélo jejich
pH pfiloženo a přijato bylo, kteréž když cleno bylo, oni
ouředníci žádali podle toho všeho jako i pan rychtái' zachováni biti.
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Od Šimona a Ondřeje: Porozumívají, že liředníci
k tomu ke všem", co prve od p. rychtáře vedeno a mluveno bylo, přistllPUjí, i proti tomu oni též nejsou a tolikéž
toho všeho, co prve od nich proti p. rychtáH vedeno, ukazováno a mluveno bylo, v této při proti ouředníklun užili
žádají, dále zaneprazdňovati nechtíce, toliko ještě prosí
za přečtení práva městského F 24, G 46.
Zase od líředníkuv šestipanských: Ačkoli ke všemu,
co prve vedeno a ukazováno jest, přistupují, ,šak co se
toho artykule, že Jiřík pro cizoložstvo, co provedeno jest,
všecken stalek na onen čas J. Mti arciknížecí propadl, a
potom týž statek jemu zase propujcen byl, ze toliko
usufrucluarius byl, dotýče, teď se tomu z přectených
práv a nálezu porozumívá, nač se nastupuje. Ale táž práva
přečtená vztahují se toliko na statky svobodné a ne na
sl alky již v pokutě propadené, nebo takoví se v radě
nepostupují, jakž statek Jiříka také nebyl svobodni než
propadený. Protož táž práva straně v této příčině platnosli nésti nemohou, a nechtěje tak zaneprazdňovati, poroučí se též právu k uvážení.
Od Simona a Ondřeje doloženo: Nikdy nic toho
ukázáno a provedeno není, aby Jiřík v jakou pokutu kdy
byl upadl a statek svuj propadl, a práva sou, že mrtvé
osoby dolýkány býti nemají. Také talo pt-fčina do odporn
nebyla vlozena, protož není polřebí o tom mnoho mluviti,
zvláště poněvadž nic ukázáno není, že Jiřík slalkn svého
pro takový hřích zbaven byl, s tím právu k uvážení spravedlivému se připustili.
Tu pan purkmistr a rada - takto O tom mezi nimi
vypovídají: Poněvadž se jest 10 z pruvoduv a akt télo
pře vyhledalo a našlo, že kšaft někdy JiHka konváře
z domll řečeného anděl na kohoulě jakožto měštěnína
svobodného a v svobodě měšfanské i s slalkem svým až
do své smrti bez nářku při právě zuslalého po1-ádně jest
učiněn a ku právu jest přišel i podle práva jest vysvědčen,
a svoboda i právo města lohoto jest, že každý svobodný
měšlěnín o stalku svém svobodném kšaftovati, a jej komu
se mu koli líbí, dáti muže, aby pak týž Hafl syého pruchodu míti neměl a nemohl, toho od p. rychtáře Sebestiana
Agrikoly z lIol šova a ouředníkuv úřadu šeslipanského na
místě vší obce tohoto Slar. M. Pl'. podle některých příčin
a odporu téhož kšaftll od nich předložených dostatečně
podle práva ukázáno a provedeno není, z těch příčin
dává se Šimonovi l\Ioťa\'covi a Ondl'ejovi Doubravovi,
kšaftovníkum dotčeného JiHka konvái'e a poručníkum od
něho téhož kšaftu naHzeným, proti dotčeným p. rychtáH
Šebestianovi Agrikolovi z Horšova, též ouředníkum úřa lu
šestipansl,ého na místě vší obce Star. M. Pro za právo
tak, že dotcený kšaft jeho Jiříka konváře z domu řeče
ného andd na kohoutě místo své míti má a ten pan
purkmistr 'páni tvrdí a jemu moc právní dávají, však s tím
při tom doložením, co se Lidmily Kaplánkový a Marjány,
dcery její, ježto z po\,átku této pře laké do odporu a
příčin k němu předložených pojaty byly, dolýče, poněvadž
pro jisté příciny slané právo na ně dáno jest, pan pur!cmislr páni toho pH témž staném právě zanechávají podle
práva. Act. fer. 3. post Misericordie domini 1585.
19. 1585, 3. zárí. Rl/lwp. č. 2112 f. 217. Zmocněni Šimon Moravec a Ondi'ej Doubrava domu anjel na
kohoutě podle kšaftu Jiříka konváře.
Act. [er. ll. post
Aegidii.
20. 1592, 12. srpna, Ruko}. č. 2230 f. 405. Jakož
jsú nevole povslaly mezi Simonem Moravcem a Ondřejem
Doubravou, oběma ševci, v přícině odkázání jim domu
anjel na kohoulě rečeného od nebo Jiříka kOill'ái'e pro
nevyřízení počtuv, potom na soudy nákladu v i jiných ne-
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dostatkuv - 1 JSou porovnáni, že Šimon od domu řeče
ného upouští a práva svého Ondřejovi postupuje. ?a to
Tolikéž Simon
mu má dáti Ondřej 225 k. gr. č. z toho domu činŽi od Petra Mora apatekái'e a Elišky hokyně vezme. Act. fer lIlI. post Laurentii.
21. 151l2, 17. listopadu. Rl/kop. č. 2112 f. ,388.
Anna st. Kutovcová, vdova po Janovi Kutovcovi z Urazu,
koupila duOlu anjel na kohoutě řečený v osadě sv. Jiljí
od Ondřeje Doubravy ševce za 12óO k. gr. č., v tom
právě, jakž on Ondřej sám takový duom kšaftem někdy
Jiříka konvál'e právem utvrzeným měl. Act. fer. III. post
MarIini.
22. 1593, 24. srpna. Rl/kop. č. 2205 f. 134. (Kšaft
Alžběty Korálkové z Krošvic.) Ve jmeno - . Já AlZběla
Korálková z Krošvic známo činím že - odkazuji z mého vlaslního dílu a dědictví, což jest se mně po
panu otci a paní mateři, to jest rodičích mých nejmilejších,
vedle jistého extraktu a poznamenání paní matky mé milé
v statku a jmění jejím nalezeného dostalo, z toho ze
všeho panu Ludvíkovi Korálkovi z Těšínu, manželu mému
milému, napi'ed odkazuji tři tisíce kop míšo Nadlo jakož
sem jemu panu Ludvíkovi z Těšínu, manželu mému, na
smhívách svadebních jménem věna jeden tisíc kop míšo
věnovala, ty sem jemu na koupení domu rečeného u hře
benu ležící v Slar. M. ,Pro proti domu farnlmu Malky
Boží před Tejnem, i laké k tomu z lásky manželské pět
set kop míšo pt-idala, a lu všechnu sumu věno i nad věno
patnácte set kop míšo zouplna jemu vyplnila, té vší sumy
též při něm zanechávám a jemu ji odkazuji k dědičnému
jeho vládnouli. Tulikéž jemu panu Ludvíkovi, manželu
mému, všechny svrchky, nábytky, klenoty, na stříbře i na
zlatě, peníze hotové, na čemž ty koli sou a záleií, dluhy
mně od lidí povinné, šaty chodící, ložní i vinuté, ovšem
nic nevymil1ujíce, odkazuji, dávám, aby pi'edjmenovaný
pan Luqvík s tím šafujíce, když by Zuzana, dcera jeho i
má, k leluom dospělým rozumným a k vdání jejímu pl'išla,
jí Zuzaně na památku mou jakožto dceři mé z loho věrnou
ruku otevřel, jistým dílem opatřil a lc ní jakožto otec
vlaslní její se upHmně zachoval, jemu se loho nad jiné
duověřuji. Dále tomu chci a ta celá vuole má jest, což
se koli statku a jmění mého vedle předepsaného extraklu,
to jest poznamenání, mimo svrchupoloženou sumu panu
Ludví1!:ovi, manželu mému, danou a odkázanou na dluzích
jistotami opalřených i jinak najde a vyhledá, to vše dávám a mocně odkazuji i poroučlm Zuzaně, dceři mé milé,
s ním panem Korálkem splozené, na tenlo jislý zpuosob
a s jistejmi těmito vejminkami, aby pan Ludvík Korálek
z Těšínu, manžel mu oj a vlastní otec Zuzany, dítěte našeho, ten všechen slatek a jmění již dolčené, což toho
koli se vedle časlopoloženého extraktu najde a před
rukami jest, ten v opatrování svém měl, jím vládl, šafoval
tak mocně, jako svým vlastním a to do let dospělých
věku jejího a náležitého vdání, toho jakž vernému olei
náleží ušeli'oval, aby raději toho statku a j mění, na čem
ten koli záleží, přibývalo neZli ubývalo, jemu se toho
up)'ímně svěřuji, že se v té pHčině upřímně, věrně a spravedlivě zachová. Však po smrti mé neuchová-Ii mne P.
B., tomu chci, z loho ze všeho statku mého aby vydáno
ihned ode dne smrti mé ve člyrech nedělích pořád zběhlých
od pana Ludvíka Korálka, manžela mého, lisíc kop míšo
panu Václavovi Trejtlarovi z Krošvic, bratru mému milému,
ku. památce mé, to jemu z lásky bratrs~é odkazuji. Mimo
to všechno tato jest při tom celá a dokonalá vuole má,
poněvadž ty všechny věci v rukou pána Boha všemohoucího sou a zuostávají a na voko se spatt'uje, že jakž starým lak brzo mladým smrt uložell~ jest, jíž se, když čas
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pl'ijde, mladí, staří vyhnouti nikoliv nemohou protož
P. B. nebeský íjuzanu, dcerku naŠi, prve
nez I y k duom dospělým a jejímu vdání došla z toho
svět~ smrtí p~volati r~čiI, tehda bude povillen pad Ludvík
Koralek, manzel mUOj a olec Zuzany, z toho ze všeho
vydati panu Václavovi Trejllarovi bratru mému a nebo
dědicuom jeho sumu v témž extr~ktu ode mne n'al-fzenou
vtltáz~nou a patmě .vy~lovenou a to za tou přícinou, po~
nevavd~ lo ,všecl~no jmenf mé od rodičuov mých dobré
pametl .uprímne a .s velIkou prací jest pošlo. Co by se
pak kolI taltového jmění mně náležitého mimo tento nápad. a sun.m v extractu jmenovanou jemu panu Václavovi
TreJtlarovl, bratru mému, nápadem po Zuzaně dcel'i mé
nálditou našlo a vy hledalo, to při panu Ludvíkovi Korál~
kovi zuos~ati má .za. plné pl:ávo, však opět s touto jistou
a znamellltou vejmlllkou, jestli že by se přihodilo a
z uložení Božího trefilo, an by pan Ludvík Korálek
častopsaný manžel muoj, prve nežli Zuzana dcera naše'
umřel a Zuzana ziva po nělU zustala na' tonl sem s~
ustano~i,la, aby. pan ;r~clav, bratr tnu~j, ji Zuzanu, tetu
svou uJcenou, I se VŠI jí ode mne odkázanou spravedlností
jaltOžto dědictvím jí náležitým k vopatrování svému hned
po ,smrti pana L.udvíl;a, otce jejího, k sobě pl'ijal, ji i
s tun statkem a Jměl11m ode mne odkázaným až do let
r10spělťch k náležitému vdání věrně a upřímně opatroval.
A kdyz by k letuom nálditým a poctivému vdání pEšla,
to všeckno bez umenšení jí vydati povinen byl beze všech
vcjmluv ~ .ublíže~í její spravedlnosti. Pakli by vždy P. U.
bez ní by tl llerácII a Zuzana dříve dojití let svých umi'ela
te~,dy to vš.echno dědictví pi'ijdi a připadni na pan~
Vaclava TreJtlara, bratra mého, jakoZto ujce jejího a
nebo .dědice jeho Václava plným právem, zacež p~na
purkmlstra. a pánuov Sta~·. 1\'1. Pr. prosím, když by sC
le,nto mUOj Ha ft, po. ~mrtl t?é do rady dostal a J. liHem
predne~en byl, ze Jej v klllhy městké vložiti, stvrditi a
nad 111m a touto mou poslední vuolí ochranoll ruku
ddeti rácí. Na polvrzení toho pečetí svou vlaslní, ktcrouž
sem, ~obě za p~nenství svého po smrti paní máteře mé
vyryti a ndělall dala, tento Hafl a vuoli poslední sem
zapečetiti poručila a v něm se rukou svou vlastní po dcps.ala. K tomu pro další duověl'ení dožádala sem se p.
nustra Danyele Adama z Veleslavína a pana Mikuláše
~~ydle z Nay~npe.r:ku, že sou také pečelmi svými, však
JI~n a bn(~ou.c~m JIch b,eze ško~y, podle pečeti mé tiž
ksafl ;lpecelIl!, kteréhoz datum Jcst v outerý den sv. Barlolomeje léta od narození syna Božího tisícého pěti,tého
dcvadesátého třetího. AlZběta Korálková z Krošvic.
, ,Kle~'ýžto Haft my s počátku psaní purkmistr a rada
~( zadost I Ludvíka Korálka z Těšínu, poněvadž od odporu
Jemu. ~I?zenýh~ . upuštěn~ jest a čas svuoj vyležel, sme
slvr~llr I t,a.k.é jej do kneh našich městských vložiti a vepsalI poruclh. T~mu na s~čdomí a pro lepší toho jistotu
I ku právu duovernost pecel naši menší dali & rozkázali
sme, I: tomuto listu pi'itisknouti a přivěsiti v outerý po
nedelr Laetare, léta etc. devadesátého člvrtého.
23. 1ó94, 22. ledna. Rukop. č. 2231 f.54. V sobotu
den sv. Vincence stala se smlouva mezi Ludvíkem K. z T.
jakož jest Ludvík
a Václavem Trejtlarem z Kroš\Íc K. - o~por vložil kšaftu Alžběty Korálkové z K., nl.
své, - ze ten odpor - touto smlouvou minouti - a
dotčený kšaft vedle vysvětlení této smlouvy ph své
váze zustaven býti má.

kd~I~Yb koli"l

24.

1595, 14.

března.

RuliOp.

č.

2205

f. 15i.

(Kšaft Anny starší Kutovcol'é.) Ve jméno svaté a ncrozd~lné Trojice - ,. ~men. Já. Anna starší Kutovcová, po
nekdy dobré pametl p. Tanovl Kutovcovi z Ourazu, J. Mti
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císařové, jakožto králové Česke měst hofrychtýři v há·
l~vství Ceském pozustalá vdova, známo činím tímto mým

lIstem kšaftovním: Nemaje před sebou na tomto nestálém
sv~tě ~lic jistčího nad smrt - , ano i já jsouci od svého
mlloshvého II všemohoucího pána Boha nyní a na ten čas
v nemoci a nedostatku zdraví mého navštivena, pro tož a
přede všemi jinými věcmi maje pamět na svou milou duši,
tu zase v ruce jeho svaté Božské milosti odevzdávám. Co
se dále statku mého všelikého městského dotýče, takto
o tom statku mém městském, domích, vinici, chmelnicích
dědin~ch a jiných všelijakých gruntích, klínotech, penězícl:
hotovych, šatec~1 ložních, chodících i vinutých, svrchcích,
nábytcích, movitý, nemovitý, pH kterémkoli právě, nic
ovšem nevymiňujíce, kšaftuji a řídím a poslední vuoli
svou ustanovuji takovon: Jakož sem na jistotách některé
dluhy mně od lidí povinné, dosti na skrovnosti, komn
mně se líbilo, s dobrimi volemi odevzdala, toho při tom
zan~chávám a zuostavuji. Potomně duom svuoj i'ečený
a?del na kO!lOUtě leZící v osadě sv. Jiljí, kterýž sem koupila .~ do neho nemalou sumu peněz prostavěla, ten odkazujl a dávám Ludvíkovi Korálkovi z Těšínu synu svému
milýmu, na tento jistý zpuosob, aby Ludvík 'Korálek, syn
muoj, z toho domu tak jemu ode mně odkázaného byl
povlllen vydati: Vilímovi Kutovcovi z Ourazu, s)'nu mýmu
a bratru svýmu, dvanácte set kop míšenských a drnhých
dvanácte set kop míšo Adamovi, též Václavovi, bratřím
Mys!íkuom. z Hyršova, Lidmile a Prudencii, sestrám tejchž
bratrf, t.) Jest dětem po někdy panu Lacko.vi Myslíkovi
z Hyršova pozuostalým takto: Lidmile a Prudenciji každé
obz;láštně po pěti stech kopách míš., Adamovi a VáclaVO,VI Myslfkuom po. jednom stu kopách míšo a teprve nic,
lec by se buďto Vilím Kutovec, syn muoj, oženil a nebo
statek sobě koupil; tolikéž předepsaní vnukové a vnučky
mé, děti někdy pana Lacka Myslíka, když by synové
k vožen~llí a ~cery k vdání pi'išly, tehdy jim Ludvík,
syn muo], nahore odkázanou sumn aby povinen byl vydali,
však to. :~e za PO?í1 dědi?ký někdy Reginy, dcery mé a
matk.y JejIch vnul<l1 a vnucek mých, S nápadem z umrlého
na živé zuostalé přijíti a odvésti se má beze vší odpor'
nosti. Jestliže by napřed jmenovanich vnukuv a vnuček
mých všech dhve dojití let rozumných anebo vdání P. B.
od smrti uchovati neráčil a oni zemřeli, tchdy to vše
odkázání mé jim tímto kšaftem svědčící dostaň se, pl-ijdi
na syny a dcery mé zouplna. ll. Anně z Těšínu manželce p.
Jiříka Dešanskýho, dceH svý, za její mne o~atrování dávám a odkazuji přede všemi jinými vinici svou na Srpových horách ldící k dědičnému vládnutí a dědicuom
jejím, k tomu šaty své chodící všechny. Item Voršile Pekové z Těšínu, dceři svý, napřed odkazuji chmelnici velikou na Holubicce ležící pod jurisdikcí města Klatov a
vedle toho tomu chci, aby jí Voršile, dceři mé, duom
mně po dobr~ paměti paní mateři mé milé pi'išlý puštěn
byl v patnáclr stech kopách míšo na díl její; pakli by
toh~ v týž sumě ujíti nechtěla, ten a takový duorn aby
mezI ně dítky jakožto jiný statek všechen na rovný díly
k rozdělení přišel II se dostal; i ta při tOtll vuole má
celá a dokonalá jest, jestliže by z uložení Uozího Voršila,
dcera má, bez dědicuov obého pohlaví' z toholo světa
sešla, tehdy ten všecken díl stalku 'ode mne jí odléázaný
aby .nápadním právem pi'išel a dostal se Ludvíkovi, ViHmovl, synuom, a Anně, dceři mé, to jest dětem mým,
plným právem. Jiný pak všechen a všelijaký stalek muoj
napi'ed jmenovani, tcn na čem koli jest, zde pH městech
Pražských nebo pH městě Klatovech i jinde, dávám a odkazuji Ludvíkovi Korálkovi z Těšínu, s prvnějším manželem panem Korálkem z Těšínu splozenýmu a Vilímovi

Kutovcol.i z Ourazu s nekdy p. JaneIP Kntovcem
z Ourazu zplozeným synuom, a Anně Dešanský, Voršile
Peltové z Těšínu, dcerám svým, na rovný mezi ně podíl
s touto pH lom vejhlinkotl, aby oni synové a dcery mé
z toho takového slatku ode mne jím odkázaného níže
dotčeným osobám bez odpornosti byli povinni vydati:
item dcerám a dětem pana Jii'ílca Dešanskýho z Dešenic
spolu s Annou, dcerou mOll, zplozeným, vnučkám mým, .
aby vydáno bylo všem třem do spgllm jedno sto uherských zlalých. Item panu Martinovi Senwaldovi jinak Volovalému padesáte kop gr. č., item Anně, děvečce mé,
kteráž při mně slouží, poddané dcery mé Voršily, odkazuji třidceti kop míš., ty aby jí dochovány a potom když
se vdá, dány byly, a táž Anna aby pH kterýkoli dceři
mé zustávala. Item Anně Táborové v Klatovech, která
v· domě mém je,t, dvadceti kop míšo Item ta vuole má
jest, jestliže by P. B. z uložení své Božskévuole Ludvíka Korálka z Těšínu, syna mého, prostředkem smrti
i tohoto světa sníti ráčil prve nežli Vilíma Kutovce, syna
mého a bralra jeho, na tom sem vuoli svou postavila,
aby ten díl slalku qde mne jemu Ludvíkovi, synu mému,
odkázaný na Vilíma 'rCutovcc, druhého syna mého, Annu
Dešanskou a VoršilIl Pekovou, dcery, i též Zuzannl1, dceru
Ludvíkovll a vnučku mou, pHšel a připadl nápadním právem dokonalým k rovnému mezi ně podělení s tou při
tom vejminkou, když by Zuzanna, vnučka má a dcera
Ludvíkova, syna mého, buďto v létech svých nedospělých
anebo dojda let rozumných bez vdání a dědicuv z tohoto
světa sešla, tehdy což by koli Zuzanně z odkázaného
jakožto z mýho vlaslního statku na díl a spravedlnost
nápadem se jí dostalo, to a ta všechna spravedlnost aby
se dostala a přišla na syny II dcery mé, když by ji Zuzannu tak živobytím pi'ečkali anebo děti jejich. Při tom
i lato vejminka "llstaň: když by se Ludvík Korálek oženil,
zustávaje nyní vdovcem, s manželkou svou více dědicuov
obojího pohlaví splodil a po sobě pozl"stavil mimo tuto
Zuzunnu, dceru svou a vnučku mou, s někdy paní Alžbětou
z Krošvic, manželkou SVOll, zplozenou, tehdy nápad s Ludvíka na Vilíma syna a na Vorši1u a Annu, dcery mé, nahoře obrácený a zřízený připadni na též dědice a děti,
kteréž tak po často dotčeném Ludvíkovi zuostanou. Item
tím vším zpuosobem tato vuole má jest, jestliže by syn
muoj Vilím Kutovec bez dědicuov z tohoto světa smrtí
vykročil anebo sešel, díl toho všeho slatku jemu ode
mně na čemkoli pHšlý, ten aby přišel II se dostal Ludvlkovi Korálkovi, Anně a Voršile, předdotčcným synu,
dcerám mým, anebo dětem jich plným právem, však
z toho a takového dílu statku Vilímovi, synu mému, náležejícího po jeho smrti Hendrychovi a Janovi, bratřím Kutovcuom , Onrazu, po ti'ech stech kopách míšo aby vydáno bylo. Tenlo Haft a tuto vuoli svou zavírám, tomu
chtěje, aby Ludvík Korálek, syn muoj, nad tím statkem
kterýž koli po smrti mé na díl, spravedlnost Vilíma Kutovce, syna mého, [se] dostane, zouplna a dokonce byl a
Zllstával mocným a otcovským porucníkem a vladařem až
do oženění. Toho sobě v své moci zanechávám a vysoce
sobě to vymiňuji, abych vuoli a p'lnou moc měla tento
kšaft, pokudž by mne pán BI\oh déle a do vtrIe své pH
zdraví na světě zanechati ráčil, změniti, jiný udělati anebo
toho při tom tanechati vedle líbezné vuole mé. Pakli by
mne P. B. vždy z tohoto světa povolati ráčil a jiný ně
jaký kšaft mimo tuto vnoli mon se našel, ten aby žádné
moci neměl - . Též pH závírce téhož ldlaftu sepsaného
ještě patrně z jisté vuole mé dokládám a zapisuji:
Jestliže by palt témuž mému kšaftII kdo, jimž sem Haftovalal na odpor se postavoval, tehdy ten každý o svou
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spravedlnost v něm mající sobě odkázanou aby přišel, ta
jest vuole má. Jenž jest se stalo v sobotu po památce
sv. Mikuláše biskupa jinak desátého dne Decembris léta
od narození Syna Božího patnácti stého devadesátého čtvr
tého. Anna Kutovcová.

2.
Kšaft a vuole má poslední Anny starší Kutovcový.
Ve jméno svaté Trojice amen. Já Anna Kutovcová
starší na ten čas v Klalovech, jakož sem předešle poHzení a vnoli mou poslední o statku svém neinila, toho při
tom pozuostavuji, však s tou doloženou v něm vejminkou,
kdybych ltoli chtěla něco napraviti, změniti, přidati neb
ujíti, toho sobě na svobodné a dobré vuoli sem pozustavila. I poznávajíc při sobě den po dni nedostatek zdraví
svého a nevěda času ani hodiny, aby po mé smrti mezi
syny, dcerami a vnnkami mými vlastními žádného naHkání a nevolí nebylo, toto činím a k předešlému dotče
nému lIšaftu dokládám, poUvajíc dobrého rozumu II paměti,
Vilímovi Kutovcovi z Ourazu, synu mému. Znaje to, že
sem Ludvíkovi Korálkovi z Těšínu, též synu mému, pl'cd
ním Vilímem dobl'e a více učinila, odkazuji a dávám pět
set kop míš., aby jemu Vilímovi napl'ed ze všeho statku
mého vydány byly. A jakož sem Voršile Peckové z Tě
šínn, dceři své, duom svuoj otcovsltcj v Klatovcch, jenž
slove SkHy,lnkovskej, v patnácti stech hotových penězích
odkázala, i vidí mi se, že by jí to k velikému obtížení
jejímu býti musilo, pro tož to toliko při tom napravuji,
zanechávajíc ho v lé sumě patnácti stech, aby při rozdílu
statku mého dvě stě kop míš., jako závdavečných, povinna
poloZiti byla a polomně odtud pořád v zběhlém roce
opět dvě stě kop míšo a tak vždy ročně ~o těch dvou
stech ltopách až do vyplnění, komuž by .náležité bylo,
k tomu více a vejše jí Voršile všecky svršky své povrchní a domovní na šatech chodících a ložních i jiné
(kromě peněz hotových, klenotu, obilí a dluhuv, co sou
mi lidé spravedlivě povinnovati), Ir tomu jí ještě Voršile
dvě stě kop míš., aby jí po Vilímovi vydány byly, pl'idávám a odkazuji. S tímto znamenitě doložením, aby taková má nynější doložená vuole onén6 předešlé a pl'edešlá této na žádnou njmu ani žádnému k žádné pomoci
po smrti mé bejti nemohla a nepostačovala, v tom se
svejm milejm synuom, dcerám a vnukám duvěřuji, že mezi
sebou na žádnej odpor nena.,stoupí. Stalo se v mě~tě
Klatovech v onterej po sv. Rehoři 1595.

3.
Kšaft a vuole poslední Anny starM'! Kutovcový. Ve
jméno blahoslavený Trojice - . Já Anna Kutovcová starší,
pO~llstalá vdova po dobrý paměti panu Janovi Kutovci
z Ourazu, jsouc v nedostatku zdraví svého postavena, majíce
ještě nedostatek v prvních Iršaftích svých, který sem udě
lala, však jich nerušíc, nýbrž jak první tak potomní
tvrdíc, tlítO SVlí vlastní rnklí dotvrzuji, lder~ sem psala
v SObOtl1 po sv. Jiljí léta 1595, tomn chtíc, aby žádný
z dětí mých ani vnuku ani vnuk odporen nebyl, což by
koli v těch dVII kšaftích bylo; i v tomto spisu, v kterým
co komu dám, aby to tak držállo bylo, jako by bylo
s pečetí dobrých lidí, poněvadž ruka má vlastní, i statček
muoj jest svobodni, mimo ty dl·a kšafty ta jest vůle má.
Tak jakž mám v Klatovech v železný truhle do puol dl·anácta sta míšenských peněz hotových a v kš aftu žádným
o nich zmínky nečiním, protož o tom taklo řídím, z lěch
peněz aby toto dáno bylo: Jestli by mne P. B. smrti
uchovati neráčil, kdo by koli na pohreb mnoj naloZil,
ten aby sobě nejprve z těch peněz vzal, potom dluhy za-
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placeny byly, který náležejí k zaplacení po dobrý paměti
paní matce mý, paní Lídiny SkHvánkový, osobám těmto:
toliž Ludvíkovi Korálkovi z, Těšínu puol druhýho sta kop
míš" Vilímovi Kutovcovi z Urazu tři sla míš" oběma synllom mým, sirolkuom pana Ladislava l\Iyslíka zplozeným
s Regim\, dcerú mú z Těšínu, tH sta kop míš" však s tú
vejminkú, jak V kš aftu doloženo paní matky mý lím
zpuosobem, aby synové a cery mé byli vydati povinni,
prve nic! Též také to z lásky mé pl'idávám vnučkám
svým, poněvadž mně V télo mé nemoci opatrovaly, všelijaký pohodlí činily, Lidmile Myslíkovně z Hyršova a Prudencí tolikéz z Hyršova, kdyby k vdání přišly, aby děti
mý obojího pohlaví by li vydati povinni k věnu každý po
dvú stech míš" ne na vejpravě, než k věnu, však vždy
aby bylo za díl matel'e jich; pakli by k vdání nepřišly,
tehda zilstaĎ za dětmi mými obojího pohlaví. Item jakž
sen; [v] svých dV11 kšaftích pana Benjamina Kutovce
z Urazu, pastorka svého, pominula, ale tímto vlastní rulní
napravuji: Jestli by P. B. syna mýho Vilíma Kutovce ze
světa pojíti ráčil bez dědictl, tehdy aby statlm mého, což
by se Villmovi po mně na díl jeho dostalo, čtyři sta kop
míšo dáno bylo, ostatek tak, jakž sem kšaftem nal'ídila,
nápadem na děti mý obojího pohlaví přišlo, Však v prvním Haftu sem doložila: Jestli jaký jiný kšaft by se našel,
ze místa míti nemá, ,ale poněvadz sem uznala, že bych
Vilímovi Kutovci z Urazil křiva byla, Vorši1e Peckový,
ceři svý, taky Hm druhýni kšaftem pl'ilepšuji! Jestli by
pak kdo z dětí mých neb vnukil odporen býti chtěl
buď tomu prvnímu neb druhému kšaftu neb tomu mému
poslednímu kšaftu aneb ňáktl škartú jej nazvati chtěl, tcn
o svú spravedlnost pHď a statku mého užiti nemá. Což
věl'ím dětem svým obojího pohlaví i vnukům, po.něvadž
prve Slí v lásce křesťanský byli SPOhl od mladosti dobře
a na se laskavi, že se také o to nesnadniti nebudIl.
A pán Buh rač jim toho požehnati, aby toho v bázni
Boží uZívali i potomci jich. Já pak se svému pánu Bohu
poroučím.

Kdež pak my purkmistr a rada [St. M. P.] k žádosti
Ludvíka Korálka z Těšínu, pana Viléma Kulovce z Ourazu,
paní Anny Dešenské a paní Voršily Peckové, sester
z Těšínu, jakožto dědicuov po pauí Anně starší Kutovcové, skrze vstoupení do rady přednešené, jak Haft hlavní
dotčené Anny starší Kutovcové tak podle něho také jiní
dva spisové na tiž kš aft hlavní a přední se vztahující,
poněvadz těm od žádného odporu žádného v času právním
se jest nestalo, sme stvrdili a jim místo pH právě sme
dali, PH kterémžto lvrzení hned in conlenli doteený stran)'
všeckny jakožto dědicové po též Anně starší Kutovcové
neodstoupiYše od práva skrze přítele svého ohlášení ucinili, co se nějak)lch nápaduov v lěch dvou posledních
spisích od ní Anny starší Kutovcové naHzenich dotejče,
že mezi ~imi o ty takové nápady jistá, celá, dokonalá
smlouva Jest se stala i v spis uvedena a spečetěna, kleriÍŽ
také byvši od nich ku právu podána, přede všemi v radě
jest pl'ečtena, k níž se též od nich všech přiznání jest
stalo, s tou při tom další žádostí, aby pH vložení pod
týmž kšaftem hlavním a těmi spis)' s strany té lakové
smlouvy o ty nápady poznamenáno bylo, že při též
smlouvě zilstaveno býti má.
Tomu na. svědomí pečetí naší menší upečititi jsme
rozkázali ve etvrtek den památky stětí sv, Jana Křtitele
pána Krista I. p. 96.
Léta od narození syna Božího palná cli stého a devadesátého šestého v Bobolu dne slavné pamálky svatých
mistra Jana z Husince a mistra J eronyma pravdy a slova
!)oř,ího vyznávačuov a p.lu~edlllíkuov! jak~Zto věrných č<;-
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chuov, slala se smlouva dobrovolná, přátelská, celá a dokonalá a to mezi urozenými: panem Ludvíkem Korálkem
z Těšínu, panem Vilímem Kulovcem z Ourazn, paní Annou
Dešenskou a paní Voršilou Pekovou, sestrami z Těšínu
i na místě dědicuov jich obojího pohlaví (poněvadž se t~
toliko statku městského dotýče) jakožto syny a dcerami
vlastními po někdy dobré paměti paní Anně starší Kutovcové zustalými a to taková:
Jakož jest někdy dobré paměli táž paní Anna starší
Kutovcová, po někdy dobré paměti uroz, p. Janovi Kutovcovi z Ourazu pozuostalá vdova, byvši v stavu vdovském
až do smrti učinila Hafl o statku městským jí vlaslně
náležícím, jakž při měslech Pražských tak při právě
mčsta Klatov ležícím, vedle léhož kšaftu jiné dva spisy
vztahující se na týž kšaft hlavní II přední, těmi spisy
v někter)lch artylmlích nadlepšujíce některým dětem ano
i přátelilm svým, pokudž se jí líbilo, z statku jejího aby
po smrti její vydáno bylo, jakž týž l<šaft první, jehož
datum v sobolu po sv. Mikuláši desátého dne měsíce
prosince léta patnáctistého devadesátého čtvrtého, ano i ti
spisové [s] sebou to vše [v] obšírnějším smyslu přinášejí
II zavírají, kterýmžto Haftem odkázala a dala jest statek
svu~j všechen, obzvláštně CO jeho na gruntech zůstalo,
meZI výš dotčené syny a dcery, jakožto dědice svý obojího
pohlaví, jednomu každému z nich, co jí se líbilo, napřed
vykázala, dala a vyměřila, však mimo to a takové jednomu
každému z nich dnu odkázání a vyměření nařídila a ustanovila jest obšírné a nesrozumitedlné nápady, pročež by
v budoucích časích mezi nimi krevními bratřími a sestrami
nebo budoucími jich nějaké nedorozumění a záW povslati
mohlo: pro opatl'en( toho, aby tomu časně v cestu vkročeno býli mohlo, na tom jsou se všichni dobrovolně
snesli, ze z lěch a všelijakejch nápaduov v lémž často
jmenovaném kšaftu doložených, ovšem nic nevymiňujíc,
žádného artykule, slova ani punktu, na kohož ti koliv
z nich svědeí a znějí, ouhrnkcm, docela, zouplna, stále a
věrně se propouštějí, takových nápaduov jedni po druhých od sebe dědicuov svých v ničemž nyní i na časy
budoucí užiti nežádají, zavazujíce se jeden druhému o nápad lýmž k1'aftem zl'ízený nyní i na časy budoucí nenavracovati (leč by kdo z nich, nemaje d ědiC\1O I', bez poří
zení z tohoto světa sešel), to při právním nápadu zuslati
musí. A lak, což jest koliI' často psaná paní Anna starší
Kutovcova, matka jich, komu z nich co napřed z lásky
mateř,ký dala, odměnila a odkázala, toho aby každý
z nich vděčen jsouce s bázní BoZi u7.ívali vlaslně a dě
dičně, s tím učiniti moc měli jako svým vlaslním a
dědičným vedle líbezné vuole z nich jednoho každého
bez překázky, s toulo při lom znamenitou vejminkou:
Což jest tak dobré paměti nebožka paní Anna starší Kutovcová tím hlavním kšaflem i také lěmi spisy na týž
Hafl se vztahujícími komu z lásky odkázala, to vše budou
a jsou povinni vedle vuole její od sebe z jejího statku a
jmení každému dáti a odvésti bez umenšení a všelijaké
odpornosti, i vostalek, což a na čem koliv toho všeho
statku a jmění po často jmenované paní Anně Kutovcové,
paní mateří jich dobré paměli (mimo to, co jest komu
na gruntech [ dala], maje tu svou svobodnou vuoli jednomu víc než druhému odkázati) zustalo a zuslává, o to
pěkně, dobromyslně a spravedlivě ku' pl'íkladu dobrým
lidem, ják bralřím a sestrám věrným náleZi, se poděliti
mají. Též na tom jsou se snesli a jedni druhejm se zavázali, když by koliv komu z nich toho potřeba ukázala tulo smlouvu do lměh městských vložili, tehdy aby
jeden každý tu svobodnou vuoli měl za to požádati, buďte
tll všichni přítomni anebo toliko jeden ~ nich, tíl aby
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somany stříbrnými, žlulou tykytou podšitej; kabát kozlovej
svý místo mělo krom překázky jinejch se v též smlouvě
bílej, malejmi zlalejmi pasomany premovanej. Losový kiHe,
dotýkajících však na náklad spoleení, tím aby se žádný
kalioly stHbrnejmi pasomany premovaný, pláM dlouhej
proti druhému nevymlollval a z toho se nevytahoval.
smutkovej; kollár popelatej muzírovaného aksamítu; ka25. 1597, 7. března. Rl/llOp. č. 2148 f. 8, V pátek
lioty popelatý muzírovaného aksamitu; item kollár
RO Přenešení sv. Václava stala se smlouva mezi Marií
dupl ,vanýho aksamftu; item kí>lIár hladkýho černýho
Čejkovou z lZezna a p. Ludvíkem Korálkem z Těšína a
aksamítu; item kollár hladkýho aksamftu; item dva
. lo taková: Jakož jest někdy paní Anna Kutovcová, malka
kolláry černýho muzírovanýho aksamítu, a k tomu jed'p. Ludvíka Korálka, davše stavěti duom svttj, řeč$'ný
nomu rukávy; ilem kollár kordovanskej s cendldortoanděl na kohoutě, ležící vedle domu jí paní Marie Cejvejmi rukál'y; item kollár duplbarchanovej a pocti vice ;
kové, některé stavení v nově s~bě postaviti i také vodu
item fukniclm kanavacová černá; item suknička dupltykyna zlab vlastní jí paní Marie C. s krovu domu svého
tová šlrychovaná; ilem suknička šuptychová černá a kasvésti na škodu domu jejího dala, za kterouZto příčinou
Ii"ty; item suknička šamlatová černá; item s\llmička šampaní Marie Č. s paní Annou K, o svedení v nově na
lalova černá; it. ka"ril šamlatovej cernej; il. kabát daškodu její udělaného díla za živnosti její pořad práva zamaškovej šupinkovalcj s galiotami popelalej; it. kollár
čala _ i smluvili se - že p. Ludvík Korálek zlab mě
s"ukenej popelatej a galioty; 2 p,'Íry hedbál'nejch punčoch
děný dobrý široký, kterýmz by voda jak s krovu domu
slarejch; 2 páry harasovejchp\1,nčoch starej ch ; 2 páry
paní Marie Č., tak s jeho p, Ludvíka volně vypadati
kozlovejch punčoch; pár soukenejch popelatejch punčoch; "
mohla, tak aby v čas přívaltl přelíváním se vody přes žlab
2 modrací pod kabáty černý barchánový; 3 husarky slarý,
domu paní Čejkové škoda se nedála, na svuj groš udělati
mezi nimiž jeden aksamítovcj; klobouk bobrovej s pÍt'em;
dáti byl povinen, a to počnouc od toho místa, kde voda
klobouk širokej popclatej; kapturll duplaksamítová; 3 kilže
s krovu p. Ludvíka K. vypadá, až na ulici. Ten pak žlab
zvířecí vydělaný, a jedna skopová; item pill losový kilže
budoucně společně zustati má - , A ja.koz s krovu jak
vydělaný. Ženský chodiccí šaty po dobré paměti paní
p. Ludvíka K. lak z domu paní Marie C. dymníci nebo
Alžbětě Korálkové z Krošvic. Mantlík krátkej karmazínovej,
okna na krov k žlabu zdělané sou, jak jedna tak druhá
laloky podšitej s sobolovejmi předky; manllík karmazíslrana okenicemi, kteréž by se zamýkali, to opatl-iti dáti
novej popelicemi podšitej; mantlík damašl.ovcj popelicemi
mají. Síje ta před domem p. Ludvíka v celosti zilstati
podšitej s sobolovejmi předky; mantlfk černej dupllykymá, ale p, Ludví~ vokenici tu, kteráž z okna světnicí dotovcj, králíky černými' podšitej s janotovými Pl'edky;
lejší paní Marie C. k té šíji pHchází a oddrala, na svůj
mantlík černej dupltykytovej, s černými spratky, starej;
groš zdvojnásobní neb přehýbací předělati a zavěsiti dáli,
manllík dlouhej karmazínovej čerp.ej, starými kunami podtak aby se volně odvírati mohla, povinen bude.
šitej; mantlík dloubej karmazínovej, běliznami podšilej;
26. 1599, 23. června. Rul/op. é, 1174 f. 105.
putnička černá damašková, běliznami podšitá; šlofpelc bu(Popis statku po Ludvíkovi Korálkovi z Těšínu.) Předně
racovej, popelicemi podšitej; kpžich černej I'oláhlej dav domě Hřebenovském našlo se: Zuzana vdova a Zuzana,
maškovej s aksamitovejm zivotkem, běliznami podšitej;
dcerka paní Alžběty roz. Trejtlárky z Krošvic, první mankožich damašku hl'ebíčkového vo,táhlej, popelicemi ;:>odšiželky jeho.
tej; kozich černej mochejrovej ·s šamlatovejm životkem
V světnici na hořejší pavlači, kde týž p. Ludvík sám
votáhlej, běliznami podšitej; šorcpelc zelenej tykytovej,
osobně býval: stili červený, stili bílej s čcrveným spods popeličím prýmem, podbřišky podšitej; šorcpelc dakem, kobercem přikrytej, stůl prostej s točenými trnožmi;
maškovej brunátnej, černejm suknem podšitej; kollárek
na stole červeném našli se listové všelijací, a mezi nimi
černej aksamílovej, popelicemi podšitej; 2 kusy futer,
byli nejplatnější počty Lorence konváře, oul'edníka nejeden popeličí a druhej běliznovej; manl1ík kanavacovej
boZUka v l<Jatovech. Item na stole druhém, který koberčerncj s aksamitovými 1'trychy; sukně bílá, šupinkovatého'
cem přikrytý jest, slojí kalamář veliký a v něm nic platdamašku, zlatejmi pasomany premovaná; sukně damašková
Ílýho. Item šrejblyš obdýlnej a v něm listy všelijací nečerná; sukně karmazínová černá; sukně damašková černá
hrubě potřební, ilem 1'rejbtišek na zpil sob pulpitu, v tom
s I'elil<ými kl'ěty; 2 sukně dupltykytový bílý, jedna s prýněkteré věci bíli, ale jsoll k jiným odloženy, kteréž se
mem zlatejm, druhá prostá; sukně dupltykytol'á, holubí
doleji pE klenotech poznamenané najdou; item truhlička
barvy s zlatejmi tkaničkami; sukně dnpltykytová cerná;
zlutá a v ní spisy de chymia; item šrejbtyšek černej
mantlíky letní mochcjrovi dva černý; sukně tllochejrová
s kalamál'em a v něm některé škarly neplatný; item
k smutku; sukně zelená dupltykytová s zlatohlavovejmi
šrejbtyš v koutě stojécí, v něm všelijaké listy poselací,
pl'ýmy; sukně tamínová hřebíčkové barvy; sukně šarlatová
vejpisy i jiné škarty, na kterýchz nic nezáleží. Dva ča
červená s aksamitovejmi červenými prými, sukně cerlliÍ
louny okolo stoluov, ilem stolček malej bílej prázdnej.
buracová; 2 sukně černý dupltyk)'tol'Ý starý; sukně dup\V komoře skrze světnici almara a v ní něco šatu ov chotyková černá slará; k jedny kai.dý sukni životek a vejš
decích; item tH truhly dřevěný, též v nich choděcí šaly,
přes to jich pět nalezeno, a kabátek damašku šupinkovaa čtvrtá železná, A ty jsou vybi'ány i v jistý počet jinde
tého; firhank okolo luože damaškovej zelenej, s zelenými
uvedeny, v truhle pak železné něco od stříbra a klenotuv
hedbávnými slřapci; modrací zelená a žlutá damašková;
se našlo. Item postel veliká zlutá.pod nebesy vykládaná
modracf bílá vázaná; koberce turecký tH; podušky od
s firhanky plátennými tělné barvy. Saty chodící: Doluman
stolic vyšívaný merhovaný dvě; itcm pět polštářll dloušar!atovej červenej, kunami podšitej, šlofpelc šamlatovej
hej ch; z jedné strany planýho ~ksamitu merhovanýho a
bobry podšitej; čuba kanavacová kunami podšitá, čepice
z druhé kožený; item pás aksamitovej s khenkem; Item
brunátni ho aksamítu zlatejmi pasomany premovaná s zlatou
tři kusy zelenej ch kobercu okolo stěny a k voknum.
1'nilrou, sobolí podšitá. Kordovanskej černej kollár spratky
Na velikým mazhauze: Stttl obdýlnej, cerveným
bílými podšitcj; čepice vydří s strojem bobrovejm; plášť
suknem pl'ikrytej; item stul okrouhlej, černejm suknem
kanavacovej dupltykytou podšitcj; kratší plášť kanavacovej
přikrytej; item stul nOl'ej bílej; item 3 židle dlouhé, na
dupltykytou podšitej s aksamítovými předky obdýlnej.
zpusob polšlářilv kožemi povlccený; item 2 stolice cerPláM soukenej s předky aksamitovými černej; pláš! povenejmi kožmi obité, vokované; ilem 10 sloliček s sloupky;
pelatej s rukávy jinak malltel i kQllúr bíle) losovej s pa-
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item 2 stoličky zelený; item patery pěkný jelení rohy;
item 1 srnčí ruzky. Figury: Totius orbis descriplio,
Europae descriptio, Americae descriptio, Hungariae cum
circumiacentibus regionibus Hulsii tabula, Germaniae
descriplio; Bůhemiae descriptio. Ohrazy: Císal'e Ferdinanda obraz, císaře lvlaximiliána, císaře Rudolfa krále
Franskýho, kilízete Sedmihradskýho, svatého Jana,' Žižky,
Benátky, tabule vymalovaného času, vymalování Jeruzaléma
15 tabulek vymalovanejch v rámcích.
'
V sklepě při zemi vinutejch šatu: 2 kusy nestřížených
,ručníkuv damaškov)$m dílem, 4 ubrusy damaškovejm dílem,
3 luzny servitll dílem damaškovým, 3 ručníky damaškovejm dílem, 5 tuznu serviluv prostejch, lS pěknejch cvilinkovejch ručníku, 2 uhrusy kmentový na tabule, 15 ubrusu
cvilinkovejch, 13 kusu cvilinku na ubrusy nestřížený; item
1 cejcha; item 1 prostěradlo, 2 cejšky na podušky, damaškovejm dílem, modrý; item 2 cejchy a 4 poduškový
" cejšky modrýho cvilinku; item 2 prostěradla damaškovejm dílem; ilem 2 cejchy damaškovejm dílem; item 4
cejšky na podušky damaškovejm dílem, item I prostěradlo
s sítkovou tkanicí, kmentový; item cejcha na pel'inu
s sílkovou tkanicí, kmentová; ilem 2 cejšky na podušky
s sítkovejllli lkanicemi kmentový; item 5 kmentovejch
prostěradel; ilem 16 plátěnejch prostěradel; item 37
cejch na peHny, velkejch i malejch; item 47 cejšek na
polšlárc na podušky.
.
V komoře proti světnici: 43 rurtochu, 45 rukávce
2S cechlíku a košil, 4 palochy, 4 facaunky 4 rouch;
s ccrncjm vyšíváním, 3 rouchy s barvami' 1 roucha
,
. 2 rouchy s slNbrem, 22 ních s 'bílejmi tkas cerveneJm,
ničkami, 3proslý rouchy, 12 vyšívanejch facalilu S šálků
10. Ndkejch .čepcll; ilem Ó čepců bílejch prostejch, 21'0;
bOJky s krajky, 3 vobojky proslý; sllH litýho mramoru
s erhem p. Ludvika; 1 kotel velkej k pranÍ. Knihy:
6 partes bibliorum českejch v červený kMi s zlatem il)
quarlo, ~tít v~ry v aksamilě in 40, vejklad český na Jesus
SyrHch ][I folio, De origine Templorum in folio, De origine festorum in folio, žaltář český kostelní in folio
Ehren Fackel in folio, Jnstitutiones Joannis Claii in 8°'
De angelis Stuclái in 4°, Antichristus romanus Beirnleri
in 40, Grundtliche Endteckung Antichristi in 4°, Disputationes Jacobi Grinaei in 4° partes duae, Jacobus Jvliemoyovský in 4°, Spinaei de tranquillilate animi in So
De praedestinatione, autore Beza in 80, Panoplia Chri:
stiana in So, Soliloqllia de Passionc domini 'česky in SO
Mornaei de Ecclesia in SO, Appologia p'ro Christiani~
Galii, in 8°, JI'Iornaei de Christiana religione in 8°, Sibrancli de principiis christianorum dogmatum una cum
aliis adiunctis .Iibellis in SO, Yitachcrus de verbo Dei
cont.ra. I3ellarml.num in SO, De sacramentis in genere VaI~nllll:. Hellopel, curn aliis adiunctis, De poligamia et
dlvortlls Theodor. Bczac in 8°, Francisci Junii de theologia vera in SO, lsagogae Christianae Lamberti Danaei
in octavo, tomi duo, Doctrinae J esuiticae parles 6 in SO
lsagoga Chronologica Bucholleri in 8° Cate{'hisrnus Za:
chariae UIsini, Doclrinae christianae c~rnpendiurn Ursini
Lamberti Danaei l'hisica et Ethica, Contiones Mosa~
Phlachaei Germanicae, Onomasticon Theologicurn Chitraei
I,;ucae Pollionis Contiones de vita aetema germanicae'
Zaltář něrneckej, Calechismus gigantis, Zpověď německá;
Bratrské. písně německý, Notae Casparis Oleviaui supe\'
Evangelia, Speculum pontificum et Alltichristus Ronnaei
Qllaestiones ,et Res'půnsiolles Bezae, Agenda česká in 4°;
Obrana bratrí proti ;:,turmovi in 40 Hisloria Venda Contar~?i ~n 4°, ,A;ppologia německá i~ U o, Modlitby Avenaru nemecky lil 12°, Dresserus cle festis in SO, Postyi1a
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Kurcpachova německá. Libri philosophici et historici:
V druhý přihradč: 6 tOll1i Theatri vitae humanae in
folio, Tilus Livius in folio, Cacsar et Carius in uno
~omo, Philippi J'vrelanth. in fo1., Plutarchi opera oll1nia
lil fol., Chronologia Functii in folio, Herodotus in folio
~llbravius in folio, Tucilides in folio, Polonicarum histo:
narum corpus in folio, Natalis COll1es in folio Chronic~n Silesiae Curaei in folio, Politia Historica č~ská pana
mIstra Adarna Danyele in fol., Slcidanus in folio Historia
Ecc\esiastica in folio, Justi Lipsi de Historia Romana i'l
~o, ~ usti Lipsi Police, ticon in.4 0, Herbář českej novej
lllununovanc) p. mistra Danyele, Turecká hystoria česká
p. M. Danyele in 4°, De bello Regis Stephani contra
Moscllm in 4°, De regno Chinae in 4 u německý Carolus
IvIagnlls redivivus in 4°, Cansa. Coloniensis in 4,).
V druhým zavření: Opcra Ciceronis omnia tomi 2
in folio, Semillarium totius Philosophiae in
2 tomi
Calepinus in folio, Kriegesbuch in quarto Hendrici COl':
nelii Agri,Ppae operum pars poslerior in S", Josephi
Quercenatl medica in SO, Zřízení zemská in folio Práva
městská in folio, D ictionarium pana mistra Danyele
Joannis Viraei de praestigiis daemollum in quarto, beco:
nomia Vesenbectii in 40, De continuatione codicis et digestonll~l in 4°, Alchimia Andreae Libavii in 4°, Juris
prudenlta J oannis Altusii in SO, Alciatus de verborum
significacionibus in 8°, Hieronimi Cagnoni comelltarii in
titulum juris in 8°, J oanllis Boclini de J'I'Ionomania in
80, Joannis Arnovi Excerpta ex jure in SO Pallalecliones
Juris in 8" Hieronimi Hullaei Jurisprudcntia Romana
in So, Ei.usdem de Jure Feudorum, I3uchsenmesterei in 8°,
Gr:llll.'natl~a Graeca et Latina Fregii, Clavis Philosophia e
CI"~lcae ln ~6u, Theoremata et Problernata Joannis Grinael nevázany, Kalendál' hisloryckej in folio De militia
púlitica duplici, CUln adiunctis in SO, Joan~is Bablistae
Naturalis Magia in So, De Phisiogllůrnia einsdem Reitbuch
německý in folio, Von I3estellung des Meierhafts in fol.
Fab!us . Quintilianus in fol., Herbarium Loniceri in fol.;
InstltuclOnes lvfedicinae Fuchsii in 8°, De constitulione
humani corporis Lemnii in SO, De partibus humani COľ
poris Dressaeri in SO, De secretis J acobi Pecceri' Misc~lIaniorun~ ?ermanicorul)1 lihelli novem in So, C;mpendlUm Medlclllae l\Iorescoli in S9, Schola Solennitana
R~uzovii. il~ 120, De hel:ba Panacaea in 12°, Aphorisl\li
Hlpocratls III 12°, Silltaxis artis mirabilis duo libelli in 12°,
Rechenbuchelein, Bodini de Specieblls rernm Pllblicarum
in SO, Pauli J unni historiarum, tomus primus, Virgilins in
SI), Amandi Polani Dialectica in SO, Euripides in 8°, Demosthenis Orationes in oclavo, Carmina Borbony de
Caesaribus in SO, Reservator Sanitatis in SO, Práva mčstská
malá!. I?ialectica Phi1ippi M. in SO, Grammatica Martini
CruSl! III SO, Oraliones MUl'eti in SO, Ethica Ssekii in SO,
Jana Kopa kniha lékal'ská in folio Francisci Hortmanni
Partitiones Iuris civilis in 12°, Libelllls de rebus Gallicis
i~ .So, . Tir~cinium linguae latinae in SO, Colloquia LudoV.ICl VI:IS 1lI SO, De lvletal10rum causis in SO, Mureti orallOnes 1lI SO, Dispensatorium cOl'di in 12°, 1 titulář, Nová
Kľatochvíle Paprocký ho in 4°, Reimundi Lulii opera in
SO, De veritate artis Chymicae in SO, Turba Phi1osophorum
Artis auriferae in SO, Testamentum Reimundi Lulii in SO, VOIl
der harll;etischen Philosophia in 8°, Caroli Witustein Disceptaho ,Pllllosophica in SO, Correctorium Alchimiae Reichardi
Angltci in SO, Contiones Evangelicae Vencesilai Nicolaidae
in SO, Ratio couscribendarum Epactarum in So, De Trinnitate
HUlluii nevázaný, Michaelis Bruti oratio, nevázaná; Rcchenschaft von der Lehl' Christophori Bezelii nevázaný
Jnterpretatio diQtorum de Sacramentis Bezdii nevázaná
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Korálkova, item 5 novejch hladkejch talířllv s znamením
Lipsi Saturnalium Sermonum nevázaný, Admirano.a Justi r p. L. K.; item 24 míi velkejch starejch s znamením staLipsi nevázani, Con~mentarii Peiteri in libellum Taciti de
tého pana Korálka, item 6 menších mís s lýmž znamením,
silu et moribus Germanorum, O Í'Ízení a opatrování
item 9 mís s znamením paní Alžběty, manželky jeho;
Božském in 80, Škola neb cvičení křesťanské in 8°, Via
item 3 mísy veliký s erbem p. L. Korálka, item 4 tuzny
salutis německá iJl 8°, Křesťanský regiment in SO, II nový
mís prostředních novejch, item 30 novejch chl'cnovejch
zákony in 120, Reči Boží in 12°, Modlitby v cerveném
mísek, item 1 luzent mís menších vlaskejch, item 20 mís
aksamitě in SU, Perla písma svatého in S'l, Pravidlo kře
prostředních starších, item 6 plátu a jeden maličkej, item
sťanského života in SO, Confessio Augšpurská in SO, Du3 mříže na ryb)', item 44 malejch novejch místiček, item
chovní písně doktora J\hrlina Luthera in 12°, Hospodál'
ó forem k letkvařím, item 6 měděnic, S nálevek, ~ umýná vedení iivota lcřesťanskéhů in SU, Kucharský knihy in
vadla k stěně, item 1) džbánků na kvítí, 2 maloučký
Sll, Dvojí pocet z víry a učení náboženství kl"esfanského,
džblÍnky, 3 formy k mandlovejm sejrum, item hl svícnu
Kalendář Hystoryclcý p. M. Danyele in 4", Evangelia a
1 cedídko na hrách, item jiná 2 cedídka, 1 malej trychepištoly s figurami in SO, Archidaxa Paracelsi německý
lýl'ek, 1 plát velkej na sklenice, 2 plály menší, 2 pláty
in 40, Nezapomínej na mne in SO, Písně chval Božských,
k puclichlllm, S šálů velikejch, 20 menších, 2 maloučký,
starý in 80, Modlitby na evangelia in SO, Písně bratrský
17 slánek nevelkejch, 7 flašek nevelkejch s futrem, 1 flaše
in 120, I3raut- und Ehrkrenczlein ill 12°, Sedmero kázání
k vyhl'ívání šatuov ložních, 2 flaše veliký s l'emeny, 9
in 120, Jezus Syrach in SO, Modlitby k potřebě ducha i těla in
flašek menších, 3 flašky malický, 1 máslice, 3 hrnce po120, Klenot o potěšehí ve všelikých zármutcích in 12°,
hromadě k jídla nošení, 2 konve veliký starý, 10 konvic
Réuerzeug christlicher Andacht in So, Hrunne des Lebens
míry nad i pod pintu, 9 konvic tHZejdlíkovejch, II poin 120, Guldenes Kleinadt vom verlahren Schoff in 12°,
loupilletních, 5 žejdlíkuv starej ch, 9 konviček bílýho cínu,
Catechismus a Našpor český in 12°, Katechismus malý
1) půlek takovejch, 12 čtvrtek, 4 Mbánky sklenuý, cínem
Luthery in 120, Evangelia a epištoly in 12°, Herbář uě
obkládaný; 1 flaška sklenná cínem obkládaná, I fulýrko
mecký Tabaernae montnni in folio, Herbář českej Mav něm ctyry malý fl"šky na vody, 12 plechovejch talíl'u
theolu in folio, Kniha lékařská Wirthegii in folio, Postilla
a při nich 4 mÍsky v lutýrku, 1 truhla v proslřed sklepu
Gvalteri in fo I. , Homiliae duae, Písně bratrský in 4°, In
s plechovejm nádobím, 12 lžIC cínovejch, 4 hrnce k Inoži.
librum Jobi Contiůnes Joannis Calvini in folio, Bi~lí čcská
Item v témž sklepě šrejbtyšek pěknej vykládanej a co
iu folio, Itinerarium Sacrae Scripturae in folio, Zidovslcá
v něm, to se při klenotech najde. Mosazný nádobí:
hystorya in folio, Postylla mistra Jana z Husince in folio,
3 velký měděnice, 5 menších, 2 měděnice ještě menší,
Sententia Separationis Ludovici 4. lmperatoris nevázan~,
4 víry, 9 svícnu v větších o jedny cívce, 1 svícen šrúu4 ·kusy Homiliae T. I3ezae in historiam Passionis et Rebovanej o dvou cívkách, 1 svícen s jednou cívkou cum
surectionis Christi nevázaný, Ludovici Rabi německý
umbraculo vitreo, 2 malický svícny o jedný cívce, 4
modlitby, Preces et Soliloquia německi, svázaný v zlatě
svícny na stěnu, ~ stříkačky, 1 mozdíř vellcej, 2 menší,
in 120, Summarye český in SO, Actio Medica Thadaei "b
1 malouckej s palicemi, 1 víra na uhlí, 3 puc\ichty. Mě
Hagek nevázaná, Vita Ignatii Laiolae nevázaná, Gebri
děný nádobí: 1 vanicka pro svlažování nápoje, 3 škoArabis Alchimia nevázaná, Phisica Christiana Lamberti
pecky, 2 plechovice, 13 kotlíku s kruhy, jeden do dr uDilnaei nevázaná, Secreta Alchimiae Aquinatis nevázaná,
hýho; 3 pekáče, 2 mísy, 1 necky, 1 víra na uhlí, 2 vyHistoria Novi Orbis in SO, M. Archiavellus in 16", Antihřívadla, 4 hrnce vodu bráti, 7 kotlíku k rybám, 2 lžíce
machiavellus in 160, Salustius D. C. Laertius in 16°,
dlouhý k vopěnování. Pernatý šaty: Nahoře v l(Omol'e
Fronserdus in 160, Contra edictum reginae Angliae in
k Caletný ulici: 2 postele žlutý pod nebesy a 1 malá
So, Duo edicta reginae Angliae iu SO, Varia scripta
zelená bez nebes, 3 pel'iny ve čtyry plJli, 3 peřiny ve
Ga1\ica in SO, Silva Saxonicum in SO, Laurenl. Grim. de
tH puli, 2 peřiny v pul třetí plUi, 6 polštáru, 6 podušek,
opl. 80, Aulicus Sebast Capello SO, Vindiciae Coclae Galvše nepovlečený; 1 kolíbka zlutá visutá. V světnici proti
licanae in SO, Tacitus cum Lipsii Comentariis in S'), Mukuchyni: Luožko pod nebesy zelený s harasovým firhanreti Orati on es et Epistolae in SO, Francisci Giscardiei et
kem, 2 peřiny, ty náleZejí paní Zuzaně, 2 podušky.
Bartholomaei Faccii in 80, De statu Galliae in SO, XenoV komoře skrze tLÍž světnici: 11uozko pod nebesy žlutý,
phon latinus in SU, Chrouica Carionis in 8°, Descriptio
1 luozko dětinský s mJ-ížkami, 1 luožko prostý zelený
Helvetlcorum in So, Kriegs Discors Sswendy a Bellevii
bez nebes, 10 podušek, 3 polštáře a 2 malý; ~ kožený
in SO, De Divinatione Peuceri in 4°, De rebus llelgicis
polštáře, 1 peHna v půl čtvrtý puli, 4 pel-inky v plll tl'etí
Historia in 8 11 , Sphera Civitat. Casii in 4°, Al'0demica
pllli, 2 peřinky ve tří puli. V pokoji, kde p. Ludvík
Zvinglii in 40, Compendium Relichstage in 4°, Discursus
bejval: Tři pel'iny v puol čtvrtý puoli, 1 polštál', 1 poMililaris de La Nos. 4°, De Spectris Lavaleri in SO, Po'
duška, luože veliký žlutý půd nebesy. Klenoty: 'Modlitby
lidorus Verselius in SO, De lectione Just. Bolini in SO, De
p. mistra Danyele z Veleslavína v cerveném aksamilě,
COllstantia et Politia Lipsi in octavo, Eurenicum Junii in
stHbrem vokovaný a pot!acený; 1 stampuch v černý kůži
So, Summarie ceské in SO, Aclio medica Theodori ab Hastříbrem vokovanej, 1 vadne I' slříbrem vokovauej s desíli
gek nevázaná, Vita 19nalii Laiolae ·nevá·zaná, Gebri Arabis
kusy noží špicemi, vidlickami a co k tomu náleU, 2 perAlChimia nevázaná, Phi-ica Christiani Lamberti Danaei
lový čepce, 1 perlový čepec na cel'llým s vorly, 1 čepec
nevázaná, ,Secrela Alchimiae Aquinatis nevázaná. Cínový
zlatej slrullkovej, 1 cepec zlatej s cetkami, 1 čepec černej
nádobí': Stouda veliká na máslo s dvěma erby, jedním
hedbávnej s perlovejm vokem, 1 čepec s zlatem a stHKorálkovským a druhým Trejtlarovsk)$m, item druhá menší
brem na sítce, 2 cepce s stříbrem, 1 cepec kmentovej zlaširoká s týmiž znameními, item štouda uevelká přivysoká
tem vyšívanej, 2 korunky s zlatejmi štefly a perlami, 1
s erbem Korálkovským, itcm 1 pouzdro lalíl'uv větších
pentlík s velik)$mi šlefly a s šme]cem, 1 penllík menších
bilejch s znamením p. Ludvíka, ph nich 4 mísky; item
šteflu v bez šme!ce, 2 penllíky s perlami a šlefly, 2 pen1 pouzdro talíHlv ještě větších s znamením p. Ludvíka
tlíky perlový, 2 věnce s zlatejmi štefly a perlami, na
Kcirálka, při nich 4 mísky; item 3 pouzdra menších talíkaždým 12 šteflll, 2 páry tkanic k rukám, zlatem a stří
řuv, 2 s znamením p. L. K. a jedno paní Alžběty, někdy
brem vyšívaný, 1 pár tkanic stHbrem vyšívaných a k nim
IlHúlželky Jeho; item 7, talíl:lw starej ch s merkem p. otce
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jedna okolo hrdla; 1 pár tkanic na bílým karmazÍně zlatem krumplovanej, 1 pár tkanic zlatem a černejm hedbávÍm vyšívaný, 1 tJ<anice okolo hrdla s zlatem a černejm
hedbávíru vyšívaná, 1 perlová krumplol'aná tkanice, 1 pár
strunkovejch tkanic, 14 kus'l tkaniCe k strunkovejch, 1 pás
Ila aksamítě černým s stHbrnými pozlacenými anjeličky
s řetízkem a jablkem, 1 pás sthbrnej ouzkej na černým
aksamítě, 1 pás stříbrnejch strunek, 1 pás stříbrncj
s jablíčkem řetízkový, 1 pás stříbrnej s jabkem a žaloudky
pozlacenými, 1 pás stříbrnej olmpantovej, 1 pás s stří
brnými sponkami malickejmi ouzkej na černým aksamítě,
1 pás zelenej nksamítovej s stl'íbrnými zámečky, item
stř'íbrný zámecky bcz pasu, item nožnice stříbrný pozlacený s thni nožmi, 1 nožnice střtbrný pozlacený s thni
nozmi, jeden prsten s velikým tUl'kusem, 1 prsten s turkusem a glailátem, 1 hladkej prstýnek s turkusem a dvěma
rubínky, 1 yrstťnek s turkusem, I prstýnek s almatýnem,
1 prsten s ceskym amatystem, I prsten s I'elkejm rubínem,
ilem 1 prsten s velkcjm rubínem, 1 prstýnek s rubínem,
1 prsten velikej s zafírcm, 1 prstýnck s zafÍl'cm a dvěma rubínky, 1 prstýnek s rubínem a ruží, 1 prstýnek s rubínkem
a žábou, 3 prstýnky s smaragdy, 1 prsten s hyacynthem,
1 prsten s třími kroužky pamětní s dyamantelll, 1 prstýnek
s dyalllantern, 1 prsten s anyglelll, 1 prstýnek s kamiolem,
1 -prsten s pavankovejm kamenem, 2 prstýnky jeden s hlavičkou a druhej dvěma ruzičkami, 3 hladký kroužky, 5 zlatejch
sekrylu, 3 malý prstýnky bez kamenu, 5 srdíček v zlatě
fasovanejch, 1 pátel'c pizmový s zlatejm srdíčkem, 2 pátel-e pižmový s zlatejmi Id-ížky, 10 bsu korunovýho
ohejbanýho zlata s 9 korály, 9 dukátu v, 1 duppldukát
s krucifixem a ouškem, 2 duppldukáty bez oušek, 1 dukát
s krucifixem, s ouškem a perlou, 1 groš zlatý s ouškem
a figurou Karla Munsterburgskýho, 1 pás sthbrnej tabulkovej pozlacenej, 2 dychánky, jeden větší druhej mellší;
1 řetěz armpantov,jm dílem zlatej od 168 a puldubltu;
1 malej řetízek pandřovejm dílem od 15 dukátu, 1 řetízek
menší zlatej s grošem od 7 dukátu, 1 řetízek zlatej
s obdýlnejmi kroužky od ptll šestmecílma korun,
1 ormpantík váží 6 korun, 1 zápona s pěti kamínky,
rubínky a hyacynthy, 1 zápolla s bí1ejm českejm
zafírem, 2 kusy krystalu, jeden v stříbře fasovanej a druhej prostej, 2 srdíclca křišfálová v stříbře fasovaná. Polámanýho stl'íbra lotu 39 a '/2' 2 chalcedonky I' stříbře
fasovaný, 2 jablíčka stHbrn,í, jedno větší a druhý menší,
1 srdíčko slHbrný I)ozlacený, bitýho stříbra za 21 kop
14 alb, gr. 7 d., bitýho zlata za půl jedenácta dukátu,
1 páteř korálovej s stříbrnými pozlacenými páteři a grošem s figurou Salvatora, )3 pátel'e korálový, 55 zrn korálovejch prostředních, 1 ruzky korálový, samorostlého
stHora kus váží 5 10ttl bez čtvrtce, perel 1 lot a čtvrtce,
1 stříbrná pozlacená koule, váH 9 lotu; 1 stříbrná pozlacená konvicka od 20 lotu, 1 koflíček stHbrnej pozlaccnej
na způsob větrního mlejnu, 19 lotu; 3 koflícky stl'íbrný
pozla:ený jménem sklenice od 20 10ttl a 'I"~ 1 ll1aličkej
okrouhlej koflícelc od 3 ' /! lotu, 3 stHbrný slánky od
12'/, lotu, 2 mísky stříbrný nedodělaný, vází 18 lotu
méně quintiku, na to zlatník přijal 13 lotu stHbra, "statek
sám přidal a ou díla není zaplaceno; 1 slánka drobet
pozlacená s llluZíčkem na koflík, váž'!a lll/, lotu; 12 lžic
s tocenými držadly a pozlacenými erby pana Ludvíka Korálka~, váží 32 loty; 1 perlová Ižice s stříbrnou pozlacenou 'násadou, 1 akštejnová lžice v zlatě fasovaná, 3 stří
brný Izice s struhádkem na jazyk 1)3 lotu, 3 lžice fládrový v sti'íbl'e fasovaný, 3 stříbrný pečeti, II nOžtlv
s násadami perlové matky, 2 zlatý olmpanty s erbem
pana Trejt1ara, 6 ohnutejch dukátu a 7 celejch, 10 dukátll,
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jeden mezi nimi s ouškem; 2 duppldukáty, 2 tolary, 1
groš stříornej drobet pozlacenej s figurami mistra Jana
z Husince a M. Jeronyma. Na penězích: Dukátu 31, na
tolařích groších a jinejch droonejch 314, 2 rozYlloble,
2 dukáty, 1 duplkoruna, 2 zlatý po 100 krejcařích,
1 dupldukát Salcpurskej, 4 rejnský zlatý, co jsou paní
Alžoětě kmotrové nadali, to v pytlíku stl'íbrným mazaným
zustává, 1 velikej stříornej pozlacenej groš, 1 groš zlatej
s ouškem hyacynthem a perlou, na němž erb pánuv Vratislavských, 1 groš stříbrnej s ouškem, všelijaké mince
starý drobný 26 kop čes., majestát a list zach ovací pana
Ludvíka, extrakt vztahující se na kšafl někdy paní Alžběty
Korálkové, kšaft psanej na pargaméně nebožky paní
Alžběty Korálkový pod pečetí St ar. J\t Pl', jistota na 8 set
od pana purkmistra pánův i vší obce St. M. Pl',. p, Korálkovi povinných, jistota na jedno sto kop grošllv českých
od p, Jana Cyrilla povinn/ch, jistota na pana Přibíka
Dltíhoveského za lOO kop gr. čes. svědčící, jistota J. Mti
C. paní Zuzaně, tehdáž pozustalé vdově po panu Petrovi
Trejllarovi na 50 kop Rr, čes, svědčícf, dobrá vůle od
pana Ludvíka Korálka panu Janovi Bunsonovi z Bunsonu
odevzdaná na 16 set kop míšo na pana purkmistra pány
i všecku obec Stal'. M, Pl'. svědčící, nespečetěná; item
dobrá vuole, v kteréž Václav Trejtlar z Krošvic postupuje
paní Alžbětě Korálkové odtudž z Krošvic, sestře své,
jednoho tisíce kop grošuv českých podle jistoty na pány
Písecké svědčící, nespečetěná; item dobrá vule, v kteréž
paní Alžběta Korálková téhož tisíce kop grošuv českých,
jakž v první dotčeno, postupuje panu Ludvíkovi Korálkovi, manželu svému, nespečetěná; item dobrá vuole od
paní Alžběty Korálkové dluhu odevzdaného panu Ludvíkovi Korálkovi na panu Kryštofovi Wettenglovi a Evě,
manželce jeho, pul třetího sla kop grošuv českých spečetěná. V zbrojné komoře: 8 zbrojí, které se na koni i
pěšky mohou dívat, s rukávy, hemelíny i rukavicemi;
1 uherská zbroj pod kabát, 2 halapartny, 1 halapartna
s vidlicemi, 2 šlachtšverty, I velkej hever k vozu, 1 malej,
7 cepy a troje malý, 7, dlouhejch ručnic, 1 pulháku,
jedna mezi nimi s 26 ranami, 5 krátkejch ručnic s holftry,
tři vykládaný kostmi a dvě prostějším dílem. V bílý truhlici: 1 pěkná lIluzírovaná zbroj, 2 kuše s železnejmi vobltíky s hevery, 1 košile pancířová, 3 zárukávy pancířový,
4 šorce pancířový, 2 šorce mit Laczen (?), 3 koncice,
1 prostá česká šavle, 4 tesáky, 5 touJcu.;, měděný kotel
s 4 cínovými alambiky, 1 pánvička plechová do lázně,
I postkysll, 4 měděný stříkačky, váhy měděný s závažím,
4 pily, 4 khdní sekery, 2 klíny, 2 železný vobruče, 20
novejch železnejch lopat, 1 škopíček měděnej, 1 hrnec
Illěděnej na pálení vod, 2 veliký plechový flaše, v kterých
mísky, lalíře, koflíčky jsou, 2 špulíře, 1 řetěž k vozu, na
dva koně nádobí. V druhý bílý truhle: Všelijaký truhlářský
nádobí, 1 luk s střelami, 2 panty pocišfovaný, 1 zámek
pocišfovanej, 4 zámky prostější, 1 zámek velikej s 3 rýgly,
1 se dvěma rýgly, 1 zámek menší, všelijaký zelezný
drobný hospodářství, cuz vše na hromadě složeno zuostává. Actum ut supra. Díl větší tohoto inventáře do
těchto ktlčh vepsán jest v pondělí po neděli MisericQrdiae
domini Rnno 1607.
' '
Ludvíka Korálka. Léta Páně 1601 v pondělí po památce Na nebe vzetí Panny Marie na poručení J. Mtf pana
purkmistra pánuv slovutný pan Václav Trejtlar z Krošvic
v přítomnosti pana Jana Rakovnického jinak Piláta z Jenštejna a pana Albrechta z Trniče, pánuv ~ad~ích od pana
purkmistra a rady k tomu volených, tohkéz pana Jana
Plateysa z Plattnštejna, J. Mti C. rychtáře a pana .mistra
Mikuláše Jaroměřského, od dotčenéllO p. Váóláva z Kro'švic
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stavil; a když JSOll se prostáti měly, tehdy on p. V~clav
dožádaných ohlásil se a oznámil, co se předešlého invenže jest k vyplacení jich peněz témllž pan~ Lu~víkovl zatáře léta eťc, 99 v středu u vigilií sv. J ana Křtitel~ statku
,.v'l J'emu též J'istoty p, Ludvík dal s lim pn tom doPUJCI
po někdy dobré paměti panu Ludvíkovi Koráll~oVl z Tě:
" ,,
ponev\'adž ta Sllma z stat1{tl 1'0 d'"
ICUV a ses l
ry'Je 10
I
Iozelum,
.
v. 'I
v
•
,
šínu pozustalého dotýče, kterýz jest se též v erít~mnost~
ochází a on jemu lo dobrodlllí uClm, ze JSou se nep' o:
pánuov v témž invenlál'i hned s počátku dolozenych, téz
Ptál aby je sirotku až do let dospělých dochoval. Pakl~
paní Anny Dešenský z Těšín,~~ a p~n?y Do~?ty, dcery
~' ~ B téhož sirotka dříve dojití let dospělých od smrll
"í vy k ona,I z'e tollo všeho pn témL lllventán
tak zcela
JeJ,
'ě
u~llO~ati' neráčil, tehdy aby jemu samýmu zust~ly. A tak
a zouplna zanechává, toliko domy, klerl nebyly v n Ol
tím týž inventář doplněn a zavřín. ,A poněvadz od). Mll
polozeny a vinice, i co jest tak kolivěk za sebou m~l,
C. pána našeho nejmilostivějšího Jemu se poroucí" aby
nám vykázal a před námi zinventovati d,al, s tím d"IŠlm
í Anně Dešenský z Těšínu statku otcovského po casto
při tom oznámením, že více za seb.ou IllC nemá.
PI:~novaném panu Ludvíkovi Korálkovi p~zůstal~ho p~
Předně duom jenž slove u anJela na kohoutě, vedle
Jt
'I a v inventářích obojí, jak otco\'SlceJ tak I matetSOUpl,
kd v •
dl I šaftu
domu řečeného ráje, v Stal'. M. Pr.; item dva domy.neb
yz ,Jemu ve e e
skej statek pojat a popsán j~st,
mandlovny jeden při krchově sv, Hašlala a druheJ na
, cl. sedmi léty stvrzeného a extractu I vlastní ruky poTrávnícku 'u vody IcZící; item vinice koupen~, ~d ~. Adamva
;~~menání seslry jeho statck mateřský předně zcela a
Bílýho vedle vinice paní Anny Behmovy lezl Cl ; }tel~ co~
xo~plna odveden bude" a čeho by se tu vned?stávalo,
kolivěk statku svého při městě Klatovech na cemzkol!:,
z slatku otcovského doplní, tu co potomne lm.mo v te~l
měl, toho jest se pan Václa: Treytler až p~sav~d v Ill:
stalek matel-ský zustávati bude, sám rO,zum ukazuJ~" ze Jí
čemž neujímal a jeho popsat! nedal. V dome Hrebenov
toho podle poručení J. Mti C, odvésti va ?ostouPlll, zpeském v sklepě dole při zelpi vykáLáno od, p. Václava:
čovati se nebude, Aclum, ut supra. Vloze?~ tO~lOt~ lIlv~n
itelll dva koflíky stříbrný na zpusob hroznuv pozla~eny
láře do Iměh stalo se v pondělí po nedel! Mlsencordlae
• pi'ikrývadly v pouzdrách, .váží 2 hřivny ~ loty; ~tem
domini.
1
'kredenc slříbrnej pozlaceneJ s obrazy svatych P~tra ~
27. 1599, 28, července. R,1I1IOp. č. S10~2, f._ .
· v,áz'í 7 lll'iven 1 lot·, item dva koflíky . slríbrny
I
O n d 'reje,
(Svědomí v lé při mezi panem MIChaelem
en ZlIlll; em
pozlacený, jednostejný míry, kteří se rozpre~ovatl ~:o IOU,
jinak Sendzivojem a paní Annou Dešenskou a VO~~llou
v nichž jednom kazdým svícen a slánka, vází
hnve,n 7
Pe kovou vlastníllla sestrama nebo p. Ludvíka K. z 1-),
lotu' item dvanáct lZic btl-fbrnejch pozlaceneJ~h vází ~
Osv'aldus Crollius, v umění lékal'-slcém do~tor, svě,ded:
hřiv~y 12 loltl; item koflík stříbrnej pozlacene!, vys~~e)
Co se již z světa sešlého p. Korálka nem~Cl a" smrt,' dos víkem váží 2 hřivny 2 loty; item š',;stná,ct lz!c stnort 'če pro spomožení pravdy molm s doorym svedolllllll to
nejch s apoštoly váží 4 hHvny 12 lotu,~ (,; Ilem vdva
/ysv'ědčili, předně že jest se neboztík p. K,?rálek v ,l~tu
koflíky pozlacený v jednu formu, bez ~~Ikry,:adel vází ~
ominulém etc, devadesálém osmém za dobre dlouhy ca~
J
hřivnu 12 lolu a 1/ ; ilem koflícek stnbrneJ pozlacene
p řea zimu téměř každou noc v domu pana Kapra u z~a,ty
na způsob hrnečku 'váží 10 lo;u; . item noha s~l:íbrn~ poPIwez
'd y v Stal' .M. Pl'
IHtlln
, nevypravitedlným. . malvazí
v
•
zlacená k sklenici váží 18 lotu; Item ~álek ~:nbrn~! po:
tak pokazil že jest z loho měl hroznou cervene vypreJ1 Ilr'l'vnu 8 lotu', item dve konvlcky
stnbrny
zIaceneJ'áZv,'
v"
. ,
..
štěnou tvál!, a já sem mu tehdáž vejstrahu ca~~okrá:e dávaf
4 hřivny 10 .
lotu' a.
'/2; .Item
,
, ' kofllkuv
"
poz 1aceny'váží
a jeho prosil aby takového pití zanechal, )lnak ze ~obe
,'nitř i zevnitř pozlacenejch ctyři, mezI mml JSou s pnskrze to zajis~é života svého ukrátí, jakž jest pak sobě Játra
krývadly nevážený; item jistota na urozeného pána pa~a
v po některémv měsíci potom
vodnatelnost ~:'
se
t a I{ zap~ál 1'l I ze
"
Jana Zbiňka Zajíce na 200~ kop míšo Pe,níze ,,~lOtOVY:
ho chytila, a v tom mu pocaly nohy otykatl, za t~~ ~"Item hotovejch peněz od MIChala SendyvoJe pnJa,l"pan
"
J' est ode mne některi lot soli perlové vedle )ll1e)ch
CIIlOU
ě
'd
něl o
Václav Treytler 1500 kop míš,; z těch peněz zapuJ.ceno
lél,al'ství pr'ijal jakž jest pak potomn pre e mnou ,ebylo, totiž těch patnácti set, panu z Sebuzína J. Mti 50,0
likráte vyznáv~l, kdyby nyní oznáme~ýcl: P,rosvti'e~kuv a
kop míš., a poněvadž jich neměl za sebo,ll zou~~na pul
obzvlášlně jednoho znalllenilého lékarstvI} ]Ukz ~'~ tol!o
léta phjato loliko ouroku 12 kop míš.; Item pnznal s,e
", 'I kteréž J'est Il,U ten polsky pán datl mel,
ZPl' á vu uellll ,
vo
"
'
t 1
b
pan' Václav Treytler, že jest pr'ijal od paní Anny De~ensky,
" I zVe by tehdáž těžce bvl pn Zll'otu zus a, ne
neuztva
,
'"
é
kl
jakž hned pl'i počátku inventáře poznamenáno stOJí, a to
jest mu otok v nohách něco poulevl!! a lj' CerV~!l pu Y
na pohřeb nebožtíka pana Ludvíka Korálka 3,14 kop
na tváři i s tou velkou, kterouz uprostr:d cela mel, v-;lo~ela
míš.; item za víno z vinice p, Ludvika str~~.'1O 67 kop
ominuly. Druhé že jest v jídle a pltí d~ma v ,pnb) lku
30 gr. m,; .item za člyry val~šky polský pnJato 30 ko~)
p é
(kd ,v J' est mu pan Kapr nadepsane ustavlcné malsv m,
)z
..
, '
I t 'I) t k
míš,; item cinže z domu oOOJí mandlovny 97 ko~ 22, gl.
vazí píti v domě svém u hvězdy dé!e)l, trpetl lle~ I e ~
míšo Suma toho všeho příjmu na hotových peilěllch, I ~a
nezpusobný a nemírný život vedl, zc Jest s?bě caslokl,át
víno učiní 2050 kop 52 gr. míšo Proti lomu oznámil, ze
neloliko obectlllll
k , ' v noci J'ídlo strojiti dal , sebe
t ael
"I"dd
"10
jest vydal z té sumy 1476 kop ť8 gr. B d. vše míš:,
silným vínem, ale také ipáfe~ým, léz. I v,az o c:"nulll ,: odejmouc jedno od druhého pozus~áv~ 574 kop 12 g~.
řennými a palčivými krmem" od lllchz sem castoklat:
4 d, Pri lom oznámil p. Václav, ze Jest mu p' .Ludvlk
jeho odrazoval plíce a játra pokazil, tak ze jest potomn
Korálek dobré paměti, i což jest on po sm:tl Jeh~' na
dost'al
Třetí že )' est mi včastokráte
s velikou
souc I10 t 1'l1
.
~
,
klínotích a stříbře sirotku k dobrémll vyplalll, pozllsta~
starostí a žádostí srdečnou žaloval, ze nevl,. c~ s: s nun
561 kop 12 gr. 4 d., což když se,.tolikéžo odv t~ch ~)~lI
děj' e že J' est mu žaludek jeho tak pokaženeJ, ze zádného
set sedmdesáti čtyř kop a dvanácti grošllv ,cty~' penez
'" ' nec
I!Ce, a ;
'e tomu
jídla, zachovati aneb zaZlll
. docela"
"ejme, tehdy zuostane toliko 13 kop ,~íŠ. Tol!kéz ~e pa~
věří a tu jistou zprávu má, I,terak manzelky Jel~o pam
Václav ohlásil, že z toho ze všeh~,~ríJmu a vydám kd!,'
matka při zaklínačkách ďábluv a babách kouzelneJch všeb kolivěk pan purkmistr páni rácIl! k lomll ~soby nanlikterak rady hledá, aby zvěděti mohla, co t:y ~. K,~rálek
c1Iti, pořádnej počet učiniy,?hce. Nap?;ledy I toho dostrany manželky své od něho zbehlé mysl~l~ ze J'ě za~:
ložil, že za sebou má dve JIstOty, svě:tcld na pana pur!ek sobě vzíti nechce, a že tomu docela ved, ,pon va z,
mislra pány i všeck'l obec města Plsku. na 529~ kop
tak patrně chřadne a sílu tratí, že jest mu dotcené mallmíš., kteréž jest pan Ludvík Korálek u Meyzle zlda za102
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želky jeho paní matka kouzliti aneb něco jiného udělati
dala. Na to se mne několikráte s pilností vyptávajíc,
mohl-li by tak proti takovým kouzlům přirozených
prostředkův a líkahtví dosáhnouti. Čtvrté, před pěti
aneb šesti dny, nežli jest z tohoto světa vykročil,
maje já z Prahy odjeti, s ním sem se v příbytku jeho na
lllzku v pHtomnosti p. doktora Lavína rozloučil, kterýz se
lllne též hodiny Pl'cd světnicí' na pavlaei, jaké by mé
zdání strany nemoci p. Korálka bylo, dotazoval, jemuž
sem tehdáž to na rozum dal, že on těžce z té nemoci
povstane za pHčinou souchotin, kteréž sc již byly rozmohly, jakož jsem pak témuž p. Lavínovi potomně
v krátkých dnech, jSllC na cestě z Brna, to též skrze
psaní zase ku paměti při vedl a jeho prosil, aby mně
strany dluhu mého, kterýž za p. Korálkem za lékařství
ode mne vzatá pozůstává, nápomocen byl, tak jestli by
ho P. B. uchovati neráčil, (čehož sem se velmi obával),
aby mně vedle přfpovědi jeho zaplaceno býti mohlo. Páté
a naposledy, také to s dobrým svědomím povědfti mohu,
že jest toho polského pána přede mnou nikdyž jinače
než ve všem počestném, dobrém nespomínal, líkařství
jeho, kteréhož sám požíval i dcerka jeho po něm pozů
stalá vysoce schvaloval, ještě i na posteli, když sem se
s ním loučil a jemu na rozum dal, jestli že toho polského
pána lékařství, kteréz pl:ede mnou častokráte schvalovál,
v této jeho ncbezpečné nemoci platnosti nepl-ineslo, 1e
těžce které jiné bude moci spomoci. On jest mi v pHtomnosti p. Lavína za odpověď dal, kdyby toliko ten
dobrý pán něco měl, čím by mu mohlo zpomoženo býti,
že o tom zajisté ví, ze by on jemu rád spomohl. Nic
více.
Markus Meyzl Žid u pana purgmistra pánu Bohu živému a pravému podle práva svědčil takto: Jest tak, že
sem se několik nedělí bránil a nechtěl sem mu tomu p.
Korálkovi půjčiti etyry tisíce, až potom ke mně dobrý
pány posílal o přímluvu, že mi chce nechat dostatečný
základ na jistotách. Pak sem to udělal a svolil sem
k tomu, že chci jemu půjčiti čtYIJ tisíce na ten základ
na ty jistoty, když mi je ukáže nejprv, a pak sou mi je
ukázali ty jistoty, kterýž svědčily na pány Písecký a jedna
na pana z Lobkovic; když scm byl dostatečně opatřen,
vyčetl sem mu čtyry tisíce kop na uherských zlatých na
ty jistoty vedle našeho snešení. Co se dotejče těch slo
dukátův, ty jest daroval p. Korálek z dobré vule mý ženě,
a takové dukáty sem vyčetl v páně Menšíkovým domě
v světnici jeho, a pan Bunzon byl při tom, a takové
jistoty p. Korálek dal mi v přítomnosti oznámených pánuv
i s dobrou volí a tak ,sobě ty čtyry tisíce na dukátích
sám stáhl a vzal k sobě, a potom aby měl tomu Polákovi
něco od tach peněz dáti, t,) já nevím, ani já jeho jmína
neznám, a když sem já ty jistoty vzal, dal selU je schovat
p. Bunzollovi, neb ty dobrý vůle SI ědcily p. Bunzonovi
a já sem to jemu svěřil, a potom když čas placení přišel,
nechal mi dvě jistoty na místě peněz a ostatek potom
v půl létě vyplatil, a to se všecko stalo skrze p. Jana
Bunzona, a že jest mi nebožtík jako dobrý poctivý pán
zaplati], a to se placení všecko stalo v domě p. Hunzona.
A ještě sem mu p. Korálkovi chtěl dvacet nebo třidcet
dukátů darovat v přítomnosti p. Menšíka a p. Bunzona,
jen aby mne z tý půjeky propustil, ale on nechtě!.
Nic víc.
Anna, chuva Zuzany, pozllstalé po Ludvíkovi Korálkovi dcery, svědčila takto: Jáf to mohu povědíti, při
pravil-Ii jest ten ji,tej pán, jak sedí u vězení, Korálka ne-,
božtíka vo statek, to já nevím, neb neboztík jak jest ziv
.toho přede mllOU neHkal, aby ho měl pl'ipravit, malvazí
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aby měl pít před smrtí, jak zdravej toho jest nepil, neZ
jistou vodu od sv. Václava, pil ji více než tři neděle, a
topinky abych já mu měla sušívati o půl noci v noci, to
já o tom nevím, než ve dne sušívala sem, a že sem vo
půl noci nesušívala, než co tuto o tom líkařství praví,
toho jest paní Dcšanská povědoma, když jest naše paní
od nás byla odešla pryč, toho času paní Dešanská k nám
chodila a za to mne pro Boha prosila, abych zádnýho
líkařství od žádnýho doktora dítěti nedávala, když jest
tak hrubě stonalo na neštovice, a tak sem já se neměla
koho raditi než přátely, a ncbožtíka pána poslouchati,
když sme paní neměli. A potom zase když jest mi nebožtík přinesl skleničku čehosi, já nevím co jest bylo,
ale já sem mu toho neda~a dítěti, než odpuslte, zahodila
sem to tam do zadního pokoje, a druhou skleničku když
mi nebožtík dal, pravil, že jest od jednoho znamenitého
pána, a já ji vylila za truhlici, kde sou šaty. Potom paní
Dešanská kázala mi na místě toho lékařství dáti pálenýho
jeleního rohu, aby pán nevěděl, než Zuzanka ho toho
líkařství neužívala, jak jí je pán s sebou přinesl; ten pán
praví v ty ceduli, že jest náš pán třikrát více u jeho
stolu bejval, nežli von u jeho, to já vím, že jest u n~ho
bejvával nebožtíček pán, ale já nevím, jídoll-li jest on tam
a píjel čili nejídal, zdaliž jsem já tam bejvala, to taky
ten pán praví, že to jÍ<jlo, 'které jest mu pán náš posílával, že jest říkával, že to všecko za práci nestojí a že
je"t je zas domu posíláva!. Item jest toho jídla nikdy zas
domu neposílal, než všecko tam zůstávalo, že jest to
s vděčností přijímal s děkováním. Nic víc.
Marta, služebnice neboZtíka Ludvíka Korálka, svědčila
takto: Strany těch topinek to není pravda, já sem jich
nesušívala v půl noci, a že jest Humlarů syn zase nosíváv,,1 jídlo, to taky není, než někdy, když prázdnou míSil
p"inesl, viděla sem; o to malvazí, já sem ,ho někdy při
nesla žejdlík, když někdo k pánu přišel, ale on pán ho
nepíjíváva1. A asi dva dni před nemocí tak truneek piva
se napil a vodu vod sv. Václava píjíval, a toho já taky
v paměti nemám o tu Zut'anku, pán Bůh ví, žeť nevím,
slyšela-li sem to o těch penězích taky; o kterých praví,
že sem já je měla nositi k pánu, že sem já žádnejch
peněz nenusila, než p. Václav Treytlar sázel nějaký zlatý
na stole, ale já nevím od koho jsou byly. Nevím již
nic více.
Matouš Žďárský svědčil takto: Jakož jsem pohnán i
dohnán od p. 11'Iichala Sendzywoje ze Skorska k svědomí,
co se nebožtíka p. Ludvíka Korálka dotýče, toho času,
když jest on umřel, já sem v Praze nebyl, ale byl sem
v Slaným a na Poštovicích několik dní, však před tím
některého easu byl sem u p. Kodee, kněze Petra v Tejně,
a tu byla zmínka, že nemocen leZf, ptal selll se, co tak
těžek, an nebylo slyšeti o nemoci jeho, oznámil mně pan
farář, že těžce leží a z té nemoci on
těžce vyvstane;
a tak že soudí, že ex phtisi leží tak těžce, já sem k tomu
řekl, to snad od pití zb)'tečnýho a si\nýho, jakož pak on
vína silná pije, jemu přichází, on mně dal za odpověď:
Bůh milej ví, jest těže k velmi, i k tomu sem řekl, že sem
já u' neho nikda nebejval kromě toho dnc, když Samuel
Tisíc měl na rynku sfat bejti, seděl za stole,,, nebožtík a
dva pratl'i jeho s ním, ačkoliv několiK krmí na stole stál?,
od toho jest nebožtík nic nejedl, ale pil několik sklelll~,
vína domácího i rejnskýho, tak jednak lomu je'dnak druhému zase připíjel, při tom byl Václav Plavenskej i Jiř!k
Přeštickej; aekoliv mně žádal, abych' ho někdynavštfvll,
že mne pro starodávní známost rád uhlídá, však sem v(-ce
potom u něho nebyl, a to bylo před smrtí jeho dost
dávno. Více nevím.
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s ním píti. Též také toho povědom jsem,v k~yž ,před
Jan Kapr z Kaprštejna sv}d~il takto: Toho sem, porokem p. Petr Gorajský zde v Pr~ze byl, ze Jest., cht~:
vědom a v své paměti mám, ze Jest pan Ludvík. Ko~álek
nahoře jmenovanej dluh za p. MIchala panu Koralko\l
mne za to žádal, abych léta etc. 97° na. podZim ,lem~
't' dále p Korálek prosil aby toho necháno bylo,
zap Iat 1 1 , "
.
<"
v d
k vůli to přátelství učinil a za panem MIchalem San dlže toho na ten čas nepoti-ebuje. Toho ~~m také ?ove,.. om,
vojem do Saské země jel. a psa.ní ?d něho p. Ko~ál1~a
že takovou sumu, Herouž je,t podle JIstoty mel Pl': s~.
k témuž p. ,Michalovi SandlVOjOVI latlllské vdonesl .a I ete~
'I léta etc 97 0 panu Sandivojovi p. K"rálek vycÍsh,
H av e
.
v
o v d V \'1
zlatej ormpantovým dílem po mně tél\1uz p. MIchalOVI
teprv a sotva vyjednavš} při Z!du"léta ~tc. 98 pre
e 1 <Ou
v dar odeslal a abych téhož p. Michala podle téhož psaní
nocí takovou ,sumu vycetl; vlceJ! nevll~.
v
v
jménem páně Korálkovcjm žádal, ab~ ~e zase d? Pral~~
Václav Plavenskej z Plaufeldu, písar kancelár~ ~razské
navrátil, ale dojevše tam az blízko k Grllllllku, .k~ez tehdaz
dolejší, svědeil takto: Jakož js~m skrze ce duh rezanOll
kníže Brunšvické pl-ed morem ujelo, nenalezšl Jeho pana
IvIichala SandyvoJe, abych mu svědomí
d P
po IHl,á n o
·
,
t I r
Michala, zase sem se domu navrátil a takové psvaní témuž
k této při vydal, kdož na mně žádá v prvlll~1 ar ~ ',u I
p. Michalovi, kteréž pan Korálek odeslal pov mne, ~ Praz~
toho dokládaje, pokndž jsem já u ~o?ré paměy neb07,ltk~
dodáno, a ten řetěz zlatej p. Korálek ~émuz. p. lvItchaloVl
L d 'íka Korálka z Těšínu v sluzbe trval, ze by tehcláz
sám daroval, připověděvši podle toho ctyr tlS~? kop míšo
p. u I y' fTorálek byv zdráv , velmi
nesmírně a nestřídmě
]menovan L'o. ,
."
,
.,
•
"í' I
témuž p. Sandivojovi půjčiti. Když k tOI~1ll pr~šlo, nemaživot svuj vedl, jak malvazí tak 1 JHlY Sliny nápOje Pl) I~, '
jíce takových peněz, jakož to sám mně duvvěrne p. Ludvík
tak,v e nikdyž den za noc a noc za den nemíval, a on ze
oznámil, že ani čtyr set kop míš. v dom~ nen;~, ~1~e za
. e : ]. eho několikráte aby toho nečinil, z toho trestával,
J
'ě '
V' u. do to prosil abych s Meyzlem Zidem mlUVIl, muze:h ~emu
k stomuto artykuli toto
sV dcfm: acVl<O I"IV Jsem ZIVv
čtyr tisí~ kop míšo půjčiti na jistoty, na kt:re~c~~~ do
tčeného Korálka v žádné službě nebyl, ale h~,ed z detHlství
ptll deváta tisíce sumy bylo, i též potom s tymz Zldem
jakožto krajanové v známosti a dobrém prátelvství s~olu
p. Korálek sám na paláci i jinde ml~vil a ~obě u něho
jsme zůstávali, tak že i dostavše se spolu, kdyz to. tazení
túž sumu bez sta uherskejch zlatejch ~lyry tIsíce Iw?,.míš.
z Česl,é země před pěli léty do ~her bylo, po~ Jedn~m
objednal a sám je od téhož Meyzle ~ida k sobě pnJal a
praporcem pana z Ro1.umberka v Jednom ~~anu Jsme pletémuž p. Sandivojovi, jak mně nebo~tík P;, Ludvík s.á~~
bejvali a on poznav ode mne k sobě upnmnou lásku a
oznámil odvedše a s ním spocetše, I ten retěz, ktel eJz
věrnost, mne jest sobě, kdybych se kolII' do Prah~ .dojem~ d:,roval (neb jeho p. Sandivoj darmo vzíti ~echtě1l
stal jeho abych nepomíjel, rukou dáním zaváz.al, coz J,est
i to co jest mně na cestu dal, i co jem~ p. M!Chalovv~
! talo tak že J' á za příčinou dosažení něJaké sluzby
se I s ,
,
"
k' f d' nk
daroval, víceji všechno v jistou sumu scelit a ?O" l?etI
do Prahy jsem se dostal a k nemu pro, "neJa Y e IU
tisíc šest set s koliks kop míšo se toho n~šlo, nacez Jest
takové jsem se utekl, on pal; jsa toho. casu vdovc.em a
i list týž p. Sandivoj témuž" p. Kor~lko:1 do ~;,ou let
žádného při sobě lak n;;naJe, m~e Jest. pr? ulnáce~í
udělal,a takovej list anebo Jistotu nekoltkráte tyz p. K~:
chvíle, až by mi P. B. ne]akou slnzbu dátI }ácli, .za v~'~'
rálek strhati a spáliti chtěl, va že tak?vé!l? dluhu pn
kterej cas abych při něm pozůstal, žádal, coz sem I uCIIllI
témž pánu užiti nechce, ale týz p. SandlvoJ Jeho K?rálka
a okolo dvou let neb přes ně při něm trval. Po ten pak
pro pána Boha prosil i i'. Jiřík Pr~eštický, va~y :é Jlstoty
všec!cen čas nic takového, co by proti P. B. a slovu jeho
netrhal a nepálil, že on toho nez~~á, nez zev Je~1ll rád
svatému, jakž ho pun Sendyvoj dotýk.ati smí, ?cl n~ho
při témž času, jakž se zapsal, zaplahtl chce,. coz n~Je~nou
jsem nespatřil, aniž jest on, p~~,n~ Jest S? nekter~ch
neZ mnohokráte sem od téhož p. Miuhala sleJchal, ze Jemu
alchymistův a ničemných pochlebmckuv nec~lytIl.' takove!.ch
něz
• poděkováním zaplatí; jakož jest mu na. to v n~co P':
silnejch toho času nápojllv neužíval, ale Jak Jest se Jlm
i odl'edl, tak jak mně sám p. Korálek pravl!, ze Jest Jlz na
na jich lahodná a oulis~á s~?va té.n:ěř pod ~10C odevzdal,
tu sumu do s'edumnácti set zaplaceno. Téz toho sem také
tu teprv a podle jich vule zlV beJtl ao .co )lm .yb~znéh?
povědom, že jest p. Korálek říkal častok:.·áte.' by. p. Sa.l::
k jídlu i lm pití bylo, a to vše na svuJ groš Jldatl a Pl:
di"oj jemu té sumy povinovaté nedal, ze Jest Jemu pz
jívati musil, a co jest jim kalil' líbilo, beze vší odpornostI
dosti za to učinil že jest jeho dcerku Hkařstvím sveJm
jim kupoval. PH zavírce toho arty kule dokládá p. Senod smrti vo kterÝž již doktoři pustili, uzdravil, kleréhožto
dyvoj, že nikdyž den za noc a noci za den n':,míval, t~
Hkařství' nejednou než ne kolikráte s týmz p. Korálke~n
jest pravda ale den za den a noc za noc pred sezua:
sám sem užíval, a to říkával, že mu k zdraví dobre
mením se' s alchymisty držíval. V druhi m artylmlI
slouží. I byvši před rokem težce týž p. ~(orálek nemoczmínku činí p. Sendyvoj, že před rolcem s~rz ta~~ov~ nenej měvši nohy i tvář všecku oteklou, pko by ,:,odnasmírné pití v těžko II nemoc upadl, nohu 1 tvár vsec1m
tel~ej byl když toho lékařství požíval od p. M!CI~ala,
opuchlou jměl, tak kdyby nebrlo ,pr':dně P:.vB . (k čemuz
pravíval, 'že jest mu lechčeji a že. se po .tom lékarství
se sám přiznával) a jeho lékarslvI, ze by J1Z dávno p~~
dobře má ale že jest nemírnost velIkou v pltí zach~vával,
zemí by!. O tom nic nevím, jakejm zptlsoben~ aneb pn~
i též jsou~e kolikráte při přítomnosti mé od téhoz pana
činou Korálek v takovou nemoc upadl, nebo J~em te~ld~z
Michala napomenut, aby t~kové!~o, veliké~lO pit.í ncchal,
několik nedělí pořád v Klatovech byl, ale t~ .jest m;. ve:
to lékařství ani jiné, kteréz od jlllych pozíval, Jemu ne:
domé že když jsem se do Prahy tase navratll, dotceny
mohlo spomoci, tři i čtyry žejdlíky mal.vazí a~eb rrvo!1
Korál'ek již zdravější byl a nohy ještě drobet ~puc.hlé
a jiného bih,ého pití mezi jinejm nápvoJem reJnsl~eJm n
jměl a z domu nevycházel. J es~ ovšem pravda, ~e ,Jest
uherskejm vínem jemu samému nestacovalo; kdyz ~em
časem ke mně říkával, vychvalu]e toho pána lékal ~t\ í, a
kdy koHv k němu ráno přišel, tehdy pá;ené. a.quam vlt~e
podle toho připomí"aje jeho jakési nehrubě k .víre poza několik krejc<l.rů vypíjel a p'ltom vlila I Jlllé nápOje
dobné připovídání, že by j~mu t~ž . p,v Se~dyv~j .za dvě
na to pil, několikráte př'išedš~ .ke mn~ do l?říbY,tku mého,
stě let prodloul:ilost věku slIbovati Jmel, cemu: Jest on
přes půl noci s ním sem s;detl a píli ~1vu'll, a7, skrze to
vv:'1 TI'etí dokládá toho když jest koliv co od Jídla neb
veu
.
' v
'I I v
á
takové pití před rokem téz v nem?c tezkou sem ~padl,
pití k němu nahom do domu neboztík pOSI a. J ze n: s
la
tak že solva přestavše takového p~tf, zas~ k zdravI s;m
nejednou zase z domu vyhnal, abychom mu
, ~I.tí
přišel, nebo jsouce jemu .na 0,nen eas povlll?vat a dluzen
ani co jiného nenosili, že má z daru P. B. nac zlV beJtl;
k vůli jemu sem) nechtě)íce leho rozhněvatI, musel sem
102*
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tu jest opět pan Sendyvoj na velikém omylu, nýbrZ dobře ví, že jsem já jemu do jmenového domu ani za
halíř, jak jsem živ, nenosíval, mnohem méně od něho
z domu vyháněn býval, ale co jest mu při čeládce odsíláno bývalo, to jest s vděčností a poděkováním přijímal
a ničehoz s vědomím mejm nazpátek zase neodsílal, ano
i toho dotknouti musím, že když jest manželce p. Sendyvoje P. B. pomocníkem bejti a jim spolu synáčka dáli
ráčil, že jest p. Korálek, když jest křtiny strojiti měl,
z domu svého nemálo všelijakého koření, vína i jiných
potřebných věcí v hojnosti tam odeslal a všeclw tam zustalo. Ano i tehdáž, když jest nás P. B. teď jminulýho
času ranou morovou navštíviti ráčil a týž p. Sendyvoj
před tou moc( Božskou s manželkou i dítkami svými do
Jílového ujel, tam za některej čas trval, on p. Korálek
.troje se také za nimi nemálo, ale dosti mnoho od ko·
ření, vaření, másla, sádla, vína, piva, masa uzeného i jiných věcí k nim napřed odeslal a potom dva nebo tři
dni dobře-li se pamatuji tam se vypraviv, s nimi zustával;
domu sc pak navrátiv, těch věcí od nich požádal, ale ani
s polovicí se neshledal. Měl-Ii jest aneb má-Ii Sendyvoj
nač živ bejti, mně po tom nic není. A že jest pak pan
Korálek u něho v domě víceji nežli on u Korálka býval,
zdali k vobědu neb k večeři čili na nějaké učení tam
chodíval, O lom vědomosli nemám. Naposledy zdali jest
Korálek p. Sendyvojovi kdy co daroval aneb on jemu
zase nějaké vynahrazení učinil, o tom ani o ničemž jiném
podle těchto varlykulův nevím.
Dorota Zidovka, Marka Meyzle žena, svědčila tctklo:
Nic jinače nevím, než že jest mne nehožtík Ludvík Korálek prosil, abych se k svýmu muži přimluvila, než já
nevím, jaké jest jednání aneb voč mezi nimi bylo, než
on mne prosil, abych se přimluvila, aby mu můj muž
pujčil, nevím byla-Ii jest pujčka čili co jest bylo, musím
pravdu pověditi, nevím jak jest to bylo, že mi chce darovati sto uherských zlatých, bylo vo člyry tisíce činiti;
pak jsme my jemu vyčtli u p. !vlenšíka v pokoji těch
čtyry tisíce kop, všecko na uherskejch .Iatejch, byl tu
přílomen p. ]\Ienšík a p. Bunson, a když jsme je vyčtli,
on sám p. Korálek nebožtík je přijal a mně hned podli
své pl'ípovědi sto uherských zlatich daroval; nic více
nevím.
Jiřík Humler starší, J. Mti C. služebník, svědčil
takto: Já Jiřík Humler pravílll to na mou vykonanou pří
sahu, že jest p. Ludvík Korálek z Těšínu, dobré paměti
můj někdejší velmi dobrý pNtel, mne častokráte k sobě
zval, tu sem viděl, ze jest nezpusobný a nemírný život
vedl, neb jest ranního času aquas vitae, malvazí a ryvolu,
též i za jídlem takové vlaské nápoje a nejsilnější vína,
kteriž jest dostati mohl, píjel a k tomll dosli málo jídal,
z čehož potom pošlo, že jest před rokem I' lěžkou nemoc
upadl, tak že jest po nohách i po tváři velmi oteklý byl,
však že jest tehdáž něklerá Iíkařství jako od p. GroJlia
léka,:e exlractionem et solutionem perlarum et coraJIorum,
obzvláštně pak od J. Mti p. Sendyvoje, jakž mi p. Korálek sám o tom oznamo"al, SUlllmam et universalem medicinam (jakž jest to jmenoval) přijímal a toho požíval,
takové Iíkařství pl'ede mnou vysoce schvaloval s tím
oznámením, že to p. Sendyvoje lfkařství po P. B. předně
jeho dcerce, kterouž jest již za umrlou pokládal, též i jemu
od nemoci jeho zase pomohlo a zdravého učinilo, za kteroužto příčinou on od J. l'vlti p. Sendyvoje každého času
přede mnou vysoce vychvaloval a podle tuho oznamoval,
že jest veliké a vysoké tejnosli pH něm viděl, nic více.
Jiřík Humler mladší svědčil taklo: Toho jsem dobře
povědom, toho roku jakž jsem u p. Koráll,a slou~ill
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jest nezpusobný život v jídle a pití vedl, neb jest ranním
jitrem zacal pálené víno a jiné vlaské nápoje píti, potomně se položil, a když jest se vyspal, zase začal jísti a
píti, odkudž půlomně jemu nohy i tvář velmi otekla, od
ktel'éhožto nezpůsobného života p. Michal Sendivoj sám
častokráte skrze mne též jiné služebníky své, aby od toho
přeslal, jemu vejstrahu dával; nicméně i toho sem pově
dom, že pán muj Korálek častěji u J. Mti pána nežli p.
Sendyvoj u něho p. Korálka jídal, a když jest časem pán
milj od strojenejch knní aneb jinejch J. Mti po mně posílal, tehdy mi paní to za odpověď dala, abych já s takovej mi věcmi doma zustávul a jí nic víc nenosil, že mi
pryč káže a více do domu nepustí. Také sem to od nebožfíka pána mého slyšel, že jest mu p. Sendyvoj nějaké
peníze na prostejch dudcích a tupldudcích i jinajch penězích odvedl, neb sem je viděl vydávati, také sám sem
od osoby své nikdyž za jiný neměl, než že jsou obojí
strany velicí přátele byli, a toho sem nikdy neslyšel,
aby nebožtík pán můj měl to praviti, aby ho p, Sendyvoj
o jeho peníze podvésti měl, toho jest v nejmenším jak
přede mnou tak ani před jinejmi lidmi sobě nestěžoval.
Jiného nic nevím,
Jiřík Farber svědčil takto: Že 'sem toho nic nepovědom, jak mne tu pohání, než za živobytí p. Korálek
říkal před pul Htem, že jest p, Michal dobrej poctivej
pán. Nic víc.
Karel Lucín Helikonyad z Helikonu, měštěnín Nov.
M. Pr., svědčil lakto: Tóho jsem povědom a v své
paměti mám, te léta tohoto etc. 99°, dne nepamatuji, šel
jsem pěšky z Jílového sem do Prahy, lu jest mne potkal mezi
Zlatníky vsi a Písnicí p. Michal Sendzymír jinak Sendzyvoj, jeda on na koni s pacholetem sám druhej, oznamoval mi mezi jinou řečí, že jest p. Ludvík Korálelc
umřel a z tohoto světa sešel, že jest ho nerad ztratil, že
by chtěl velikou věc za to dáti, aby byl dýleji živ zuslal.
Též i toho sem povědom, žc léla tohoto elc. 99° ve
čtvrtek na den sv. Jana Křtitele jmenovani p. Michal
Sendzymír, jinak Sendzyvoj', do města Jílového přijel i
s paní manželkou svou, atm sobě sekáče, kteří by mu
trávy na ltíkách sekali na statku řečeným Furnbergk, kterejž
mu domácím právem pl'isouzen jest, projednal, a měli mu
touž trávu hned na zejtH sekáči síci, V tom tu noc pan
Linhart Voves, rychtář zdejší St M. Pr., s čeládkou svou
tam do Jílovýho přijel a jeho p. Michala Sendzymíra jinak
Sendzyvoje jal a sem do Slal'. M. Pl'. do vězení dovezl,
tak z toho klízení z těch Ink sešlo a on p ..Michal Sendzyvoj podle oumyslu svého strojíce se v Jílovým přese
všeckna díla Zll stati a přivezše sebou i potravu z těch luk
skliditi nemohl a já jsem od něho nic toh$' neslyšel, aby
se jměl anebo chystal kde z království Ceského odjeti,
nýbrž mne se jest dožádal, abych mu v tom v se propůjčil
a s panem purkmistrem pány města Brodu Ceského i na
místě vší obce, též s p. Samuelem Nejepinským jednal,
aby mu své spravedlivosti, kteréž knihami městskými
města Jílového na statcích v Věži Vondrovským a Popudovskim tu v Jílovém ležící mají, to jest od nich skoupiti a se tu v Jílovém osaditi mínil a chtěl, a o témž p.
Michalovi Sendzimírovi nic zlého povědili nevím, než
všecko dobré a poctivé. Více nevím, k tomu se při
znávám.
Barbora, Karla Lucína manželka, svědčila takto: Toho
jsem povědoma, že jest p. Michal Polák Sendzymír přijel
ve čtvrtek na den sv. Jana Křtitele d" Jílového a do Věže,
a jeho žena přijela za ním s děvečkami, a on s služebníky napřed, a tu vypravoval, že jest přijel do Jílovéh~
~~ tou př,čino\ll ~e by cl#1 n~ svém sta~ku sobě dátI
c
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ale po mallčk"
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a že musí umríl~hv.llce kncel, naríkal, že jest mu těžko
ráče nařík I
, 1 v to~n se hned dávil a hned na Kolikrát naří:a'l s kti~l ~or:~~m katem ať se ujistí, do nělco
v uši svý'
' a e or CI, kate, což jest on sám slyšel
poroučel ' ba ~n mne p, Ludvík k sobě zavolal a mně
oznámil ' a, YCII k p, Michalovi došel a jemu dobrej den
k němu a, ze ,10 prosí pro Boha, aby toho Koráče kata
on KOl'áYlCte náeposílal, že ho 1'0 hrdlo pl'ipraví, což jest
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kolik kusů; ldobúk nový' dal pán udělat s bílým penm,
taky mu ho pán daroval, koupil sem taky tomu Polákovi
hned tu l(oráč ohlásil, že jest mu toliko píti nechtěl
d'áti, a p. l\Echal odpověděl, že' by na to píti neměl, ale
sud piva, pán mi dal sám ua ně peníze, yzal sem je od
aby mu trošku syropu a nebo jiný yodiclcy maličko,
Korandů, uhlí sem několikráte kupoval, dal sám pán peníze,
abych já ko~pil a dal tam dovézti, tam jak byl v Sádlový
kterou jest mu on poslal napíti se, že jest jemu nepodomě u sv, Stěpnna, od jídla sem dosti nosil taky i od
rOllčel a p. Michal mi to zase za odpoyěď dal, že by
všickni přáleli jemu dovolili i radí, aby on všecko pil a
vína, kdož muže všecko pamatovat. Více nevím.
Václav l'olkovskej, někdy Ludvíka Korálka kuchař,
jedl a aby on jedny brzo umřel, a oni přátelé yšickni
aby se o statek rozdělili. Tak sem já k panu Korálkovi
svědčil takto: V pálek bylo, viděl sem, když Kuráš na
cejnovým talíři strojil to líkařství, který měl p. Korálkovi
r,ase šel a od p, Michala jemu dobrej den oznámil, což
dodávat, to nevím, kdy jest je přijal, vedr pak v pálek
on ustavičně těžce naHkal, že ho u srdce bode a řeže,
yokolo dvou hodin na noc šel sem na mázhauz a Kuráš
že uml'íli musí, a dvakrát se a nebo thkrát v srdce, cO
stál ve dveHch a nahlížel do světnice, a já pl'ijdu, zeptám
nejtouze mo!.l, zavřenou pěstí udeřil naříl<ajíc, že jest tak
těžko jako kámen u srdce, chtějíc mu paní sestra to zbrase, kdo jest? a on pravil, mlčte, mlčte, a potom já sem
ňovati )ldeřil ji pohlavkem a ještě jednou se chtěl udeřekl zeptavši se ho, co jest pánu tak těžko, a on mi na
řiti v srdce, chytil sem mu vobě ruce a držel senl (~lU je, to žáduý odpovědi nedal; týž sem mu řekl, pane Kuráši,
chcete-li zde zůstati, poďte se mnou nahoru ležet, nebo
a on mně řekl, och těžko mi, těžko, já musím umHti.
tu paní líhá v světnici i paní Dešanská, též mi žádný odI taky toho sem povědom, když Polák ten tam přišel
povědi na to nedal, v tom se ho (sic) pak odešel. Též Lorenc,
s služebníky svými, že jest pán ten vodičky ňáký nalil do
skleničky, a on ji od něho p. Ludvík přijíti nechtěl, než který pána hlídal, ráno y sobotu mi povídal, že jest toho
Koráše nemohl ven z domu vybýti, již sem prej vás če
na toho Koráče volal, kate Kúráči, kate, kate, a Koráč
ládku mínil zvolati, abychom ho nějak z domu vypravili.
s'(avši z daleka přišel k p. Ludvíkovi samýmu, cO p, KoTéž ráno v sobotu povídalo mi panský pachole, že jest
rálku co? a on mu odpověděl, kate života mého; a on
p. Michal kejvl na něho, aby yen šel ze světnice, což pán volal na Kuráše kate, kate, a Kuráš nedaleko stavM
u pána, že jesti natáhl ucha a poslouchal, co pán praví;
jest tak učiriil. A to taky yím, že jest mu ta paní toho
též potom po některý chvíli přijdu do svělnice, postavím
p. Michala taky líkářstvf poslala, když pán její nebyl doma
a byl na Budyšíně, v zeleným hrníčku po služebnici
se před pánem, též Zu/,anka, dcerka jeho, okolo mne
chodíc, a já sem ji vzal za' ruku a postavil sem ji před
Marky tě, že paní prosí, aby to líkařství přijal, že jest
pána, pán pohleděvši na ni řekl: Och má milá krev, vezmi
hovězí polívka toliko; a on p. Ludvík kolikrát na mne
ji pryč; též některej den po smrti pána vyhlížím z domu
pohlídl, drževši ten hrníček, a já rozuměvši, že by to
jdouce tudy Kurúš s hury do Caletné ulice s Tobiášem,
nerad přijal, i'ekl jsem, p, Ludvíku, nepHjímejte toho,
tu se se mnou zastavili, mezi tím se Kuráš zeptal, kde
však sk přijali od p. doktora Lavína, není tomu čtvrt
hodiny, a on jest mi jej dal do rukou a jsem jej dal
jest paní, a já sem l'ekl, že jest doma, že sedí na mázhauze a ze vyhlíží z vokna, a on řekl zasmávši se, chce-li
chůvě, aby jej schovala, p: Ludvík se pak na něj nikdy více
neptal, a ona chůva řekla: kam to líkařství dějeme? a já
líkařství, a v tom odešli ode mne. Již nic víc nevím.
Jan Kapr z Kaprštejna svědčil takto: Co lem prvotně
sem řekl" néjlípeji 'pslldátinebo vylíti; chůva pak mi
panu Sendzimírovi, jinak Sendi"ojovi, proti paním sestrám
povídala, že jest to vylila, že jest bylo zespod nětco zez Těšínu vedle nich a spolu s nimi panu Václavovi Trejlenýho. Když sem potom p, doktorovi Lavínovi o tom
t1arovi svědčil, k tomu se znám a to týmž paním sestrám
oznamoval, p. doklor se na to líkařství ptal, kde by bylo,
a já pravil, že j,est chůva pověděla, že jest je vylila;
těž panu Václavovi Trejtlarovi proti dotčenému p. Jvl1ichal()vi taky svědčím a toho dokládám, pl'edně že sem toho
p. doktor Lavín ji povolal, ptal se jí, proé jest to vylila, že sme je měli jemu ukázati, ona jemll povídala, že
nikda neslyšel od p. Michala Sandivoje, aby se J. Mti C.
radou a nebo legátem jmenoval, než p. Ludvík Korálek to
jest nic nebylo než polívka hovězí a něco zelenýho
yespod jako krumšpát. Taky že jsem toho povědom, že
jest říkll, že jest v velký milosti u J. Mti C. a že nejést se ten Polák p. Michal, když k p, Lúdvíkovi přišel,
poslední radou J. Mti C. bude, a že J. M. C. ráčila ho do
o' ňákej list hádal, že to bejti nemůže, to sem od p, LudPolsky poslat k králi I'olskýmu. To sem též povědom, ze
p. Ludvík Korálek okázal mi hřeb a šroub a hák, jak se
víka slyšel, a ten p. Michal vždy pravil, že jest dosti,
na něm na stěně šaty věšívají, pravil, že jest to sám
když poznamená svou rakou, než co je mezi nimi bylo,
svejmi vocima yiděl, že to bylo prvy všechno železný a
to já nevím. VLe nevím,
Michal Laypolt, p, doktora Lavína služebník, svědčil
a obzvláštně hák že jest yiděl,že jest jej z stěny vytrhl
a že jest těch železnejch věcí jakous yodičkou pomazal a
takto: Toho jsem povědom, že jsem s pánem svým k Kona uhlí řeřavý vundal na stole v světnici, a že jest se to
rálkovi chodíval, když jest nemocen byl, neb jest mu
všechno v dobré stříbro vobrátilo, kleréžto všechny tľi
pán muj líkařství dával" a potom že jest Kuryáš přišel
kusy stHbrné že sou hyly, viděl sem, ' A to Hkával pan
a ten jest Korálkovi nějaké Iíkařství dal, a tu jest KoMichal jemu Korálkovi, jestli že mu P. B. ráčí pozehnati,
rálek pradl, kate, kate, morduješ můj život; a taky sem
aby těch věcí k místu a k zlatý tinktuře přivésti mohl, že
často k němu chodíval a nikdy jsem neviděl, aby kdy
jemu 'chce za to dobrodiní, že jest mu půjčil, daleko
malvazí neb víno měl píli v své riemod, a jednou sem
celou noc ů něho ležel a prosil nás po thkráte, abychom
véjš vynahraditi, ale s tím doložením, aby se na to pan
klekli a múdlili se, aby ho pán Bůh i tohoto světa poKorálek nebezpečil, že to v rukou Božích jest, nel aby
se za to P. B. modlil, když se zdaří, že nám chce všechjíti ráčil. A když jest měl umHti, přišel ten Polák a phněm dobřc učiniti. Co se pak dot, jče jistot a peněz od
nesl v nějaké skleničce léka1'ství, to jest chtěl' Korálkovi
Meyzle vypůjčenejch a řetězu zlatého, to sem y prvním
dáti, ale Orl ho nechtěl p,'ijíli; nic víCé.
Tobiáš Cechner, měštěnín Nového Města Pražského,
svědomí p. Michalovi, to též jim pl-átelům při těmž yysvědCení zanechávám. Co se dolejče, že jest jemu do Jísvědčil takto: Nebužtík p. Ludvík Korálek poručil, abych
dvě postele dal tomu Polákovi, tam do novýho domu je lovýho na vozích p, Korálek dodával, toho sem povědom,
že jest p. Korálek sobě k svý potřebě na vuz dal naklád6vezli a zbl'oí taky mi purucil dáti, kterou sám nesl
s'pacholky, 'cínové nádobí laky sem nosil, než to nevím,
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?ali s?udek vína" kbeHk másla a vaření rozličnýho aBi po
cSvrtcl pravíce,. ze to sob.ě do Jílovýho strojí, že chce
pred morem uJetI, komu Jest se potom to d ,stalo to já
nevím. Též sem to slejchul od p Korálka zVe I d' v b I
lvI' I
'yz y
p'. .IC ~al . ve trll1áclt. letách, že jest tak byl generosi
alll~n~, ze Je~t v ~ezích pana otce svýho, když sou' mu
c1~teh. v leslch dríví sekati, jednoho dal kyjmi zbíti, že
?ekohk let pro to v Polště svobodně bliti nesměl ale že
J~~t to králl'.~lský již mezi stranami smluvil a 'k místu
pnvedl: ?ál?JI tak~. služebníci někteří p. Michala že sou
t~ ~ezl hdml mlu~lh, o~ lidí .em slyšel, že by p Sandlvo~ Vy P~lšte svyl~o mc neměl llIíti, ale p. Korálek
p:avII! ze Jest od tech lidí slyšel, kteří sou viděli, že za
nekohk m,1 svého statku má. Více nevím.
DoroSa, formanka z Nov. M. ·Pr., svědčila: Že jest
mn.e ne~ozlík p. Ludvík zjednal, abych jeho Zuzanky hlíd~la a ze s~ vos pala, nemohla hleděti do pátýho dne, a
tento. p~ Michal ~osf1al lektvaře a prášky, abychme jí 10
d~"ah! ze ~e zhoJí! ml sme Jí nic nl'dali, já ji nechtěla
:,h~atl, .~ ze .~em Jí tech yku nechtěla dávati, on praví,
Jest F zhOJil, al~ nezhoJil než P. B., neb sem jí zádných
te~h Hkuv nedala, ze sem se nebožtíkovi panu vopovídala
a Ještě .~ento p. Mi?hal velel, abych špičku udělala ~
abych Jl ty neštovlCe píchala a já ne htěla' nic více
nevím.
'
Mikul~,š Lev. z Levenštejna svědčil takto: Toho sem
~ovědom, ~e co Jest v Jílovým byl p. l'dichal Sendzymír
Jednou tohko sem ,u neho byl, jaký jest on tam vycho~
vání m~l neb nemel, na to sem já se neptal; potom pak
dostavšl se. on do Prahy kll třem píri'tm, poslavši
pro", mne, ]~OuC nemocen, vida já, že špatný opatření
v ty~ hospode m~l, k sobě sem ho prijal k sobě do domu,
~dez .sem toh? casu proti sv. Mikuláši v domě p. Jana
~~nvlCe v .náJmu by~, stravu jemu, raní manlelce, .ynu
I celádce Jeho za nektcrou neděli i šaty ložní dával .
t
š k'
.
'
,za
o v ec o Jest nll od pána s poděkováním zaplaceno, a
. potom se p~nem doktorem Václavem Lavínem, seznámivši
se s ním, dum u p. Ludvíka Korálka na Novým Městě
v I~vě:an~ký uli;i, kterejž někdy p. Symeonovi GamarytOVl nalezel, zpusobil a ode mne do téhož jest se vystě
hoval, ~ tak p. La.vín pana Korálka s týmž p. SendzyItlírel~ jest seznámJl. 1 toho sem povědom, když jest pan
Lu~vlk KO~'álck témuž p.II'Iichalovi od vína i od jídla co
posll~val, Jako by. toho nerad přijímal, tak se zdráhal,
zase 1 t.o sem sl;Jchával od p. Lndvíka Korálka, že jest
dcerce Jeho lfkarstvfm velice v nemod J'CJ'í dob,V,e 10 "1
. J'ké"
s Ull,
I to I' z J~mu samél~u, že du smrti se ncbude moci jem(\
odslu~lovalt.
O ~enezích hotových, klínotech když sem
dosle)chával. od hdí některejch, že by p. Korálek jemu
p. ~II~halovl dO,d~vati a tudy sebe obchlldnonti měl, a já
s tyn~z p. Lndvlkem o tom promlouvaje tomu jest on
ode~rcl. ~ .toho yovědom jsem, žc p. Mi~l;al Scndyvoj sc
pravd beJl! fraJherelll a předkové jeho že jsou z rodu
král?vského pošli, to ~em já slyšel od něho, a statku
dobrc za vosul~,desát tislc tolaru v Polštč má a di'tchodu
nemálo z téhoz statku že I!>U se schází, proceZ několikrát
~acharyáše" slu~ebníka svého, jakž jest sám mnč oznámil,
z:. pro pemze Jeho tam odsílá, a odlud že mu pen,ze
pnnášf. , T~ho sem také povědom, že p. Ludvík Korálek
prve nezl! Jest se panem Michalem se seznámil, s panem
Janem Ka~rem .a s panem Jiříkem Humlerem, s akhimií
z~cházel; Item 1 tdho sem povědom, že týž Ludvík Korule,k ,8 p. ?oktorem Václavem Lavínem, když již oni
s ty~lz. p. ~Ilchalem ,Sendyvojem seznámeni byli, jednoho·
alclunl'stu Jménem Strof strany téllOž umění alchimistského zakládali, sto tolaru v hotových peněl. napřed půjčili,
Y"
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a potom za několik měsíci'tv po dvanácti tolařích na vycho~á~í ,toho d~la dávali. Při p. Michalovi spatřoval .em
~íleJ,,; cervencJ prášek v~a mále, což když tak těžce
pylU ~tonal, s Jedno prtJetí ho přijal, i hned mu lípe
po témz prášku bylo, kteréhožlo prášku Janovi SyUlI
mému, ~teriž, těžce na hlavní nemoc stonal, částk~ téhož
rášku Je~t daval, po něm také v málo hodinách zdráv
yl, neb jest neznal mne tehdáž ani matky kt~réhožto
práškn
. té bílého . maličičkou částku mně J' est daľ' s n í mz.v sem
?lOS mercunulI.' V pravé dobré stříbro tingoval ale toho
casu p. SendyvoJ pravil, že ho sám neudělal ~ež že od
~vého praeceptora, kterýž z Egypta byl, ho d~stal, ale že
Jal~ se dělá. ká;ne~ ph!losophskei, od něho proces že má
coz P?to~ Iv ?elatt zacal, to dodělal-li je či nedodělaľ
toho J,á. vedelt nemohu, však mně když by s tfm hoto~
~yl, ~npov,ěd~l, dobře: uciniti! c~ž jako dobrému pánu vě
lím, ze svy pnpovědl zadostl ucinL Nic nevím víc
" Tomáš Re~!e z Pamberka, Florentynského p~selství
slnzebník, svědcl1 takto: Toho sem dobře povědom že
toho ~~!áka ~Iužebn,íci nějakej list jměli jménem císuřs'kým
~ vrpuJcovah na nej koní v Slízku, též i zde v Čechách
~e JSo~ nám museli připřáhati, a potom že jsou mně slu~
zebnícI zapověděli, abychom nepravili, odKud jest ten
Polák ~neb odkad jede; a potom tíž služebníci pravili
u?ych zádnému nepravil, má-li ženu neb nemá jiného já
mc ~evím, neb sem já vždycky svejch koní hl~děl u 'iní
lépeJI o tom vědí nežli já.
J
Jiřík. Humler sta~'ší, J. Mti C. služebník, svědčil
takto: ~o. sem prvotne p. Michalovi Sendzymírovi, jinak
SendlvoJo~\ proti paním sestrám z Těšínu vedlc nich a
spolu s mml p. Václavovi Trejllarovi svědčil k tomu se
zná~n,. to též, dotče~ým paním. sestrám vedle' nich a spolu
s mml p. Vaclavol'l Trejtlarovl proti oznámenému p l\H
chalovi Sendzymírovi svědčím. Více nic nevím
.. Jiřík. Humler ~,la~ší svědčil takto: Co s~m prve p.
~lchalovl Sendzyllllrovl pr.oti paním sestrám někdy Ludvlk~ I~o~·~lk.a z T~šín~, ,~edle nich a spolu s nimi p. VáCIUIO,Vl IreJtlarovl svedcII, k tomu se znám, to též oznámenym pan:m se.strám .z Těšínu vedle nich a spolu s nimi
p. VáclaVOVI TraJtleroVI proti p. Michalovi Sendzymírovi
svědcím; ničehoi jiného povědom nejscm.
29. 1606, 30. června. Rllkop. é. 2113 f. 400
Zmocněna Prudencie Myslfková z Hiršova na Suchý~
dole a Ostrově domu anděl na kohoutě po 500 k. m.
kšaftem Anny st. Kutovcové odkázaných - .
30. 160~, 2*. ce~·vence. Rl/kop. Č. 1141 f. 231.
ZUlana ~abštejnska z Tešínu vedle srocení a obeslání jak
na ~r:, pl Annu Dešanskon z Těšínu, jakožto od císaře
?a JCJI mnohé suplikování za poručnici nad touz Zuzanou
I statkem j~jí~ vys, avenou, tak od p. p(lrgmistra pánuov
p. ~áclav TreJllar z KlOšvic s p. m. Danyclem z Vele
slavllla s světa sešlými za porucníky v létech jí Zuzaně
nedospělých podle pí. Anny Dešanský nad ní i nade I ším
s;atkem, kt~r~ jest jak po p. Lndvíkovi Korálkovi z Tě
ŠI,nU, ?' Otel Jejím milým, tak tolikéi i nad stalkem po
~I. A,lzbětě !(orálk~vý z Krošvic, matce její, vlastně nálezCjíclln, nal:ízenýml, yoně\'adž tolikéž p. Václav Trejtlar
z tohoto sveta vykroctl a po sobě jak pí. Anny, manželky
své, tak d~ou ?ítek, Anny Marye a Lidmily Zuzany též
statek .pozustavll, nad kterimiZto dítkami i statkem ~d p.
purgmlstra páni'tv páni poručníci p. Petr Nerhof z Holtrperku, ~ p. Jan Theodorius z Oltrsdorfu nařízeni sou,
proto~ Jak pí. vdova po častopsaným p. Václavovi Trejtlarovl pozustalá, tak páni poručníci nad dítkami a statkem
obesláni sou. a to proto, aby doslejchajíce žádosti pí. Zuzany Rabštejnské v tom se' zjevně bez nějakých kozích
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přijal, u sebe ji zdržoval, nadto vejše ji jest ur. p. Volvratec otevi'cli a pronesU, předně aby pořádný počet
dřichovi Rabštejnskýmu k manl.elství zasnoubili smlouvy
k ruce jí Zuzaně Rabštenjski vykonán byl, nicméně tolisvadebni vykonal, jí jistou sumu peněz u věně jmenoval
kéž poi-ádní inventářové (ač sou-li jací) buďto po p. Luda ona pí, Zuzana . Rabštejnská to jest všecko bez vědomí
víkovi Korálkovi v statku 'pozi'tstalým a nebo jinak po
a povolení jl pf. Anny Dešanský k sobě přijala a
pí. matce její v popis IIvedli, a takové inventáře spolu
s p. Václavem Trejtlarem narovnání činila, a tak se již
s rejstry poi-ádnými jak příjm\\V tak vydání, že by za po·
toho potučenství zbavila a je na p. Trejtlara dobrovolně
řádný slouti mohlo, spolu s učiněným počtem 1 řede
převedla, i poněvadž Zuzana Rabštejnská již svá léta má
všemi jinejmi věcmi jí Zuzaně Rabštejnský na právě tomto
a on p. Trejtlar toho všeho statku sám se ujal a jí pf.
složili a, co spravedlivě týž pf. Zuzaně buďto po p. otci
Anně Dešanský ničeho od sebe neodvedl a nepostoupil,
jejím aneb pl. mateři i jinak náleží a náleželo, od sebe
protož chce-Ii pf. Zuzana k držiteluom statku po p. Trejodvedli, grunty očistěné a nezávadné statky k ruce jí
tlarovi o postoupeni statku otcovského a mateřského jí
Zuzany Rabštejnský postoupili, žádala, a když se to tak od
náležitého a nebo o jaki inventáře a z nich počtu uči
vejš psaných pf. Anny Dešanský z Těšínu, jakožto od J.
nění se domlouvati, v tom se jí právo nezavírá; v tom se
Mti C. dožádané poručnice, též pí. vdovy po p. Václavovi
toliko pí. Anna Dešanská ohlašuje, že jest p. Ludvík KoTrejtlarovi, nicméně od pánuov pornčníknov nad vejš
rálek za živobytí svého, prve nežli jest jí poručenstvl
oznámenými ditkami po témž p. Václavovi Trejtlarovi zudáno, vinici svou k opatrování svěřil, kteréžto vinice ona
stalými, dosti stane a pořádný jak pocet tak inventásobě nephvlastňuje, kdy koli pí. Zuzana bude toho žářové spolu s rejstry na právo se položí a jí pí. Zuzaně
dostiva, chce jí též vinice postoupiti a pocet pol:ádný
Rabštejnský k přehlídnntí těc)1 věcí propujčeni budou,
příjmu a vydání učiniti, poručivši se k opatřenf.
na to ona se p. manželem svým i jinými I'ány přátely
Tolikéž vedlc hojemství p. Petr Nerhof z Holtrperku,
pqradíce se bude věděti, jak své spravedlnosti pH právě
spoluradnl, a p. Jan Theodor z Ottrsdorfu, poručníci Anny
vyhledávati, a pokudž by se jí co v její spravedlnosti
Marye a Lidmily Zuzany, sirotknov, od p. purgmistra páotcovské ncb mateřské nedostávalo, tehdy jak k pf. ponuov zřízení, a pf. Anna, vdova, vše po někdy p. Vác1arucnici tak ku pf. vdově, nicméně i pánuom poručníkuom
vovi Trejtlarovi z Krošvic zustalí, toto proti Zuzany Rabbude se věděti jak pí. Zuzana zachovati, nadto i na ruštejnský vznešení poručili oznámiti a za odpověď dáti,
ch
kojmích, kteH podle pánuov poručníkuov i jini
do
aby oni statku po nekdy p. Ludvíkovi Korálkovi z Těšínu,
tohoto obeslání pojati sou, na osobách i na statcfch jejich,
otci též pl. Zuzan)', zt\stalého, jaký počet vykonati i spolu
co se jí Zuzaně v jejím dědictví nedostane, podle jich
s jakými rejstry skládati měli a tím povinni byli, tomu
vlastního zapsání postihati míní, v cemž jí žádný za zlé
žádného místa nedávajíce, zjevně a patrně odpírají, nebo
míti nemůže, s tím sebe k laskavé ochraně poroučejíce.
ur. pí. Anna Dešanská z Těšínu nad statkem otcovským
Proti tomu po vyžádaném hojemství od pf. Anny
po témž Ludvíkovi Korálkovi z Těšínu, bratru jejím, sama
Dešanský skrze Jana Kolína pHtele mluveno: Jaki jest
sobě od J. Mti C. poručenství vyžádala a k sobě je na
vznešení dnes tejden pí. Zuzana Rabštejnská udnila vydožádání pl-ijavšc, tiž statek otcovský kněhami tněsta tohledávajíc toho, aby pí. Anna Dešanská z Těšínu, též pL
hoto zaručila, než co se statku mateřského a po pL
Anna, pozi'tstalá vdova po p. Václavovi Trejtlarovi, i p.
Alžbětě, rozené Trejtlarce z Krošvic a manželce někdy
Petr Nerhof z Holtrperku radní a p. Jan Theodorus Syxt
téhož p. Ludvíka Korálka z Těšínu a matce též Zuzany
z Ottrsdorfu, porucníci naHzení jí Zuzaně Rabštejns1<ý
Rabštejnské z Těšínu, zustalého dotýče, ten souc jistým
statek po p. Ludvíkovi Korálkovi a A.lžbětě, manželce
kšaftem od práva stvrzeným od ní pf. Alžběty náležitě
jeho, otcovský i matel-ský, postollpili, inventái'e poi:ádný
poHzen, vedle jisté smlouvy, kteráž se o týž kšafl mezi
(ae jsou-li jací) s rejstry pHjmu a vydání "ejpis složili Í\
někdy p. Lndvíkem Korálkem z jedné a Trejtlarem
z Dich pocet učinili, a což by jí statku po p. otci a maz strany druhé stala" kněhami města tohoto zapsána jest,
teři náleželo, grunty nezávadné od sebe odvedli, jakž
téhož samého statku mateřského on Trejtlar poručníkem
žádost Zuzany Rabštejnský to v sobě šíře obsahuje, i ponařízeným byl a zi'tstával, kteréhož to týž p.Ludvík
lcudž by se co v tom pf. Anny Dešanski dotikati chtělo,
Korálek za živobytí svého a po smrti jmenované pí.
to se za odpověď dává, že pf. Anna Dešanská tou žáAlZběty, manželky své, se jest ujal a k sobě jej pHja v i
dostí jí Zuzaně Rabštejnský povinna není, jedno pruto,
v opatrování svém měl, takže po smrti téhož p. Ludv íka
ačkoli jest na onen čas z přirozené náklonnosti nad ní
v tom sporu na cfs. poručení při právě tomto trvajícím
Zuzanou, jako tetou svou, při J. )\Ui C. poručenství vymezi pL Annou Dešanskou z Těšínu, poručnicí statku
hledávala a to jest jí vedle p. Vúclava Trejllara a p. m.
otcovského, z jedné, a p. Václavem Trejtlarem, poručníkem
Danyele Adama z Veleslal'Ína, jakožto poručníkuov od p.
statku mateřského, z strany druhé spravedlivou vejpovědí
purgmistra pánuov naHzených, dáno, k nimž jest ona od
nalezeno jest, aby statek mateřský, což koli týl, p. KoJ. Mti C. přidána, však v'edle téhož .poručenství p. Václav
rálek za živnosti své přijal a, kde mu se zdálo, obrátil,
Trejtlar jí jest žádného statku po p. Ludvíkovi Korálkoví
statkcm otcovským zcela a zouplna doplněn byl, jakž táž
ft Alžbětě,
manželce jeho, otcovského a mateřského, ná
vejpoVěď, jíž actum die Kyliani 1. 1604 to v sobě obsamále ani na mnoze, nepostoUpil, jí jeho ani žádných invenhuje a zavírá, od kteréžto vejpovědi pf. Anna Dešanská
tál:i't ani rejstet pfíjmu a vydání a nebo na jistotách,
se odvolavši a dtlklad k appelací složivši, dalšího odvošuldprýHch, hotových penězích, k\el\Otech ani svršcích a
lání po složení peněz zanechala a tudy tomn, že dotčený
nábytcích od sebe neodvedl, za kteroužto příčinou aby se
tnatersl<ý statek otcovským doplněn býti má, místo dala,
to státi mohlo, nemalého zaneprázlinění Anna Dešanská
a táž vejpověď v moc svého právního rozsouzení vešla tl
s veUkoll svoll vlastní outratou s Václavem Trejtlarem pose stvrdila. Kdež vedle vejpovědi p. Trejtlar až do smrti
cejtiti musila, i nemajíc sobě nic postoupeného, nemá
své vždycky toho pti p. purgmistru páních, aby se jí
také li čeho a podle čeho pí. Zuzane Rabšlei nské od sebe
dosti stalo, vfhledával, a nejednou k tomu pL Anna Deodvozovati a jakého počtu činili. Druhá přícil1a, proč tou
šartská obsílána byla státi se svolivši i k tomn přistou
žádostí Zuzaně Rabštejilský povinna není, jest ta, že P"
pivši, .však potom tomu dosti učiniti nechtěla, tak že do
Vdclav Trejtlar po daném jí pf. Ailllě Dešanské porusmrti jeho na tom to, aby statek mateřský otcovským (!),
čenstv! ji pf. Zuzanu Rabštejnskou k sobě do příbytkU'
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poněvadž ona poručnice znzena jest, zustávalo, ano také
vždycky týž p. Trejtlar za živnosti své, co k sobě statku
mateřsl<ého přijal, od sebe odvésti a počet náležitý učiniti
i rejster příjmuv a vydání svých složiti hotov byl a toho
žádal, však tak, co se tím prodlfvalo, vinou tu jeho nic
nescházelo; jakož i to ~ tomu přistupuje, že p. Voldři
chovi Rabštejnskýmu z Cihanova na zádo st jeho za živnosti své téhož počtu svého a rej stel' podal, kteréž on
p. Voldřich za sebou některý eas dosti prodloužený maje,
teprva zase jemu p. Trejtlarovi před smrlí v nemoci navráceny sou, a podle týchž rejster porucníci a pí. vdova
z statku mateřského počet učiniti a pí. Zuzaně v moc její
odvésti hotovi sou. Však aby inventář jaký složiti měli
poněvadž, někdy Václav Plavenský, písař p. purgmistra
pánuov, na inventář vyslaný týž inventář psal a jej nevtěliv ho ani nevepsal' do kněh města tohoto, kdež náleží, pí. Anně Dešanské odvedl, jejž pí. Anna za sebou
má, z něhož také i pí. Zuzana vejpisu dostala, i když se
u práva nachází, aby jej klásti jměli, toho poručníci na
místě sirotkuv a pí. vdOva u sebe neuznávají. ale praví,
že tím povinni nejsou a nebudou. Také co se všeho na
svršcích, statku dotýče, kterýž v domě u hřebenu zustává,
o kterérnž pí. Zuzana mluviti dala, že by na veliké škodě
zustával, poněvadž z lěch svrškuov na cemž koli zllstávají,
již prve k opatření svému jich některý díl vyzdvihla, co
jich tam koli zustává, vidí-li se jí Zuzaně k sobě ji při
jíti, toho jí poručníci a pí. vdova přejí a v tom jí žádné
překážky činiti nemíní. Tou pl'edne pí. Zuzana odpovědí
na vznešení se spraviti moci bude. Dále také kdež pf.
Anna na vznešení pí. Zuzany v odpovědi své o pl'íčinách
někdy p. Václava Trejtl~ra z světa sešlého některými pHčinami, jako by živý zustával a od ní pf. Anny obeslán
byl, stihati a na něj žalovati se neostejchá, poručníci na
místě sirolkuov, též pf. Anna vdova nejsouc k takovému
přednešení, kteréž pí. Zuzaně dává od pí. Anny obesláni,
an se to proti vyměření prán děje, nejsou povinni proti
těm řečem zbytečným, protože žádného obeslání o to
nezašlo, žádné odpovědi dávati ani replikovati, protož toho pH
dopovědi, jakou sou na přednešení pí. Zuzany dali, zustavují.
Vedle toho po vzatém hojemství p. Voldl'ich Lehnar
z Kouby, p. Jan Kropáč z Krymlova, a p. Václa\' Harar
z Lovčic, rukojmové, podali své odpovědi v spisu slovo
od slova takto: P. Voldřich Lehnar z Kouby, p. Václav
Harar z Lovčic a p. Jan Kropáč z Krymlova tak praví,
že tou žádostí a pl'ednešením pí. Zuzany Rabštejnski,
proč by táž paní na nich rukojmích, osobách i statdch
jejich, co by se jí pí. Zuzaně nedostávalo, postihati mohla,
jí povinni nejsou a nebudou proto, poněvadž se téhož
rukojemství a zapsání, jak osob tak i statkuov jich, strhla
11 k pí. Anně Dešanský o touž věc hledí a od ní za dopomožení žádá, právem pak J 6 vyměřeno jest, kdo se
jistce ujímá a k jistci o to, zač rukojmě má, hledí, již se
zap>aného rukojemství i rukojmuov a pokut v něm obsazených strhuje, tak že více k rukojmím hleděti nemllze,
jakž i tato pí. Zuzana jich rukojmu se docela strhla a
zbavila, neb toho v svém vznešení doložiti dala, pokudž
by se jí co víceji spravedlnosti otcovské nedostávalo,
tehdy ku pí. Anně, jakožto poručnici, bude se věděti, jak
podle práva zachovati; i poněvadž se sama dobrovolně
v tom prohlásila, k tomu mimo ně rukojmě hleděti chce
o spravedlnost svou, již tehdy rukojmové od práva upuštěni i téhož rukojemství zbaveni býti mají a jí ničímž
povinni nejsou a býti nemají. A ona pí. Zuzana ku pí.
Anně, jakožto k jistci, podle svého uvolení a vznešení
hleděli a od ní, .čeho by se jí nedostávalo, za dopomožení žádati má. Tím se pí. Zuzana spraviti muže.
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Zase od puvoda: Pan Voldřich Rabštejnský na místě
Zuzany, manželky své, mluvili dal: Doslechl' rozdflných
odpovědí, jak od pí. Anny tak poručníkuov a vdovy po
p. Trejtlarovi nad dítkami nařízenými i pánuov rukojinuov
spisu, žádajících při tom zustaveni býti a nerozdělujíc jak
pánuov porueníkuov tak pí: vdovy od pí. Anny Dešanský,
ani rukojmuov, poručil krátce a ouhrnkem všem třem
společně, kteH do sročení a obeslání též žaloby a vznešení pojati sou, oznámiti, předně, aby pí. Anna Dešanská
pro dosti lehké a chatrné pl'íčinky žádosti pí. Zuzany povinna býti neměla, tomu se v ničemž místa nedává, nebo
budoucím časem, jak jest se pí. Anna statku při městě
Klatovecll, který jest Ludvíkovi Korálkovi náležel, bez
inventáře ujala, mnohá léta jej držela, oužitky z něho,
nicméně i z vinice i z jiného statku k sobě obracela, to
se ukáže, i poněvadz se ho ujala vedle poručenství vyžádaného, povinna bude předně pořádný inventář, potom
rejstra pHjmu a vydání i pořádný počet z toho ze všeho, '
jako i páni porucníci, učiniti, a jeslli hy se jí Zuzaně
ceho nedostávalo, s vykonáním pHsahy dotvrditi a tu ten
inventál' na právě sloziti. Nepostačí jí vejmluva, že od p.
Trejtlara nic nevzala a statku žádného nepřijala, ani poručníkuom na místě sirotkuov též pí. vdově, že jest p.
Trejt1ar statku otcovského se neujímal, neb se jináče vyhledá, že p. Trejtlar jak otcovského statku, totižto domu
anjel na kohoutě, jest se ujal, jej pronajímal, nadto dluhy,
peníze, co p. Ludvíkovi Korálkovi náleželo, kde mu se
vidělo, splacoval, a kdyby i toho ničeho nebylo, právem
to jest obmezeno a příkladové se ukáží, že všelijací poručníci, mimo otcovský, když sirotek k letům přijde, sou
povinni počty" a pol'ádný inventář z toho, co za nimi zustává, sirotku odvésti, a tuf nepostačuje vejmluva, že se
tohoto statku neujímal a tento toliko k opatrování měl,
protoze práv)' obmezeno jest, jestli by sirotek přehlíd
nutím poručníkuov na statku i spravedlnosti své buď sou·
dem neb jinak skrácení nesl, tehdy o tu spravedlnost,
nerozdělujíc jednoho od druhého, k nim poručníkuom
sirotek hleděti má; a právo jest to vzdycky vyšetřilo a
nacházelo, že rozsudkové na poručníky šli, že počty povinni byli i inventáře pořádný a nač se strana potahovala,
to vše zcela ku právu poloziti musili. Jestliže pak pí. Anna
Dešanská s p. Trejtlarem ňáký rozepře zde jest měla, jí
Zuzaně na tento čas do toho nic není, jak sou tu věc
opatrovali a sirolčího obhajovali, statek jeho zlepšovali,
to budoucně se všecko najde, pro tož odpovědem těm
rozdílným a jednoho na druhého ukazováním obvyknouti
nemllže, nýbd tak praví, že budou povinni, jak pí. vdova
a porucníci, tak pí. Anna vedle žádosti její to, čeho vyhledává, na právě složili. Co se naposledy spisu rukojmuov
dotýče, ti toho teprv vyhledávají a rukojemství, v kteri
se dobrovolně uvedli a kněhami zapsati dali, vědouce,
v jakém již nebezpečenství zllstávají, chtěli by zhoštěni
býti, proto že jest (prej) pí. Zuzana toho se proti právu
J 6 dočinila a ztrhši se rukojmuo\', k jist ci že hleděti
míní se, prohlásila, i nemusili sou dobře doslechnouti ani
to bedlivě uchopiti, jaká jest exceptio v té žádosti pí.
Zuzany, nebo kdyby se ona chtěla rukojmuov strhnouti,
proc by je do 'obéslání pojala, proč do vznešení, aby
toho podle jiných stran doslejchali, spolCila a tak ta pří
cinka nemuže jim, aby svého zapsání zhoštěni býti mohli,
.ku pomoci býti, pročež ani té odpovědi jako i jiným
místa nedává, nýbrž že táž věc ne mohouc než prllvodem
vyhledána býti, při pořadu práva zustavena bude, za to
žádala, tak aby ona žádost svou provozovati a pokudž by
potl'eba kázala, jak proti pí. Anně tak proti porucníkuom
a vdově odvozovati mohla.
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Od pL Anny: PL Zuzana mohla v krátkosti pl'ednésti
a tím zaneprázdnění neeiniti, ona pH odpovědi své stojí,
žádajíc při pořadu práva zustavena býli.
Od poručníku0\': Co sou za odpověď dali, toho laké
při tom zllstavují s Hm doložením, poněvadž pí. Zuzana
dne onehdejšího při vznešení sobě protestírovala strany
svršku ov a nábytkuov, jako by se škoda' na nich pro neopatření dáti chlěla, nebožtík p. Trejtlar sám se k tornu
nabízel a což mu náleZelo, od sebe hotov byl uciniti a
porucníci též dnešního dne, co povinnost kře,fanská ukazuje, chtěli by též vykonati, aby pí. Zuzana, co se stalku
materského dotýce, to sobě od"edeno měla, ale toho nechce učinili, jednak pravíc, že jich rozděliti nechce spolčivši je obesláním; dávaje' pak repliku je rozděluje, Clm
by pí. Anna a Cím rukojmové a. porucníci povinni byli,
odvolávajíce se na pruvod, bez cehoz dobl'e mohlo býti,
kdyby byla oznámila, že se tomu místa nedává a k prllvoduom volala, chtějícímu však žádná křivda se necinL
I poněvadž se k prl\l'oduom volá a odpovědi upnmné
místa nedává, 111Usí se jí toho přiti, chce-li sobě ty
svršky opalřili aneb je 'v přítomnosti pánuov radních
přijíti, to při \·ůli její zustaň; nechce-li, lehdy porucníci
i vdova, pokudž by se jaká na cem škoda slala, an jí
toho hlídati povinut nejsou, lllusí sobě sama vinu pří
cítati.
Od rukojmuov: Oni se tolikéž stihají, ze by se pozdě
ohlašovali, ale oznámeno bylo, ze jest měla pí. Zuzana
prve k nim hleděti, ale pominula toho a tak pol'adu prál'a
pochybila.
Od pí. Zuzany: Byla jí potl'eba replikovati, protože
soudcové to uvažují a soudí, co se od stran pl'ednáší;
kdyby se potOlll to provozovalo, hájili by se, že toho do
repliky nepoložila ani do žaloby. 1 již to položila, a tak
bude chlíti to vésti a ukazovati.
I jest stranám v)'měl-eno k prllvodum. Podle kteréhož
vyměř-cní když 29. Marcii 1607 zase před právem strany
slály, Zuzana dala opáčili žalobu s odpovědmi, jak pí.
Anny tak poručníkuov sirotkuov a vdovy po p. Trej tlarovi
pozustal);ch, nicméně rukojmllv, k tomu Císti vznešení
některá v létu etc. 99., sepi'ení v témž lélu mezi pí. Annou
i na místě Voršily Pekové, sestry své, a Trejllarem
z jedné a Michalem Sendzivojem z strany druhé, deIn-et
dání porucenství pí. Anně od J. lvIti c., oznámení právní
strany zaručení statku sirotCího od pí. Anny Dešanské,
vejpis zaručení, nal'ízení poručníkuov sirotkuom Trejllarovic,
zápis koupení domu u Mebene l'eceného, Haft Anny
Kutovcový, koupení vinice nad Vršovicí ležíci, gruntuov
při městě Klatovech ležících pomamenání, svědomí listovní
ur. p Zbyňka Zajíce, jiné p. Jana Platejsa z Platnštejna,
item Kašpara Viléma Mincvice, 4ále podáno ku pl'ectení
svědomí listovní Jana Jindřicha Stohle, Viléma Kutovcé',
p. Adama i'vlyslíka, Jiříka Humle, purgmistra a rady města
Písku rejstry zapsané. s cedulkou, kterou Hektor Utart
k svědomí svému přiložil, a tu se ohlásila Zuzana, sejde-li
jí co na pH za prfeinou nevydání svědomí JiNka Heydeliusa, že chce se k němu o pokutu domlouvali; item ukázána cedulka od vejběrcích berní domovních, vejpis patentu z města Písku, mluveno při tom: rácili sou páni
slyšeti, kterak 1. 1606, 24. Julii Zuzana Rabštejnská žalobu
jest učinila viníce pí. Annu Dešanskou jakol.to nad ní
Zuzanou, strejnou svou, nal-Ízenou poručnici, tolikéž od
pánuov p. Trejt1ar s někdy p. mistrem Danyelem z Veleslavína jsoucí za poručníky jí vedle pl. Anny Dešanské
i nade vším statkem jejím po někdy Ludvíkovi Korálkovi,
otci jejím, tak i nad statkem po pl. Alžbětě Korálkové
z Krošvic, matce její, jí vlastně náležejícím, poněvadž,
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Václav Trejtlar z tohoto světa vykročil a po sobě jak pí.
Anny, manželky, tak' dvou dítek, Anny lvlarye a Lidmi~y
Zuzany, též statček pozllstavil, nad IderýmiztQ dítkami i
statkem od pánuov poručníci p. Petr Nerhof a p. Jan
Theodor nl!řízcni sou, protož jak pí. vdova po něm pozustalá, tak poručníci aby pí. Zuzaně z statku jejich, jak
po p. otci, tak po pí. mateH její, uvedouc jej v popis,
jací by to invenlál'ové byli, z pl'íjmu a vydání počet pol'ádu); učinili, a což by jí Zuzaně (poněvadž jí P. B. dáti
rácil vzácného a poclÍl,ého manžela p. Voldřicha Rabštejnskýho z Čihanova) náleielo, od sebe odvedli, grunty
ocistěné postoupili, jakž žaloba a co na ní od pL Anny
Dešanské skrze přítele, též od p. Nerhofa ap. Theodora,
poručníkuO\', též od pí. Anny, vdovy po Tl'ejllarovi, zustalých, za odpověď jest dáno a potom obzvláštně od rukojmuov i s tím, co se proti žádosli její za jalovou vejmlUVil. cehož se pro krátkost neopakuje, pl'ed právo pl'edkládalo, tomu všemu jes: vyrozumíno. Předně kterakp.
Trejt1ar léta cIc. 99. fer. 8. in oclava S. Viti maje do
rady vstoupení pl'ed pány po smrti p, Ludvíka Korálka
jest sobě poručenství od pánllv nad ní Zuzauou, tehdáž
sirolkem lel nemajícím, a statkem po něm, p. Ludvíkovi
Korálkovi, pozůstalým, tak ze jest mu jako ujci jejímu,
klerýž jest nápodu v statku matel'ském uziti ocekával,
táž Zuzami i s statkem, jak po otci tak i po mateři jí
nálcžitim, k opatrování dána byla, k němuž p. mislr
Danyel Adam za druhého porucníka též od páIlUOV, při
pojen byl, na ten zpllsob, aby se o to všelijak pilně
snažili, co by stalku matel'ského i otcovského témuž sirolku náleželo, aby se podstatně zinventujíc jej vyhledalo
a s dobrim sirotčím bez umenšení opatrovalo, aby budOHcně pl-ed P. B. i pl'ed právem každého easu, jak sebe
z toho vymel'ili věděli mohli, a co sou k sobě tak pi-ijali v tom se lak zachovati uvolili a téhož léta etc. 99.
die Kyliani táz pL Anna Dešanská a podle ní p. Trejtlar,
jako ujec a poručník nad tou,z Zuzanou sirotkem a stntkem po témž někdy p. Ludvíkovi zi\stalým od práva nařízený, strany p. Michala Sendzivoje za prfčinou \ ězení
jeho za pll vody proti němu se postavili, oe jest pak bylo
tehdáz s timž :Michalem zde ciniti, toho na tento Cas není
pot1'ebí opakovati, neb to jest toliko za tou přícinou nyní
se ukazovalo, že jak pL Anna tak p. Trejtlar sou se po
smrli p. Lud, íka jeho věci ujímali, ano také, což
by jemu náleželo na témž Michalovi, se dosuzovali. Dále
jest ukázáno jisté porucení cís. pánuom uciněné, kteréhož
datum v městě Plzni feria Ó. octava Ascensionis Christi
1608, že jest pí. Anna Dešanská vlastní sestra Ludvík~
Korálka a nejbližší přítelkyně po mcci nad slatkem a SIrotkem za poručnici nařízena, kterážto podle téhož poručenství téhož sirotka Zuzanu k opatrování svému jest při
jala, a také stojíc zde osob ně, že tomu poručenství všemu
od ní zadosti stane, pl'ipověděla. a takový stalek jí Zuzaně stejně její náležející dostatečnými rukojměmi, p. Voldřichem z Kouby, Václavem Harerem z Lovcic a p. Janem Kropáčem z Krymlova, dostatečně kněhami zaručila,
a poně"adž jest p. Trejtlar od pánuov poručník nad touž
Zuzanou i statkem jejím nal'ízený prostl'edkem smrti z tohoto světa vykrocil a na žádost pí. Anny vdovy léta 16q?
pátého dne Tulii p. Petr Nerhof a p. Jan Theodor z Jistého uvážení pánuov sou nad sirotky a statkem někdy
Václava Trejtlara zllstalými za porucníky nařízeni, a prolo
jest též poručenství ukázáno, kdy jest p. Václav z světa
vykroeil, totiž prve než jest jí Zuzaně z poručenslví
pořádný počet ucinil, tehdy vedle zl-ízení zemského
I 54 a práva městského D 26 roz. 1. 2., D 27
roz. 1. 2., že dědicové a držitelé statku jich povinni sou
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p. Trejtlara v tom zastati a pí. Zuzaně, což jest
týž Trejtlar statku jí zůstalého k sobě pl'ijal, tak jako i
pí. Anna, jakožto též nařízená poručnice, právi býti a od
sebe odvozovati, grunty očistěné postoupiti a poh\dný
počet uciniti. A pH tom jest ukázáno, kdy jest p. Ludvík
Korálek koupil sobě duom zde v St. M. Pl'. ležící u hře
benu řecený, a po smrti jeho p. Trejtlar jest se téhož
domu i jiných věcí ujal, berně z něho i jiné povinnosti,
což náleží, vykonával, k tomu kšaft pí. Anny starší Kutovcový též ku pl'ečtení jest dán, protože táž pí. Anna
p. Ludvíkovi Korálkovi, synu svému, dům anjel na kohoutě jest odkázala a téhož statku otcovského že jest se
Trejtlar též ujímal a berně z téhož domu odvozoval. Item
ukázáno jest, ze Korálek koupil sobe vinici nad Vršovicemi a po smrti jeho jeden rok že jí užíval, a jaký jest
statek pH městě Klatovech někdy p. Ludvíkovi náležitý
byl na gruntech i na jiných věcech po předcích jeho zů
stalý, z téhož průvodu též se to najde. A z wědomí nachází se, že týž někdy p. Václav za zivobytí svého se
statku Ludvíka ujal, listy dlužní na sumy a peníze jisté
na sebe ciniti dal, i hotové peníze k sobe přijímal i
ourokuov přes 2000 kop a některého sta více zupomínal
a od sebe kvitanci dával, i to k tomu svědky provedeno
jest, že p. Trejtlar i pí. Anna z téhož domu, anjel na kohoutě řecený, cinze brávali a od sebe, jakz někteří svědčí
i pH svědomí ceduli složili, že sou z jisté sumy oba kvitovali. Nadto ještě i to proti pí. Anně i jiným do žaloby
pojatým provedeno jest, že Anna Dešanská k appellacím
na Trejt1ara suplikovala, že na ublížení sirotka statku se
ujímal, jistoty na sebe psáti dal, domy dva jeden u hře
benu, druhý a.njel na kohoutě, pronajímal, ~ Trejtlar zase
odpověď dávaje, že Zuzanu, tetu svou, i se vší její spravedlností k opatrování po smrti p. otce jejího k sobě
jest až do let dospělých přijal a tu až do vdání k věrné
ruce opatruje, a když by Ir letům přišla, ze bez vejmluvy
statku jí postoupiti chce a též Zuzaně sirotku že jest pl'es
devět tisíc zachoval, jakž táž suplikací, kteréž jest datum
v neděli Masopustní 1601, plněji svědCí, a pí. Anna dávaje téhož léta v sobotu po neděli Postní dupliku, toho
v. sp~su svém dokládá, ze se Trejtlar v tom honosí, kterak
slrotcí statek opal!:uje, avšak kdyz pol:ádně ukáže, že se
vyrozumí, odkud Jest ta suma 9000 kop vyzejskána; též
i to jest ukázáno, kterak od léta 1600 až do 1604 mezi
pí. Annou Dešanskou a p. Trejtlarem jak pl'i apelacích
tak i zde bylo nemalé zaneprázdnění, a tu jak pí. Anna
tak p. Trejtlar chtěli míti nad ní Zuzanou a statkem po
~lí nápad, a v tak prodloužilém zaneprázdnění, aby se
Jedno od druhého rozdělilo, toho vyhledávali, a tehdy
měl se ten statek někdy Korálka pl'ehlídnouti a znovu
poznamenán býti, a co by se statku podle kš aftu mateř
ského našlo, to mělo Trejtlarovi k ruce sirotku odvedeno
býti, a co by se našlo, to mělo za statek otcovský .Ludvíka Korálka se poloziti; kterážto vejpověď v svou moC
právní vešla a jak Anna Dešanská tak ani Trejtlar k tornu
se neměli podle ní, aby se takový rozdělil trvalo to od
léta 1604 az do léta 1606, proč a z jai'é příčiny při
právě tomto od Anny ani od Trejtlara žádné vejmluvy ani
ohlášení se nenachází. Byla-li hst tu jaká bedlivost stran
neb nic, to zllstaň v uvážení. Ctena práva D 5 67 roz.
1. 2. 4, D S 10 11 12 13 14 16 26 roz. 1. 2, D 27
roz. 1. 2, k tomu zHzení zemské J 54 60 63, ta práva i
zHzení zemské na to se vztahují, že poručenství jest·
ochrana nad osobou sl'obodnou k opatrování té osoby,
kt~rá by pro mladost sebe sama opatřiti nemohla, a
v Jednom každým městě pan purgmistr páni ráčí bejti
nejvyšší poručníci sirotkův i vdov, a kteří by za poruč-
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níky od práva k opatrování jich i statku naříz~ni byli, ti
na místě a jméuem sirotkuov o všelijaké spravedlnosti jim
nálcžité mohou pořadem práva přikračovati, o ně se SOI\diti. A všecken statek sirotčí ie má býti pořádně popsán,
sirotku dochován a poručníci ze mají rejstra pořádná
míti, do nichž by příjmy i vydání, co by se na sirotky
a na statek naložilo, poznamenávati, kdyby sirotci le.t
došli, aby právu v přítomnosti sirotkuov poručníci vedle
svých rejster a pořádného poznamenání počet ze všeho
uéinili; a' páni poru~níci, kteříž by tehdáž byli, že všickni
k jedné práci zavázani jsou a sÍIotka opatrovati mají, nebo
žádnému vejmluva nestačí, kdyby sirotek k letllm pl'išel
a' počet se činil a při něm se co nemírného našlo,' aneb
že by co statku sirotčího bylo umenšeno příčinou jejich,
tehdy může se o to k poručníkuom, a kdyby se potom
co nedostalo, k rukojmuom hleděti, a oni z toho ze všeho
jako držitelé statku sou povinni právi býti. A poněvadž
Anna Dešanská léta 1600 jest sobě též nad ní Zuzanou
na onen cas poručenství vyžádala a při právě tomto ten
statek dostatečně zaručila, že jí týž statek dobře podle
jiných poručníkuo a tak pol'ádně, že mu ho přibývati
bude, opatrovati chce, a za to se páni rukojmové v rukojemství postavili. A ona Zuzana k letům svim jest
přišla, pro tož poněvadž dosavad nad ní i nad statkem pí.
Anna porucnicí zůstává, jako i Trejtlar s někdy mhtrem
Danyclem od pánuov v létech nedospělých podle ní Anny
nad ní Zuzanou i nade statkem jí vlastně nálezejícím,
jakž již provedeno a ukázáno jest dostatečně, pro tož jak
táž Anna Dcšauská poručnice tak pf. vdova po Trejtlarovi
a páni porucníei nad statkem a sirotky po něm pozůsta
lými nařízeJlí jakožto držitelé statku jeho podle práva
F 19 roz. 2. 4, D 27 roz. 1. povinni sou jí Zuzaně,
z čeho tak je viní a což jí statku spravedlivě náležitého
jest, tomu dosti učiniti aprávi býti, inventáře s rejstry
složiti a pH tom statku toho postoupiti a počty učiniti
s tím doložením, pokudž by se jí v tom jaké skrácení
stalo a čeho se nedostávalo, tehdy jak k pí. Anně Dešanské pOl'llčniei tak k pánuom poručníkům a vdově,
nicméně k rukojmuom bude se věděti, jak zachovati, a
jak k osobám tak k statknom jich podle vlastního jich
uvolení a zapsání hleděti i podle vejpovědi svého dobývati. Ačkoli pak na on~n čas mezi lvlichalem Sendzivojem
jistá vejpověď se stala, v kteréž při jakých sou spisů\'
proti sobě jak zde tak pánuom radám J. Mti C. podávali,
až potom sem toho bylo podáno, pro krátkost takových
spisuo\' podala k uvážení, jako suplikací od Trejtlara do
apelací podanou, odpověď na to od Anny Dešanské danou,
item dupliku od též Anny, poznamenání, kdy jest se popis statku Ludvíka Korálka stal, sepl'ení s vejpovědí mezi
Václavem Trejtlarem a pí. Annou Dešanskou, extrakt
vztahující se na Hafl Alžběty Korálkové, suplikací od
Václava Trejtlara do apelací danou, jinou Anny Dešanské,
vejpis dekretu strany ucinění poručnice Václavovi z Vlkanova, vejpis zprávy pánuov, poznamenání některých věcí
ze sklepu v domě u hl:ebenllov vyzdvižených, popis statku
Ludvíka Korálka, pHsudek na 2000 kop gr. m. Zuzaně
z Rovin, ceduli i'czanou k vydání svědomí Jiříkovi Heydeliusovi odeslanou, poručivši se s tím k. dalšímu právnímu opatření.
Na to pí. Anna Dešanská mluviti dala, jaký jest
průvod pí. Zuzana proti pí. Anne Dešilllské, též pí. Anně
vdově a proti poručníkuom nad dětmi po p. Trejtlal:ovi
od práva nařízeným, též rukojmuom za pí. Annu D~šan
skou pl'edložila, toho není potřebí opakovati a jeho šIroce
vykládati, protože m.ezi stranami jest spor v příči?ě té,
že pí. Zuzana stížností svou toho vyhledává, ·a~y Jí ona
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Anna statku po p. :Korálkovi a Alzbětě, manželce jeho,
pozůstalého, postoupila, inventáře položila a z něho počet
učinila, proti kteréž stížnosti a žalobě, pokudž se pí. Anny
~otýká, davše svou odpověď, příčiny podstatné, proč tou
žádostí jí Zuzaně povinna není, jest pi'dnesla; v tom pak
ve všem průvodu od Zuzany předloženým nicímž se toho
neprovozuje, aby Anna jakého statku po smrti p. Ko·
l'álka a Alžběty, manzelky jeho, se ujíti, jeho v držení
vjíti, jej k sobě pi'ijíti a ten že by za ní zůstávati měl,
podle cehož by pí. Anna byla povinnll zase takového
statku pí. Zuzaně náležitého postupovati, pocet činiti, nýbrž pí. Zuzana tím svým vlastním pruvodem patrně ukazuje, že p. Trejtlar po smrti p. Korálka toho všeho statku
jest se ujal, ouroky z hlavních' sum přes 2000 kop, a tak
na tisíce i na sta, přijímal; domy a v nich pokoje pronajímal, činži bral a to všeckno činil tím titulem, že jest
nejbližší a krevní ujec na onen čas panny a jil. pL Zuzany Rabštejnský, i tím titulem, ze od pánuov jest nad
touž Zuzanou i statkem nařízený poručník. Dále i to se
z toho vlastního průvodu pí. Zuzan)' patrně nachází, že
on Trejllar za zivobytu svého v to se dobrovolně uvoloval,
že takového všeho statku za ním vlastně pozůstávajícího
pí. Zuzaně postoupiti a počet pořádný učiniti chce, a tak
již paní Zuzana samým tím svým prllvodem nemltže toho
pí. Anně připisovati, aby měla k sobě jaký statek, kterými
by jí postupováním povinna byla, přijímati; a poněvadž
Zuzana žaloby a intenci své proti obranám a pHčinám
pí. Anny niCímž jest neprovedla, pro tož vedle práva
městského B 37 bude osvobození od žaloby očekávati.
Quia actore nil probante reus, etiamsi nil probaverit,
absolvitur, že pí. Zuzana Rabštejnská v témž svém prů
vodu na tom sobě svou největší podstatu proti ní klade,
že by, jakž praví, Anna Dešanská sobě nad ní pí. Zuzanou i nad statkem jejím poručenství v)'zádati a týž
statek i zaručiti měla, dovozujíc toho, ze by vedle téhož
vyžádaného poručenství i zamčení statku jí ZUl.aně p Jstupováním toho statku povinna byla, ale ten důvod nemůže
pH právě za dostatecný položen býti, protože v tom dll vodu
minor proposilio prokázána není, totiž neukázala toho,
aby jaký statek jí po p. Korálkovi a AlZbětě, manzelce
jeho, náležitý za ní pí. Annou zůstávati měl, a tak plus
est in conclusione, quam in praemissis, nebo pí. Anna
l1eodpírá tomu, aby neměla sobě nad ní Zuzanou poručenství vyžádati, neodpírá také, aby neměla toho statku
zaručiti, neZ odpírá tomu, že jest k sobě Zádného statku
po p. Korálkovi pozůstalého nepl-ijala a za ní ze nezllBtává, kterýžto odpor její světlým průvodem Zuzany není
přemozen, nebo to se zajisto prokáže, že majíce sobě
pí. Anna porucenství dané, toho jest při právě tomto
vyhledávala, aby Václav Trejtlar k postoupení jí téhož
Btatkll, jakožto porucnici, přidržán byl, ale to její usilování žádné platnosti pI-inésti nemohlo, a Trejtlar majc
sobě taková mnohá a přfstná poručení 'I známost uvedena,
rozličnými příčinami tomu se vyhejbal a z toho vytahoval,
jí statku nepostoupil, na mále ani mnoze v ruce jí ncodvedl, až I' tom prostredkem smrti z tohoto světa jest
povolán, a ačkoli vždycky na to přivésti chtěl, aby podle
vůle a mínění. jeho statek otcovský od matet'ského a mateřský od otcovského oddělen byl, a což by se statku
otcovského po p. Korálkovi vyhledalo, to aby bylo v moc
pí. Anně uvedeno, a což by se statku mateřského, totiž
po pí. Alžbětě Korálkové pozůstalého, vyhledalo, ten aby
'la ní zůstával, směřujíce k tomu, kdyby sirotek uml:el,
aby na něho nápad s něho pl:išel, ale neZli jest takový
statek podle nalezu pánu ov jeden od druhého oddělil,
v tom prostředkem smrti z světa byl povolán; a tak jcst
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toho jistý zřetedlný a patrný důvod, že ten všecken statek
po p. Korálkovi a Alžbětě, manželce jeho, otcovský a
mateřský, ouhrnkem za ním Trejtlarem zůstal, pro kteroužto přícinu již pí. Zuzana nemůže se a nemá žádné
slušné příčiny na pí. Annu domlouvati a při ní toho aby
jí jaký statek zase postupovati měla, vyhledávati, než
podle vlastního jejího průvodu, majíc sobě cestu a bránu
otevřenou a vědouc, kde a za kým statek ten zůstává, bude
věděti, kde své spravedlnosti dosaho\'ati, a že jest toho
pí. Anna Dešanská tím spůsobem při p. Trejtlarovi vy-'
hledávala, ráčí tomu páni z těch poručení cíB. ku pránl
prošlých vyrozuměti, předloživši jedno, kteréhož actum
3. Feb. 1603, druhé, kteréhož actum 6. Januarii 1601,
třetí jehož actum ·S. Augusti 1601, item jiné z města
Plzně léta 1600, zprávu v létu 99. učiněnou, zaručení
statku od Anny Dešanský, vejpověď mezi pí. Annou a
Trejtlarem, z toho pruvodll ráčili sou páni vyrozuměti,
když jest Trejtlar podle daného poručenství jí pí. Anně
nad pí. Zuzanou toho statku postoupiti a v opatrování
její jakožto poručnici uvésti nechtěl, že jest Anna prosila,
aby J. ]\,fti C. to pri něm Trejtlarovi milostivě naříditi
ráčil, aby jí vedle zaručení proti jistému inventáři takového statku postoupil, ale toho jest po mnohých ucině
ných poručeních za živo bytu svého neučinil, na mále ani
na mnoze jí toho statku nepostoupil, a tak pí. Anna nemohla žádným způsobem k tomu pi'ivésti, aby se tornu
porucenství a zaručení statku za dosti státi a statek jí postoupen býti mohl, protož v té pl'íčině nesešlo jest nic
pí. Annou, než sešlo p. Trejtlarem. Jest to pak právy
městskými dostatečně opatřeno, poručníci nemohli-li by
kterých spravedlností sirotcích buď zv)'upomínati aneb dosáhnouti a uznána a vyhledána by byla jich bezelstnost,
ze sou k nim za příčinami některými přijíti ani uhoditi
nemohli, že sirotkuom takovými spravedlnostmi povinni
nebudou, jakž právo O 36 ukazuje; též se i to prokáže,
že jest se Trejtlar netoliko toho všeho statku ale i osoby
pí. Zuzany, pokudž v stavu panenským zůstávala, ujal, sirotka k sobě přijal, ji k, stavu sv. manželství p. Voldři
chovi Rab~tejnskýmu z Cihanova bez vědomí a povolení
pí. Anny Dešanský (avšak se to všeclmo počestně a náležitě dálo) zamlouval, po zamluvení smlouvy svadební
vykonal, je zavíral, věno a vejpravu i některé svršky a
nábytky, v~e bez vědomí pí. Anny, odvo,oval, čtena opět
svědonlí listovní, mluveno dále, patrně se odtud nachází,
že TrejUar jak statku pL Zuzaně náležitého tak i osoby
její sám se jest ujal a poručenství pí. Anně danému že
v nicemž dosti učiniti a statku jí postoupiti až do své
smrti nechtěl, i poněvadž pí. Anna své spravedlivé obrany
do odpovědi proti Zalobě Zuzany položené dostatečně
odvedla a za kejm ten všecken statek pozůstal, to se vše
z prlll'odů Zuzany a z odvodu jejího vyhledává, protož
prosila, že ji spravedlivim nálezem od té hloby osvoboditi p. purgmistr ráčí,
Od poručníkuov a vdovy dána k opáčení tolikéž
žaloba s odpovědí jejich, k tomu čteno zřízení zemské C 15,
p 7, práva městská A 51 roz. 1, A 53, B 14, 26, 36
roz. 3, B 37 roz. 1 2, B 42 roz. 1 2, mluveno, porucníci od práva zl'ízení na místě sirotku ov, též Anna, vdova
,ůstalá po p. Trejtlarovi, přeslyšeli sou pruvod, pl'edně
pí. Zuzany pll voda, tolikéž potom pí. Anny Dešanský,
z něhož, proč by čím jiným na místě sirotkuov a pí.
vdova spolu s nimi ne/. toliko tím, což někdy p. Trejtlar,
otec sirotkuov a manžel vdovy, za živobytí svého rád
dobrovolně beze všeho pl'inucení od sebe učiniti chtěl,
povinni býti měli, najíti páni neráčí, nebo týž Trejllar, jsa
jak Haftem někdy pí. Alžběty, sestry své vlastní, od práva
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stvrzeným, též smlouvou mezi p. Korálkem do kněh měst·
ských vepsanou toliko mateřského statku poručníkem a
nápadníkem, když tehdáž pí. Zuzana k letuom svým pl'išla
a za manžela se p. Voldřichovi Rabštejnskýmu dostala,
od sebe jí za spravedlivé skrze pocet pol'ádriý učiniti a
statek mateřský vykázati hotov byl, i zde v místě radním
sám osobně stoje, potom skrze plnomocníka svého nejednou se ohlašoval i za to velice prosil a žádal, ale pL
Zuzana nemaje zdravé rady proti řádu dobrému a zřízení
zemskému i právuom království tohoto více 1aneprázdnění
právního neW pokoje vyhledávala a toho podání p. Trej·
tlara žádným prostředkem ujíti ani k němu přistoupiti
nechtěla, kter)'žto jí i p. Voldřichovi Rabštejnskýmu rejstra počtu svého k přeh1ídnutí podal a všccko za liv·nosti
své, když od pí. Anny vzata a z poručení pánuov při něm
již on neZádal, ale z ponuknutí p. Voldřicha Rabštejnskýho že za některý čas přes piU léta, neZ se za manželku
jemu dostala byla, v známost uvedl a jistou zprávu o všech
věcech ucinil, hotov jsa rád ze všeho pocet uciniti a co
za sebou jejího má, po poctu odvésti a náležitě se spraviti, nad čímž i porucníci jil po smrti jeho s pL vdovou
byli a též podobně učiniti chtěli, a nikda se tomu nevyhejbali, v cem by je slušně pí. Zuzana stihnouti mohla,
ze by právem prinuceni býti museli, jelto kdyby byla
k tomu podání upřímnému pl-istoupila a bez zaneprázdnění práva i sužování lidí k svědomí a k závazkum hnání,
též poručníkuov a pí. vdovy k škodám přivozování s vděc
ností to pl'ijala, pokudž by v tom jaký nedostatek měla,
mohla jej vysvětliti a bylo-li by poznáno, v čem její nejmenší ublížení a skrácení, mohlo by se jí to, co by spravedlivého bylo, k nápravě přivésti, ale k ničemu přistou
piti nechtěla, než prál'em a zbytečním zaneprázdněním za
upřímné opatrování ujce svého dílkám jeho, sirotkuom let
nemajícím, nevděčností se odplacujíce, je suzuje, rmoutí a
k škodám přivozuje, cehož by slušne ciniti neměla a
žádný jí toho schvalovati nebude. K tomu ke všemu není
na tom dosti, že tímto zbyteeným nastupováním páni poručníci a pí. vdova velice stěžováni sou, ale také i pí.
Anna na skrácení a ublízení vdovy a sirotkuov pruvodem
svým se nutká, neobeslavši jich poručníku ov a pí. Anny
vdovy, jako ani zase od nich táž pí. Anna Dešanská obeslána nejsouc ani viněna ani k prlll'oduom podána proti
nim, jako by s nimi na pruvod podána byla, pod titulem
nepol'ádným pruvody své vésti směla, cehoz zřízení zemské
i práva království tohoto pod jistými pokutami zapovídají,
však obojí ten prllvod, jak pf. Zuzany, tak pí. Anny Dešanský, na Zádnou nejmenší škodu jim se nevztahuje, aby
jaký nezpi'lsob neb co neupřímného proti právu od téhož
p. Trejtlara se státi mělo, nic dokázáno a provedeno není,
kdež jak toho prllvodu ven ze pre, proti ,,'ízení zemskému
a právum allegovall)fm vedeného uziti moci nebudou, tak
podle práva městského, též nálezu ov ukázaných Zuzana
ani Anna co míti chtějí a pH nevinnich spiknutím vyhledávají, Buoh dá, neobdr7.í, zvlášť toho, čeho povinnost.
Trejtlara, poručníka nad samým toliko statkem po Alzbětě,
rozené Trejtlarce z Krošvic, matel'ským, neukazovala, ani
vinou jeho žádnou v témž statku škoda se nestala, ani
toho ještě až dosavad od nich, aby víceji mimo porucenství a statek mateřský Cím jiným, ncž co sám z své
dobré vule za živnosti bez zaneprázdnění právního učiniti
chtěl, i poručníci s vdovou též uciniti chtěli, povinen
býti měl aneb býti měli, v nejmenším zpllsobu provedeno
není a bohdá nebude; ackoli pak poručnÍkuolll na
místě a k ruce sirotlmol' a pí. Anně vdově podle práva
B 37 i jiných práv zpřed allegovaných, tak i té právní
regule quod ei, qui dicit, et non, qui negat, incumbit pro-
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batio et actore nil probante reus absolvitur, nic provozozovati potřebí nebylo, však pro hojnější spravedlnost toho,~
več potahováni sou, aby tomu všemu lépe vyrozuměti se
mohlo, žádali dalšího pruvodu svého za pl'ectení, jako·
extractu na kšaft Alžběty Korálkový se vztahujícího I ejpisu Haftu, kI'itancf, smlouvy o kšafl, kvitancí Ludvíka.
Korálka, porucenství Trejtlarovi a M. Danyelovi daného,
popisu statku, jiných některých věcí; vyrozumíno nyní jest.
tomu, jedno co se jest pf. Alžbětě, rozené Trejtlarové,
po někdy p. Petrovi Trejtlurovi, otci jejím, vedle p. Václava Trejtlara, bratra jejího, l,dyž táž pí. AlZběta již p.
Ludvíka Korálka za manžela měla, i tolikéž tuto Zuzanu'
s ním s Ludvíkem splodila, zustávajíc v veliké nemoci a
nedostatku zclraví svého, za df! dědický do jaké sumy a.
na ccm se jí dostalo a za kým tehdáž zllstávalo, to že do
jistého extmctu v zaznamenání táž pí. Aliběta sobě uvedla,
a k tomu ne toliko rukon svou v témž extractu se podepsala, ale i pečetí svou specetiti dala i pro vědomost, že
to jistá věc a nařízení její jest, k tomu že sou také týř-.
někdy Ludvík Korálek z Těšínu manžel, a p. Václav Trejtlar,
bratr její, své pečeti na svědomí s dožádáním a podpisy
při tiskli, jakz to v témz extractu jejím šíře poznamenáno·
jest, na kterizto extract kšaft jistý učinila, a jak tcn
statek a dědictví po ní 7. 11S tal)' spravován býti má, naHdila, o kterýžto kš aft v jednolll artykuli že odpor mezi
Korálkem a Trejtlarem vzešel, sou o týž odpor skrze
dobrý pány " pl~átely smluveni. takže jal,ž kšaft k svému
náleZitému stvrzení přišel, tak i smlouva do kněh měst
ských, a tak obojí věc s Haftem, co se téhož dědictví jr
Alzhětě a statku mateřského dotikalo, vtčlena jest, kdežto·
týž p. Trejtlar co za sebou na sumě v témž extractu zaznamenáno měl, to jest vše Korálkovi, otci pí. Zuzany,
odvedl, tak ze p. Korálelc od téhož Trejtlara v tom ve
všem spokojen byl; po smrti pak Korálka předně dle
vyměl'ení pánuov, co se opatrování statkn kšaftem poří
zeného a smloul'ou porovnaného, jejž sobě tak nebožtík
Korálek od Trejtlara, též od jiných lidí v témž extractu
zaznamcnanich všecken pHjal a s týmž statkem matel'ským dle libosti sl'é zacházel, až ho něco do alchymie
vlozil, tak že se po smrti jeho Ludvíka téhož všeho statku
shledati nemohlo, jest za poručníka on někdy VáclavTrejtlar téhoz mateřskeho statku, k němuž p. mistr Danycl
Adam z Veleslal'ína přidán byl, naHzen a to pro vyhlcdání statku mateřského a týmz kšaftem zřízeného, aby ten
statek mateřský otcol'ským k doplnění pr'šel, ano i proto,
ze on p. Trejt1ar téhož statku materského nápadníkem
zřízen byl, jakož pak ne tak pro nápad, ale více a vejše), aby týz statek matel'ský v ruce Zuzaně, sirotku, když
by jí P. B. dal k letl1ln přijíti, dostati se mohl, dle nejvyšší možnosti své s velikým nákladem a obmeškáním,.
ublízením živnustky i s nebezpečenstvím života svého pří
cinou nějakého alchymisty l'vlichala Sandzivoje, Poláka,
aby s tím, což za týmz Polákem zustávalo, neujel, vyhledál'al a opatroval, ze pak pí. Anna Dešanská, dostavši porucenstl'í netoliko otcovský statek k opatrování, ale i do
matel'ského statku kšaflem poHzeného, v něj vetříti se
chtěla a mnohá zaneprázdnění právu domácímu činila,
jakož také tak, jakž se z samých prul'oduov pí. Zuzany
nachází, že jest se nctoliko otcovského statku, vinice, po·
několik let jí uZíváním, cinže z domu na sta braním, se
dotýkáním, ano také i mateřského dotýkala, ukázáno jest
od ní i samým jejím pruvodem, že jest dále vždy dychtila
a ku p. Janu Tejflovi pro peníze za kámen aneb na vejražkn, co zboií pobrala, posílala, toho se ujímala a aby
p. Václav Trejtlar čím tím, jakž pf. Anna DeŠBnská jeho.
již z světa y dobré pověsti člověka sešlého stibá a při-
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1P0míná kterýž již v Pánu odpočívá, proti osobě jeho nic
neukáz~vši mimo to k čemu se za živnosti znal, sám
z toho práv býti chtěl, než toliko hlaholem a holou řečí
toho se nenajde ničeho, tehdy to mluvení její nic ke
.škodě poručníkuom nebude moci býti, proto že .jedna
.každá pře, která na odporu mezi stranami jest, ne hlaholem a chloubou, ale prul'ody dostatečnými provésti se
má; davše dále čísti puhon pro položení, ceduli řezanou,
·dllhon o touž věc, dva inventáře, zHzení zemské D 18,
právo městské C 3, vstoupení a žádost v radě p. VoldHcha Rabštejnskýho, jiné vstoupení Jiřího Hejdeliusa a
p. Jana Syxta z Ottrsdorfu, volení pánuov radních k ve.selí svadebnímu, actum vejprosu Zuzany, sirotka pánuv,
mluviti, ráčili sou páni tomu vyrozuměti, kterak pf. Anna
Dešanská vedle vyměl'ení právního byla odsud napomínána, aby dva inventáře, který od Václava Plavenskýho
přijala, zase navrátila a Je knihám složila, jich jest sloZili
nechtěla, a jaký jest tudy s týmž Václavem Plavenským
~srozuměnÍ měla, kdyby on ziv byl zllstal, byl by tak těžce
z toho odpovídal; duvod toho jest, že jest ty inventáře
ona před ingrossováním jich k sobě pNjala a po napomenutí slozili jich nechtěla, několik let 7.a sebou je
.zdržuje a pravíce, že jich za sebou nemá, odpírati se neostej.chala, až potom po puhonu a dllllOnu od práva tohoto
k žádosti pánuov poručníkuov na místě sirotkuoy a vdovy
k ní vyšlých jest je složiti musila, jakž z rejstříku se
ukaznje, a CO jest tu před sebe vzala, to nech! v pová~žení zustane; a přes to nechce toho nezpusobu znáti,
nýbrž jako by se nic toho nedočinila, sebe vymlouvá a
,divně to premuje. Naproti tomu vysoce v pře vedení p.
Václava Trejt1ara dotýkati a v rozličných termíních stihati
.smí, čehož jest se při něm nikdy nenašlo ani z pruvodu
tohoto se nenachází, neb nejmenšího zlého od něho do·činěno v tom se nepoznává a patrně se jemu ubližuje;
stihá se pak týž pán i od Zuzany a pí. Anny tím, kterak
by statku někdy Korálka otcovského se .ujímal, s ním po
své vuli, jak by mu se líbilo, zacházel, ale to toliko se
mluví, však prtlVod v sobě toho nic neobsahuje, nebo
.týž dobrý poctivý člověk nevyhledával tu nic svého, než
nejlepšího dobrého pí. Zuzany, tety své, COl vše i mimo
.to, že jest věrný a upřímný přítel a poručník statku mateřského, činil, nevinně se mu to jináč vykládá, a co ho
Je sobě pEjal a za ním zllstávalo, z toho vždycky pocet
náležitý učiniti hotov byl, a za to, aby se tím odkládáno
nebylo, nejednou sám zde i pH úřadě žádal ueb k tomu
vzdycky pHhotoven byl. Pi'ičítá se mu nějaký ještě hřích
v suplikaci pí. Anny Dcšanské, na kteníž se potahuje pf.
Zuzana, kteráž toliko sem položena, ale čtena jest nebyla,
kterouž by nebožtíka pí. Anna stihala, že by se domuov
·dvou, jednoho anjel na kohoutě a druhého od hřebenu",
ujal, na kterouž on odpověď dav, zprávu jistou toho, proč
jest doložil, že by jí Zúzaně, kdyby Je lettm1 sl'ým pl~išla,
statku toho přes devět tisíc zanechal, učinil, na čemž se
obě velice mejlí, protoze v těch suplikacích jináče se
rozumí od nich, nežli samy v sobě znějí, ale ta toliko
jedna suplikací, pokudž jest ta, kterouž na onen cas
Václav Trejtlar za živobytí svého podal, a z ty ze jest vejpis
vydán a refe~uje se na to, tehdy muže se oznámiti, že
jest nebožtík nepsal toho, aby se pl'iznávati měl, že za
sebou sumy hotové do 9000 kop. míšo má a těch se ujal,
než pl'ipomenul svou upřímnou péči, starost a úsilné opa,trování statku, kteréhož kdyby nebylo, byla by pí. Zuzana puvodem Sendzivoje Poláka o nemalý díl statku toho
připravena, tak že on maje (unohá zaneprázdnění soudná,
Jedyž jest některé jistoty na veliké hlavní sumy svědcící
'v zástavě, kteréž měly se prostáti, on svými penězi je
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vyplatil a jako říkaje brannou rukou od škody zachoval;
a poněvadž některé věci od Zuzany z týchž instrumentuov
toliko slozeny byly, ale čteny nejsou, aby se jim, odkud
sou se sem a jakým zpusobem dostaly, nerci od stran, ale
i od soudcuov, se lépe vyrozuměti mohlo, podle předešlé
pro testacÍ, nemuže-li zde býti. pro uhytí zaneprázdnění,
aspon aby v kanceláři jim přecteny byly, žádali, odkudž
bude-li co spravedlivého, tomu místo se dáti aneb na
odpor nastoupiti se bude moci. Nachází se potom i to.
že pí. Anna, co jest sama pl'ed sebe vzala, že statku
otcovského, jako vinice, po několik let užívala, jakž to
Zuzana v pruvodu svém ukázala, tak i činži z domu, jení
slove anjel na kohoutě, od Hektora Utarta přijímala, to
by též ubohému p. Václavovi přičísti chtěla, jako by kamení od domu hřebenovského prodal a to ne k ruce sirotku, ale sám k sobě obraceti měl, což se mu nevinně
přičítá, nebo když sobě páni ku paměti přivésti ráčí,
kterak když se cas Božího Těla přibližoval, tu pro processí, l<teráž na ten den podle starobylého spusobu konati
se měla, poručeno bylo p. Václavovi v radě, aby též kamení od toho domu odkliditi dal, nedá-li, že mu bude
pobráno, aby v cestě té slavnosti nepřekáželo, a tak ne
proto čímz jest dotýkán, než aby sirotku škoda nebyla,
p. Ja~ovi Tejflovi též kamení, aby buď penězi zaplacením
aneb takov)'m kamením obměnu ucinil, zanechal, když by
sirotek k letum pEšel nebo ještě prve, než by pobráno
bylo, to opathl a nežádal sirotcího užiti, ale pí. Anna to
za téz kamení chtěla, aby dluh její, co za věci krámské
p. Janovi Tejflovi dlužna byla, na tom po ražen byl, jakž
se z svědomí od ní samé vedeného nachází; a tak co se
p. Václavovi přičítá od ní, to proti ní pí. Anně samými
jejími svědky se provozuje, nebo Trejtlar otcovského
statku v nicemž jiným užiti, než aby tím mateřský doplněn
byl, jest ndádal, a o to s ní činiti jest měl. Stihá se
nebožtík i tím, jako by pí. Znzanu z opatro.vání jejího
vzíti měl, čehož se krom holých slov neukaZUJe, než nachází se tak že jest příčina toho byl p. Voldl'ich Rabštejnský, kt~riž ji k sobě k stavu manželskému zamluvil
a potom to p. Janovi Theodorovi a mnohým jiným lidem
prohlásil, ze pí. Zuzana pro příkoří, který se jí . od pí.
Ann)'Dešanský dálo, při ní býti nechce, nibrz od ní
ujíti chce, ab)' to opatřeno bylo. Což p. Jan Theodor
slyše to jest s p. Jiříkcm Hejdeliusem z Rasnštejna
v mí~tě tomto na pány vznášel, a aby páni jeho sirotka
protoze Václav Trejtlar, porucník statku matel'ského a ujec
její, zde nebyl, na ten cas to opati,iti rácili, žádal, C?ž se
tak stalo, ze pf. ZUlana byla p. Janovi Theodorovl do
příjezdu p. Václava k opatrování zane?hána, j."l~z to v~še,
jaké se oznámení na to stalo, skrze JIsté vejplsy pnpomenu to i z vlastního svědomí Anny Dešanské od Anny
Oltrsdorferové jí daného se ukazuje. Proti jinším mnohým
řečem, ze by pf. Anna Dešanská nechtěla z statku ot?OVského práva býti, nachází se, ze někdy Václav Trejtlar
ne sám, když pí. Zuzana p. Voldhchovi dodána měla .býti,
tomu povoloval, ale když sou ji páni k manželství jemu
zamluviti a k tomu povoliti i o smlouvy svadební a právo
věnní skrze pány k tomu vydané se snésti ráčili, tomu
též obvyknouti musil a v tom ničeho se nedopustil, než
z povinnosti páni ráčili sou tu věc náležitě opatřiti, a tak
tím pí. Anna Dešanská a Václav Trejt1ar toho osvobozen,
tím ukazováním na něho se neosl,obodí, a poněvadž jest
jeho zádala, je na sebe přijímala, a to se jí jedJlou líbilo,
má se jí dále té" líbiti a z něho práva býti. Cteno svě
domí - tuto nejprve z svědklll' slyšáno jest, ze Václav
Trejt1ar nikdy proti tomu nebyl, ab)' neměl od sebe náležitého počtu uciniti a v tom netoliko jako porucník ma-
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teřský, ale věrný ujec od sebe, což náleií, odvésti. Dále
našlo se více, když p. Korálek za živobytu svého po smrti
manželky své statku mateřského se ujal a jej k sobě přijal
'v opatrování a s ním, co mu se a jak vidělo, puso bil i
kam chtěl obracel, tak že potom po smrti jeho, když p.
Václav Trejt1ar s pí. Annou Dešanskou byl sročen a vedle
jistého srocení k pruvoduom podáni jsouce, měvši slyMni
býti, pL Anna, pHjavši odklady, nechtěla než kdy se jí
líbilo ku právu státi a tak nikdy v té pH slyšána nebýti ;
11 nemoha Trejtlar po mnoha psaních, aby k slyšení stála,
k tomu pHvésti, tehdy páni po složení pruvodu jeho na
právě ráčili sou to za právo uznati, že jaJ, ten statek se
od počátku nebožky pí. Alžběty z Krošvic tu dostal po
'p, Petrovi Trej tlarovi, otci jejím, dle kšaflu i koupení
domu u hřebenu, že má k dvojímu rozdělení přijíti a co
se mateřského nedostane otcovským doplniti; ale když
:Anna Dešanská jak na vejpovědi, od které se odvolala a
nekolikero obeslání k vyzdvižení apelací davši, pře
stati na ní nechtěla, a složivši k apelaci příčiny, k nim
nestála a zase duklad vyzdvihla, tudy za neodvolávající
zustala, aby exekucí jíti mohla a statek mateřský otcovským doplněn býti mohl, k tomu přivedena býti nemohla,
nebo inventáře za sebou zadrZovala, a vymeření pánuov,
které v moc vešlo, dosti učiniti nechtěla, ježto vždycky
jakž tím stihána od pL Zuzany jest, jako by po též vejpovědi o exekuci nastupováno a kráčeno nebylo, najde
se, ze Václav Trejtlar o to se domlouval a exekuci, aby
statek mah,řský otcovským doplněn byl, žádal, ale do smrti
své k tomu, aby pocet z správy pí. Zuzaně, jakž za panenství
jejího, tak když p. Voldřicha za manžela dostala, udnil,
přivésti nemohl, jakož také netoliko on ale i poručníci
v odpovědi své, potáhše se na to, že p. Voldl-ich rejstra
počtu za sebou měl a že co za nebožtfkem zustávalo mateřskýho statku a ne z otcovského, jímž mateřský doplněn
býti měl, počet učiniti chtějí, doložili, Anna pak Dešanská
z otcovského statku že počet účiniti tolikéž má. A týmž
artylmlem žaloby, kterýž se na poručníky a pí. vdovu
vztahuje, aby inventáře statku po p. Korálkovi zustalého
počpt s rejstry a ill\'entáře položili, proto že ti inventářové od koho hylivzati a zaddováni, k nimž se tudy
přijíti nemohlo, teprv složení a do kn"h vepsání jsou,
jakž sama pL Anna Dešanská je ukazuje, povinni nejsou
a nebudou, kromě co by se statku mateřského dotýkalo,
co jest za nebožtíkem zustalo, to poručníci a vdova rádi
odvésti chtějí, více nic; složivši k tomu popis poznamenání věcí ve sklepě v domě u hřebenuov slozených, jeden
i druhý, poznamenání vydání pí. Zuzaně některých vecí,
a poněvadž jest pí. Zuzana ještě v pane~st~í svém ně
které věci k sobě přijala a toho statku se ujala, co by
více za nebožtíkem p, Václavem mateřského statku zustávalo, poručníci nejsou proti tomu, aby Jí odvedeno
nebylo.
Od rukoj muov dána k opáčení žaloba s odpovědí
jejich, z té odpovědi páni najíti ráčí, ze tím ničímž, co
se proti nim vznáší, povinni nejsou.
Opět od Zuzany: Jaké jest bylo proti pruvodu od
pí. Anny Dešanské jakožto za poručnici přidané a to k p.
Václavovi Trejtlarovi a p. mistru Danyelovi Adamovi
z Veleslavína, 'oboum z světa sešlým pOrllčníkuom nad
Zuzanou, sirotkem po Ludvíkovi Korálkovi z Těšínu pozustalým, a statkem jí náležitým, též proti Zuzaně Rabštejnský obšírné promluvení i ukazování, tomu sou páni
vyrozuměti ráčili, že to obšírné mluvení i s pruvodem
proti ní Zuzaně nic odporného, což by jí ke škodě bylo,
s sebou nepřináší, než toliko od pL Anny DešansRý
prostý štráfování a vejklady se, činí, bez kteréhožto sten-
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čování dobře býti mohlo, nebo na nlI\ohém a prodloužilém
mluvení nic nezáleží, než na prosté spravedlnosti pl'ed
právem předkládané, protož nechtíc!': óbšírnou l:ečí zaneprázdnění činiti, an se na větším díle pruvodové od Anny
Dešanské na Trejtlara jako poručníka vztahují, ale aby n,a
skrácení spravedlnosti její to bylo, tak že by ona, co
jest prožalovala, toho ukázati neměla, místa se nedává,
nebo aby se měla z statku po Ludvíkovi Korálkovi a.
Alžbětě, manželce jeho, věda co jest v žalobě se vznášelo, ceho ujímati, toho se neodvozuje a pí. Anna Dešanská k tomu se zná, ze jest poručnicí nad ní a statkem
jejím a k poručníkuom od práva nařízeným byla pl'idáná"
a podle práva D 27 roz. 2, když by více porucníkuov
než jeden bylo, tehdy všickni k jednostejné práci zároveň
se zavazují; poněvadž pak Anna Dešanská, jakozto strýna
a krevní přítelkyně její po meči jest a slatek její urueil"
na zptlsob ten, když by ona Zuzana k letuom svým přišla
a svého dědictví od ní pí. Anny požádala, ze jí postoupením ho a v moc uvedením má povinna i oni býti, i
když jest pí. Zuzana k letum svým a poctivému vdání za
p. Voldl'icha, jemuž jest V radě od pánuov na žádost
jeho 22. Maii 1606, na kterýž den veselí svadební konáno bylo, dodána, přišla a od téhoz léta 1606 a dnemajíce ji týž p. Voldřich za manželku, casu jest projíti
nedala, nýbrž jak někdy Václava Trejtlara, tak Annu Dcšanskou o postoupení statku ohojího a poctu ucinění sem
obeslala, ale že Trejtlar z tohoto světa vyhocil, ku porucníkuom nad sirotky jeho a paní vdově poitlstalépo něm
pl'-ikrocila a poněvaJž jest týl. Trejtlar podle vejpovědi V létu
1604 den sv. Kyliana uciněné Anně Dešanské statku
otcovského nepostoupil ani statku mateřského od otcO\'ského nerozdělil, tím právem D 26 nyní odbýti toho nemohou ani toho se osvoboditi, nicméně co jest mezi pí.
Annou Dešanskou a Václavem Trejtlarem na onen caBzde bylo ciniti, du toho jí Zuzaně nyní nic není, nebo
když jest kdo porucníkem nad sirutkem a statkem jeho,
a statek urukuje, nemuze se potom z poctu jalově vymluviti, leč podle práva D 18, zřízení zemského I 54poručník neb porucníci statek sirotku postoupí a počet
vykonají; a když by se tomu dosti stalo a sirotek jim,
poděkování učinil, teprv toho pl'ázdni bývají, jakož ani
pf. Zuzana, zustáyajíc na onen cas v moci pf. Anny Dešanské, statkem svým vládnouti jest nemohla, kter)'ž,
dobře-li jest byl opatrován, když jí počet učiní, vyrozumí
se dále, a za tou přícinou poručníci obojího statku jí postoupiti a z příjmu též vydání náležitý počet učiniti povinni budou, obzvláŠtně proto, že paní Anna Dešanská
v témž poručenství dosavad trvá a rukojmové, kteří za_
statek sirotčí slíbili, dosavad z rukojemství propuštěni nejsou, a také jak poručník tak poručnice podle práva,
A 54, D 34 27 jménem a na místě sirotcím mohli sevolně o všecko dosuzovati a jiným též odpovídati, a polcudž by co na nich přisouzéno bylo, z statku sirotčího,
platiti, než pokudž by co nedbanlivostí pOl'llčníka neb,
poručnice, buď nestáním ku právu neb ncodpovídáním,
sešlo a ona Zuzana toho se doptala, bude věděti, co'
k tomu říkati. To jest již ukázala, jedno že jest pí. Anna
Dešanská léta 1600 za poručnici nad ní Zuzanou nařízená
a statek ten zaručila druhé po zaručení zde se příznala,_
že jak sirotka tak sťatek ten dostatečně opatrova ti bude"
a to !Jodle zřízení zemského X 2 práva A 41 roz. 5,_
I 28 29 30, E 17 roz. 0, proto? jak pf. Anna Dešanská_
tak poručníci na místě sirotkuv vedle práva D ,27 roz. 1
sou povinni jí jako sirotku, k leti"m přišlému ze všehostatku, jak co k sobě přijali, právi býti a jí jeho postoupiti a pořádný počet ze všeho učiniti. Dále jakol sOlÍ.
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a
porucn
,
jedním do druhého pletením, jako hy postupova~ím ,tatku
ani poctu uciněním povinni nebyli, i poněvadž J~~t Václa~ ,
. I·ar lét,a, etc . 99 " fer. 3. in octava S. " VItI, Ilad
T reJt
á m
Zuzanou porucenství sobě vyžádal a na ~orucelll p. ?UOV
statck ten zinvcntovati dal a jcho sc Ujal a prot~~ po
smrti jeho nemá se zdáti le,klivé slatku, ~bOJ~h~ Jl p~"t z
ne' IlO učiniti
stOUpl't'I a poce
, nebo kdez Jest 1 tun Šlra, á
nedav.,
f ov á na, "zc by hloby provést,i neměla, místav ,tomuT
' I
proto že jest to vlastním pťiznáním neb.oztl~a
reJt ara
provedla, že chce statek sirotcí ,o~atrovatl a J~ k dobrému
vésti Při tom ukázáno od poruclllkuov, kdy Jest ona Zuzana' p. Voldřichovi za manželku zamluvena, ale o tak~v~
poctivé manželstvo žádného sporu se nestalo, proce,~
mohlo bez toho casu od nich uspol'eno býti. Vy?hva~uJl
potom Václava Trejt1ara, přítele upřímného a, clovek~
vzáctného, ze by pocet vykon~ti, chtěl" o němz ona téz
'ako o poctivém clověku poctlve .smeJš!í, ale, o s~~t~~
~tcovském říkaje ani "ěděti, nercI z n~ho ?octu uCIll~tl
aneb jeho postoupiti nechtějí, a jest vec zretedlná, ,ze
jest nebožtík Václav Trejtlar obojího toho statku se Ujal!
a pí. Anna Dešanská, kdyby, j~ Zuzany ~: ,B. od :m~tl
uchovati ncrácil, jsoucí poruclllcí a neJbhzšl k,rev,m prftelkyne její, nápadu po ní ocekávala, a proto t~~lkéz state~
ten všecken léta 1603, 13. De.cembrts. z~rucIl.a, pro,toz
když se tu v uvážení vezme, najde se, ,zc Jes,t Jcšte pred ,
tím Václav Trejtlar, než jí pí. Dešansky porucen~tví dáno
by 10 přes pět ctvrtí léta týž statek v opatrovaní svém
.. , 'e'l a po zaručení J' eho když pf. Anna Dešanská
JIZ m ,
'O"
'''í'
chtěla věděti kde statek otcovský zustává a Jej pnJ tl,
nemalý souď s ním, p. Václavem, trpěla, až je v I. y:i04
páni o to vejpovědí poděliti ráčili, tak ~e ten statek Jeden
od druhého měl býti rozdelen, ale am toho:,: ,nestalo,
protoze se obojího Václav Trejtlar byl ujal, Jej l~vento
vati dal kterýz za ním do smrti a nyní za por~cníky a
vdovou 'Zllstává. Strany některých spisuov od !ll, Zuzany
podaných, zvlášt suplikací od nekdy Václava T~'cJtlar~ s,e:
psané o pt'ibytí statku do 9000 kop míš., kde~ porucmc~
chtěli by k tomu pH\'ésti, aby přecteny ~yly, I poněvad~
toho nikdy prve nebývalo, také se nym )nebude, ~OCI
trefiti, toho doldádají, ze by nebohík p. \ áclav lreJllar
mínil toho statku postupovali, ale podle. p.ráva B v 69 do'vati se J'est pochybovati, a poněvadz Illventárové do
mm
v
•
k c,Il'l
kněh nebyli vepsáni, i podle ceho Jest pa
I ,e
s t a tk u
toho postupovati, a kdyby mu se tak bylo ~lbllo a ,I~~
chtěl v nebezpecenství zustávati, mohl sem rCJst,ra SIOZlll,
a koho by se dotýkalo k přijetí statku nebo reJster obeslati cehož se nic nestalo; že se pak statku toho ne na sta,
než ~a tisíce nachází,tudy po strane nic toho ~t~ti se nemoh!?!
a pí. Zuzana majíc svá léta jako dítě ,!a slunCI Jablkem UkOJ,ltl
se dáti nemohl~; svědomí l>anyele Stetky na ~o se vztahUJe!
že by pí. Zuzana u pí. Anny Dešansl<é ~ozp~sltle se cho~atl
'I o Markoltovi a BialÍcifoře kromky cítala a píSlllcky
me a,
á'
VI
nějaké zpívala, což proti právu B 86 ~t.lt s:. neme o, a
'fkladové sou kdo J' est tak svědky mllno pn vedl, ze
pr
,
' ,
, b
ť P B
trestání neucházel a aby ona ceho, coz y pro I . .
by 10 se dočiniti ~ neslušJlě chovati měla, tomut odpírá,
než tak se stalo, když v Litoměřicích s pí. vdovou byla,
v
něco v almaře toho se našlo a jí ukázáno bylo, ale dále
ze
"
t
k'
nic více nebylo. Aby se pak v statek ~~tersk~ a o, cov~ y
dříve času vkládati a bez práva v nej vkracovatl mela,
toho není nebo pokud jest co Trejtlar k veselí ne.b po
veselí jí ~ydal, podruhé těch věcí žádati nebude; )lllý~l~
pak vejldaduv pro krátkost pomíjí. A poněvadz jest JIZ
to dostatečně prokázáno, že jest Trejtlar por~čenství na
sebe nad ní přijal a obojí statek zinventovatl dal a ten
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do své smrti v opatrování měl, berně ~,d?mu Lu~ví~(,a
Korálka z statku otcovského odvozoval, Clllze k sobe pn:
jímal ne na sta, než na tisíce, ?~rokuov p~ Korálkovl
vyzdvihoval, jistoty na sebe psatl dal, ,co J.est se pak
statku otcovského pH Klatovech našlo, Jak Jest. len. od
pí. Anny Dešanské i od p, Václa~a .,opatrován, J~sth to
s užitkem sirolčím neb nic, kdyz Jl bude od mch postoupen s jistotami, klenoty i jinými věcmi'"to se P?to~
najde a vyhledá a ona tomu vyrozumí a pn tum, J~koz
'est někdy Václav Trejtlar v létu 1603 v s~~ suphkac~
Jd\Jkládaje, ze by 9000 kop míš, sirotku vyzeJska\ kdy.~
se to v skutku najde bude toho potěšena, a kdy z se JI
obojí statck postoupí' a suma přibytá ukáže, bude pánuom
poručníkuom děkovati.
" .
. 'Tš
Zase od pf. Anny Dešanský: Ráclh sou pám pn;
dlouhým promluvením a zbytecným pru\'2d~ ve,n, ze, ~ľe
ukazováním až do tesknosti zaneprázd?elll, ~yll, Jezt?
krátké promlouvání a sprostný proces pn ~rave be~. vehkého hluku, citování mnohých práv prospeš~lOst prllláší,
pročež ona neuznává toho potř'eby, aby mnohym pruvodem
měla právo zaneprazdľíovati, toliko ~rát?e. k p,,:dešlému
průvodu dokládá, že Zuzana RabšteJns,ka Jak .svY,u.' vlastním pruvodem to dostatecně, provozuJe ,tak 1 pnzná~ím
in verbis formalibus dotvrZUje a praví, . ze P,o smrti p.
Korálka a Alžběty manzeluov Václav TreJtlar Sal? se v~eho
a všclijakého statku otcovského i mateřskél~o Jest Ujal a
do smrti za sebou měl otcovského od materského a ,mateřského od otcovskéh~ nerozdělil, jeho na m,á!e am
mnoze jí Anně Dešanské nepostoupil a postOUpitI ~eeht,e,
žádajíc při tom pánuov, aby poručníky a vdovu, Jakozto
držitele statku někdy Václava Trejtlara, k postoupení statku
po p. Korálkovi a Alžbětě, ma(~~el~e je!t~" ~ v statku Vá~
c1ava Trejtlara jí náležejícího pndrzetl r!elll. ProtI kter~í
muho pruvodu porucníci a vdo va patrne ~,~ k tomu Z~fj
a tu reč její tvrdí že jest p, Václav za Zlvobytu sv 10
se ohlašoval, že tÝl. statek všecken pí. Zu;an} za s;bo~
má i v tom se ohlašuje a pí. Zuzany proslc zádal, ze, jl
h~' chce postoupiti, ale že Zuzana Rabštejnská nemaJíc
(prej) zdravého rozumu a d?br~ ra~y" nechtěla toho podání žádným prostl:edkem mlrnym UjílI, tudy s toho sešl?,'
Druhé' poručníci a vdova v svém pruvodu toho dokládaJl,
že by Václav Trejtlar rejstra pHj(~u a vr~~~í t~ho statk~
otcovského i mateřského jí Zuzane propuJcltl mel, ,kter~;
ona za sebou mnoho nedělí měla, je prohlídala, prepoctal a a beze vší pochybnosli tomll, jak mnohj) statku otcoě~:
ského a mateřského p. Václav za s~bou máJ v~rozum I
mohla. Třetí přiznávají se k tomu, Jak poru~nícl a vdova
tak i pí. Zuzana že zustávajíc ona na. ~?en c~s v opatrování pí. Anny Dešanský, ze jest z JCJl mocI a ocl~ra!,~
vzata a u p. Václava Trejtlara až do vdání a prom nen
stavu svého byla a věno, svršky, nábytky, klenoty" šat~
ložnl a choděcí i jiný statek přijala a to vše bť;z vedom
'í Anny Dešansl,ý, pro tož vedle práva B 36, r,~z. 2 n~d

?t

~Iastní

pl-iznání není potř'ebí zádného dustatecneJšího pruvodu. Odkudz patrný toho duvod jest, že Anna p~šanská
statku po Korálkovi jí Zuzaně n~~ežitého k so.be }est ne:
řijala, jeho se neujala, a toho jl Václav, Tr~Jt1a~ .nepo
~toupil a jakž dotčeno, postoupiti nechtel, Jakoz Jest}o
i dost;teČně provedeno, co se nějaké, viničl~y dotyce,
kterouž pí. Anna Dešaoská za sebou ma, proti tomu. t~to
e přednáší že jest se Anna po smrti Korálka takové vl,mc,e
sneuJa
'I a. nez~ p. Korálek
J' eště za zivobytu svého
touz
•
,
. o VIta
nici jí 'pf. Anně k opatrováeí dal, n: ~~erouz ona p
,
neúrodná léta větší náklad cinila nez uZltku b~~la,. a ~em
proti tomu, aby jí neměla pí. Zuzaně postOUpItI, J~~Z, s~
to již i vykonalo, že jí Zuzaně pí. Anna v ruce Jl Jes
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odvedla, klerouž ona v svém opatrování má a k užitku
svému ji obrací. A poněvadž mezi stranami o to spor
vzešel, kdo jest pí. Zuzaně postupováním statku povinen,
i ten jest povinen, kdo jest jej k sobě pi:ijímal a za kým
a v kterým statku zustává a na koho ten všecken prllvod
vedený jako prstem ukazuje, totiž na statek Václava Trejtlara, že ten všecken statek jí Zuzany v témž statku zustává, proti čemuž ona ])ešanská to jest dostatečně odvedla, že za sebou toho statku nemá, pro tož také žádosti
pí. Zuzany povinna není.
Od poručníkuov a vdovy: Jaká replika proti prllvodu
jich od pf. Zuzany s vejkladem a dotýkáním svědkuov
proti přísné zápovědi zřízení zemského U 6 a 6 a práva
II 29 roz. 1 zbytečným a tautologickým mluvením k tesldivému poslouchání jest přednešena, ty není potřebí na
tento čas rozšiřovati, než kdez se od pí. Zuzany přičítá
nebožtíkovi p. Václavovi Trejtlarovi to, že když jest k sobě
poručenství nad ní i nad statkem matel'-ským po Alžbětě,
matce její, kterýž z kmene Trejtlarovského, a ne Korálovského, pošel, přijal, jakoby jej zinventovati dav ujíti
měl, ježto to všecko, co se nebožtíkovi přičítá, dálo se
předně z podstaty pořádného kšaftu a smilívy, že sou
páni hned to opatHti ráčili, aby sirotku poručníci dáni
byli a statek zinventován byl, a neboztík p. Václav, byv
pí. Zuzany vlaslní ujec a tak i nápadník, od pánllv za
poručníka jest nařízen a k němu p. mislr Danyel pl-idán,
ten pak statek na svršcích, nábytcích, zlatě, stříbře, což
ho koli bylo, zinventován souc v domě, u hřebenu slove,
zůstával, ale neboZtfk p. Václav nic jest k sobě nepi'ijal
kromě jistot, které v Zidech zustávaly, ty vyplatil a to
vše pro statek mateřský, kteréhož se byl nebožtík p.
Ludyík, otec pí. Zuzany, všeho ujal, jej opatroval a nemálo ho zavadil, a jakým sou prostředkem ty věci šly,
již jest ukázáno. A tak kdyby se od nich poručníkuov a
vdovy, colo spravedlivého jest, žádalo, jakZ odpověď jich
ukazuje, nikdy by proti tomu nebyli, aby pí. Zuzaně odvésti a vykázati toho neměli, ale že žádost její jest neslušná, protož také jí místa dáti nemohou. A kdyby nebožtík p. Trejtlar z povinnosti krevní k tomu zavázán
nebyl, že jest to poručenství a statek mateřský k opatrování svému přijíti musil, byl by nikdy toho neučinil, a
podle toho za živobytí svého velikou práci veda, o všecko
dobré sirotčí obmejšlel a vyhledával, pročež po smrti
své neměl by tak nevděeně za dobrodiní při právě vyldádán býti, ani potomkuom jeho takové zaneprázdnění
se činiti. Ze jest neboztík p. Ludvík, otec pl. Zuzany,
statek matei:ský dobře potříbil a nemálo dluhuov na něj
uvedl, tímf nebožtík Václav netoliko vinen není ale ani
statkem svým, kdyby ziv byl, vynahrazováním nebyl by
povinen, jakož ani poručníci mimo to, k čemu se vlodycky
hlásili, co se statku matei:ského dotýče a cokoliv ho zustává, že počet z něho učiniti chtějí mimo to, kterýžto
nlaleřský statek otcovským doplněn býti měl, a nebožtík
p. Václav s pí. Annou Dešanskou nemalé zaneprázdnění
právu, když od sebe pf. Anna učiniti a ku právu, aby se
to, nač se rozsudek vztahuje, vykonalo a statek mateřský
od otcovského a otcovský od mateřského oddělen a jeden
druhým doplněn byl, nechtěla státi, učinil mimo to upřímné
opatrování, aby jí cím více, col. by jí náleželo, jak nebožtík p. Václav tak poručníci povinni býti měli, nenajde
se, a nebožtík vždycky o to za živobytí se staral a pracoval, ale že pí. Anna k tdmu pl'-ivedena býti nemohla,
to vinou nebožtíka Václava, což by se nyní pornčníkuom
přičítati muselo, se nestalo, než drzostí pí. Anny, že
k ničemu přistoupiti nechtěla, až pí. Zuzana k letuom
přišla a se vdala, tu již nebožtík Václav z světa byl sešel,
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však mezi tím než umřel, pf. Zuzana pořad práva k ní
Anně a p. Václavovi, též rukojmuom, jest začala, a tak tu
žádná vina se nenachází, kteráž by' se ke škodě sirotkuom a vdově přícítati mohla. A aby kdy Václav Trejt1ar,
když by koli pí. Zuzana k letuom přišla, že by jí přes
9000 kop míšo zachoval a odvésti se uvolovati měl, v tom
se pf. Zuzana jako i pí. Anna vysoce mejlí a tomu poručníci odpírají, neb se toho nenajde, než připomínání
jeho upřímné péče a starosti i ousilného opatrování jeho
o statek pL Zuzany, co jest nebožttk pilností svou, jak
při Sandzivojovi Poláku, tak co v Zidech zustávalo, obhájil, a aby o to přijíti měla, nedopustil, což jinak pře
vrátiti se nebude mqci; každý sám nejlepší svej ch slov,
kdo co píše neb mluví, vykládač a ne jiný jest, a protož
eím se tak strany těch devíti tisíc stihají, aby se tOrnu,
odkud sou, vyrozuměti mohlo, musí se z přečtení jich
vyhledali a tu se pozná, jestli co spravedlivého neb není.
Dále stíháni sou i tím, ze by berně z domu Ludvíka
Korálka neboZtfk p. Václav odvozoval, činže z domu a
ourokuov na tisíce přijal, v čemž pf. Zuzana sama sobě
v cestě jest a upřímnému podání poručníkuov rozuměti
nechce, že co jest k sobě nebožtík přijal a co z povinnosti k sobě přijíti musil a spravedlivě se vyhledalo,
proti tomu nebyli, aby jí toho odvésti neměli, ale aby
jaké jistoty na sebe převozoval aneb statku v Klatovech
neměv žádného nad ním poručenství a nedotýkaje se jeho
. a toho jí postupovati povinen byl, nevěl'-í (?) se tomu jako
i jinému všemu, čímž jest tak stihán. Připisuje nebožtíkovi
i to, že by ji sirotka z moci vzíti měl, nad čímž též se
mejlí, neb jest on toho nežádal tehdáž, než jakým zpusobem to se dálo, jest ukázáno, že sám sirotek při ní býti
nechtěl, a tehdáž Václav Trejt1ar zde nebyl, když páni
toho se ujavše, sirotka opall'ili a Janovi Theodorovi, aby
u něho zůstával, dokudž by se p. Václav zLitoměřic nenavrátil, jej porueili, i má-liž mu v té pl-feině jaká vina
při eten a býti, žel se toho P. B., tak aby ještě svým statkem, prvy ho na opatření její nemálo utrativ, a po něm
sirotci vynahrazovati měli; předpisuje mu se i to, že by
sirotka snoubiti měl, čehož není, neb v čem jest vule
Boží byla, to se stalo, a od pánuov byl jest p. Voldři
chovi dodán, a tak i on k tomu, čemuž panna vuli dala,
obvyk.nouti musil, pročež nemělo by jemu to se připiso
vati, jako by něco mimo vuli pána Boha, vuli panny a
pánuov, jakožto předních poručníkuov, učinil.
Od pf. Anny Dešanský: Zuzana Rabštejnská semotam
se kotálí a neví se na čem ustanoviti, jednak aby jí poručníci statku postoupili pravíce, že ten statek zustal
v statku Václava Trejtlara a ze jest nebožtík matel-sk~ho
statku od otcovského až do smrti nerozdělil, a jednak
o to hledí, aby jí pf. Anna Deaanská z toho práva byla,
ale ona nechtíc vykládati toho, práva D 27 rozdflu prvního 2 se drží, poručník aneb poručníci jestli prve zemřeli, nežli by sirotkuom statku postoupili a z něh~ počet učinili, že držitelové statku jejich povinni sou je v tom
zastati a sirotkuom právi býti; ale. ukázáno Jest od Ann):
Dešanský, že jest žád)1ého statku k sobě neprijala, proto~
také postupováním nebude povinna, nebo kdež se proti
tomu na též právo D 27 roz. 1 2 nastupuje, kdyby ví~e
porueníkuov bylo než jeden a některý se, vymlouv~l! . z~
by se toho statku nedotýkal, že mu to nemá stacltJ, I
jest v tom rozdíl a to tak, že TrejtIar .s mistrem Danyelem
byli sou porUČníci nařízení nad ní Zuzan?u. a statkem
jejím, ale Anna Dešanská nebyla spolu s nImi o~ p~nuov
za poručnici nal-fzena než od J. Mti C. stou veJIlllnk,ou,
aby jí ten statek od Trejt1ara byl postoupen, al~,ukázano
jest, že jí ho postoupiti nechtěl, protož podle prava D 36
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poručníci neb poručník nemohl-Ii b.y, kterých dluhuv. a
jin)fch spravedlností sirolkuov nezletJlyc~ "zvyupomínatt a
k nim přijíti a v tom by uznána byla JejIch bezelstnost,
tehdy že lou spravedlnoslí sirotkuom povinni nehudou,
žádala zllstavena býti.
Od porueníkuov: Kdež přítel Zuzany Rabštejnský
mluví, ze hy svědky na nepoctivost její vésti měli, podavše na to i nálezu, ale aby oni v cedulích toho loádati
měli, co sou svědčili, tomu místa nedávají. O těch Markoltových rozpravkách neuměli sou ani mysliti, že sou
pak mezi jinými věcmi to vysvědeili, tíml oni vinni nejsou, a kdyby o tom byli věděli, nestáli by o 10, a tak
by tím neměli býli stiháni. Přes to bude-Ii pí. Zuzana
chtíti k nim o to hleděti, bude míti na to odpověď.
A tím spor zavřín.
Kdež p. purgmistr a rada - takto' o tom vypovědě.1i:
Poněvadž jest se to z akt této pře našlo, že
1. 99. v outerý ochtáb sv. Víta po smrti někdy Ludvíka
Korálka z Těšínu, Zuzany Rahštejnský odtud z Těší~u,
puvoda této pt'e, otce, neboZUk Václav .Trejt1ar.z KrošvlC,
doteené Zuzany, tehdáž sirolka nezletJlého, uJec, vedle
smlouvy v 1. etc. 94 v sobolu den sv. Vincencia s týmž
někdy Ludvíkem Korálkem z Těšími o Hafl nebožky
A1Zběty Korálkové z Krošvic, téhož Ludvíka manloelky a
Václava Trejt1ara vlastní sestry, strany opatrování Zuzany,
sirotka po něm pozustalého, a statku mateřského jí od
též Alžběty matky odkázaného vykonané a kněhami města
tohoto stvrzené poručenství nad touž Zuzanou z Těšínu,
sirotkem nezletilým, i nad statkem jejím od pánuov jest
sobě vyžádal, k němuž dobré paměti M. Danyel Adam
z Veleslavína Za druhého poručníka od práva b)'1 přidán
a naHzen, kteréhožto dne a léta pí. Anna Dešanská z Tě
šínu s pí. Voršilou Pekovou odtud z Těšínu, sestry vlastní
někdy Ludvíka Korálka, aby jim takové poručenství,
k němuž přední právo a spravedlnost jakozto tety míti
se pravi1y, dáno bylo, za to zádaly, čehoz když jim za
jistými příčinami odepříno bylo, doteená pí. Anna Dešanská k J. Mli C. se jest utekla a takové porueenství
jak nad Zuzanou sirotkem tak nade vším statkem jejím
sobě vYládavši, je k sobě přijala a ten statek sirotčí p.
Voldřichem Lehnarem z Kouby, p. Janem Kropáčem
z Kr)'mlova a Václavem Hararem z Loveic zaručivši, touž
Zuzanu k opatrování s inventářem všeho statku jejího, nedavši ho ani do kněh vložiti, též vinici nad Vršovicí ležící od někdy Korálka koupenou k spravování, bravši
z ní užitek, nicméně činži z. domu anjel na kohoutě nebožtíkovi Korálkovi od někdy pí. Anny starší Kutovcové
kšaftem pol'-ádným a od práva stvrzeným odkázaného
k sobě přijímala a ji na touž vinici vynakládala, i dále
z některých dluhu ov dlul,níky upomínala a tudy" statku
otcovského sama se ujala, že pak dle z počátku při pomenuté smlouvy o Hafl A1Zběty Korálkové nebožtík Korálek za živob)'tu svého yšecken statek jí Alzbětě po
někdy Petrovi Trejtlarovi z Krošvic otci pi'išlý a Zuzaně
sirotku od ní jakožto matky odkázaný v rukou svých
maje, jím jak mu se vidělo, šafoval i nemálo ho utratil,
a Václav Trejtlar, jakožto již po smrti jeho statku toho
mateřského poručník a nápadník, chtěje povinnosti své
jako věrný poručník dosti učiniti, všelijak aby statek
otcovský od mateřského, tak aby se mohlo zvěděti, jak
mnoho kterého jest, oddělen byl, s dobrým sirotčím o to
se staral a pracoval, až naposledy po mnohém suplikování
toho dosáhl, že jest o ten artykul, kOmu by nad statkem
otcovským a komu nad matel'-ským poručenství náleželo,
s pí. Annou Dešanskou ku právu tomuto k vyslyšení a
rozeznání sročen a podán byl, kdež potom 1. 1604 die
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Kiliani jistá vejpověď se stala, že jak Václav Trejtlar pří
spravování statku mateřského do let dospělých a rozumných Zuzany, tak pí. Anna Dešanská ph spravování statku
otcuvského po Korálkovi zcela se zustavují a takový statek
že znovu popsán býti, a našlo-Ii by se, že by za někdy Korálkem statku mateřského co zustávalo, to zase z statku otcovského doplněno a poručníku statku mateřského odvedeno
má. Od kteréž vejpovědi pf. Anna Dešanská k vyššímu
právu se odvolavše dále po právě nekráčela a ji v moc
právní vjíti dopustila, a jsoucí k exekuci a tomu dosti
učinění od Václava Trejt1ara obsílána, nikdy státi nechtěla,
až mezi tím Václav TrejtIar z tohoto světa prostředkem
smrti časné jest vykročil a tak co jest koli týž někdy
Václav Trejt1ar po smrti někdy Korálka až do své smrti
pl'ijal, to podle vejš dotčené vejpovědi za statek mateřský,
nad nímž poručníkem zřízeným byl, pl'ijal a z toho také
každého času pořádný počet učiniti hotov byl i k tomu
se začasté volal i před smrtí svou rejster svých k pi:ehlídnutí p. Voldřichovi Rabštejnskýmu, Zuzany manzelu,
v čemž tolikéž p. Petr Nerhof a p. Jan Theodol', poruč
níci Anny Marye a Lidmily Zuzany na místě a k ruce
sirotkuov vedle nich a spolu s nimi Anna vdova, po
Václavovi' Trejtlarovi pozustalí, že takový počet učiniti
hotovi jsou se ohlašují, a aby někdy Vúclav Trejtlar postupováním statku otcovského pí. Anně Dešanské, jehož
se sama ujala, za živobytí svého povinen býti měl, toho
od ní podle práva odvedeno a ukázáno není; z těch
příčin povinna jest častopsaná Anna Dešanská z Těšínu
jalwzto nad Zuzanou Rabštejnskou z Těšínu, tetou její,
nařízená poručnice podle vejpovědi jí Zuzaně Rabštejnský
ze všeho statku otcovského a od někdy Ludvíka Korálka
jí zanechaného pořádný počet učiniti a jí jeho nálezitě
postoupiti, jako i poručníci nad sirotky po Václavovi
Trejtlarovi nal-fzení, a spolu s nimi Anna vdova po témž
Václavovi pozustalí,pokudž se statku mateřského dotiee
týmž spusobem povinni sou se zachovati a jí jeho postou-.
piti; a bude-Ii pH kterém koli stutku jaký nedostatek tál.
Zuzana míti, bude moci o něj jak k pf. Anně Dešanské,
jakožto otcovského statku poručnici, jistci aneb k p. Voldřichovi Lehnarovi z Kouby a p. Janovi Kropáčovi
z Krymlova, již samým živým pozustalým rukojmím,
předně, tak strany statku mateřského k p. Petrovi Nerhofovi a p. Janovi Theodorovi na místě vejšpsaných sirotkuov vedle nich k Anně, vdově po Václavovi Trejt1arovi
práv;m přikročiti podle práva. A škody z hodných příčin
mezi stranami se zdvihají. Actum in consilio 10. Decembris 1607.
31. 1608, 24. ledna. Rukop. č. 1141 f. 294. Jakož
sou p. Petr Nerhof z Holtrperku a p. Jan Theodor
z Ottrsdorru, poručníci sirotkuov Anny Maryje a Lidmily
Zuzany, pozustalých po někdy Václavovi Trejtlarovi
z Krošvic, vedle nich a spolu s nimi Anna vdova,
item pf. Anna Dešanská z Těšínu, složi vše příeiny k vysvětlení vejpovědi
mezi někdy Zuzanou Rabštejnskou
z Těšínu z jedné a vejšpoloženými stranami strany druhé
i třetí, nadto i rukojměmi za touž Annu Dcšanskou, jakž
vejpověď, kterélo jest aclum fer. 2. post Conceptionis
Mariae 10. Decembris léta pominulého 1607 učiněná, plněji
svědčí a k nim v pondělku po památce Tří králuov p.
Voldl-icha Rabštejnskýho i na místě Voldřicha, syna
jeho, z Čihanova ku právu v létu tomto 1608 obeslavše,
je čísti a publikovati dali, a nejprve p. poručníkuov pHciny přečteny by ly slovo od slova takto:
Slovutné a mnoho vzáctné poctivosti V. Mti pane
purgmistře a. V. Mti páni radní milí. Jakož jste jistou
véjpověď, kteréž actum fer. 2. post Conceptionis Beatae
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Mariae Virginis 10. Decembris anno 1607 mezi pí. ZU.
zanOll Rabštejnskou z Těšínu, p. Voldhchem Lehnarem
z Kouby a p. Janem Kropáeem z Krymlova rukojměmi,
též námi poručníky sirotku ov a Annou, vdovou po někdy
p. Václavovi Trejtlarovi z Krošvic, zllstalých učiniti ničili,
v kteréž vejpovědi jí pf. Zuzaně Rabštejnské phsouzeno
jest, bude·li míti jaký nedostatek, že strany statku mateř
~kého k nám porueníkuom na místě a k ruce sirotkuov
fl k Anně vdově právem pl-ikroeiti moci bude. i maje
v tom nemalé nedorozumění, z bezelstné potřeby k V.
Mtem se utíkajíce, za vysvětlení pro opatřeni sirotku ov a
vdovy žádáme, a aekoli tomu nic nejsme na odpor a
'nikda sme nebyli, abychom jí pf. Zuzaně Rabštejnské
z mateřského statku, nad kterýmž někdy dobré paměti
p, Václav Trejtlar porucníkem byl, pocet uciniti a od
sebe odvésti neměli, nebo jak týž p, Václav Trejtlar
v tom se za svého živobytí ohlašoval a za to zádal, jsa
s rejstry svými na hotově, tak také po smrti jeho k tomu
sme my pristupovali, tomu zadosti ciniti se uvolujíce.
Však to všeckno ne toliko od neboltíka p, Václava Trejtlara, ale také od nás porucníkuov a vdovy vedeno bylo
na ten spusob, že z toho statkumatel'ského, kterýž jest
týž p. Václav Trejtlar k sobě od smrti někdy Ludvíka Korálka, otce pí. Zuzany Rabštejnský do svých rukou přijal
a jej ~pravoval, máme i povinni sme právi býti. Ale
čeho jest se týž někdy Ludvík Korálek za živobytí svého
v statku materském sám ujal, do statku otcovského
k sobě vnesl na díle nemálo proutratil, a ceho někdy
p. Václav TreJtlar k sobě nepl'ijal, z toho kterak odpovídati a právi b)'ti nevíme. Jako?; pak V. Mtem dobl'e
jest vědomé, anobrž z prllvodu našeho hojněji se nachází,
což také vše v vejpovedi V. Mtí se připomíná, jaké zaneprázdnění soudy a odpory dotčený p. Václav Trejtlar
s pí. Annou Dešanskou z Těšínu pl'ed V. Mti v radě i
před soudy vyššími o o(ldělení statku matel'ského od
otcovského mel, až naposledy spravedlivou vejpovědí
utvrzenou proti ní pf. Anně Dešanské v tom ve všem
práv zustal, tak aby statek matehký, co by se ho nedostávalo, statkem otcovským náležitě doplněn, a to jemu
porucníku statku matcl-ského odvedeno bylo po kteréžto
vejpovědi nemoha p. Václav Trejtlar jí pf. 'Anny k exe·
kuci míti, když státi ku právu nechtela, mezi tím pro.
středkem smrti z tohoto světa vykrocil a tak k tomu doplnění statku matel-ského podle též vejpovědi jest za živnosti p. Václava Trejt1ara až dosavad nikdy nepl'išlo; nyní
pak kdyby tato vejpověď V. Mtí své utvrzení vzala a pf.
Zuzana Rabštejnská o statek matel-ský proti nám na exekuci nastupovala, obáváme se, ze by beze vší vejhrady i
toho v statku mateřském což z otc0vského statku doplněno
býti melo, postihati a vyhledávati chtěla, aniž by se na
to ohlédala, že se takového doplnění statkem otcovsk)'m p.
Václav nedockal a k němu pl-ivésti nemohl, anobd držela
by se této vejpovědi V. Mtí, kdci; jí ou hrnkem o všecken
statek mateřs~ý k ~ám ste ukázati ráčili, což by sirot.
kuom a vdove s vehkou škodou a ub1íZením b)'ti musilo,
však poněvadž málo vejšeji touž vejpovědí v těchto slovích
jest od V. lIHí nalezeno, co jest koliI' týž někdy Václav
Trejtlar po smrti někdy Ludvíka Korálka až do své smrti
přijal, to podle vejš dotcené vejpovědi za statek mateřský,
nad nímž porucníkem zl'ízen;fm, byl pl'ijal, a z toho také
každého casu pol'ádn;f pocet učiniti hotov byl, protož Y.
Mtí za to uctivě žádáme, že toho pH tom zllstaviti a
vejpověd V, Mtí v tom arty kuli in conclusione, bude-li
míti pí. Zuzana Rabštejnská v statku mateřském jak;f nedostatek, a?y potud a y tom toliko, co jest k sobě p.
Václav TreJtlar od smrti Ludvíka Korálka až do smrti
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své přijímal a za námi zustalo, k nám právem přikročiti
mohla, vysvětliti a napraviti ráčíle, y čemž sirotky i sebe
V. liHem k spravedlivému opatření poručené činíme. DatUlil v sobotu nazejtH památky sv. Tomáše, apoštola Páně,
léta 1607.
Petr Nerhof z Holtrperku a Jan Theodor z OtlrsdOl'fu, poručníci' nad Zuzanou, j\Iaryjí a Ludmilou sirotky,
vedle nich a spolu s nimi Anna vdova, vše po někdy p.
Václavovi Trejtlarovi z Krošvic zustalL
Tolikéž Anny Dešanské z Těšínu příCiny k vysvět
lení od ní složeny eteny slovo od slova takto: Slovutné
a mnoho vzáctné poctivosti V. Mti pane purgmisti'e a páni
radní Stal'. M. Pl'. v té rozepL'i, kteráž jest pllvodem pf.
Zuzany Rabštejnský z Těšínu z jedné a mnou Annou
Dešanskou odtudž z Těšínu z strany druhé s pí. Annou
vdovou, též pány poručníky sirotkuv po p. \' áclavovi
Trejtlarovi -z Krošvic pozustalých z strany třetí a pány
rlIkojměmi z strany čtvrté o postoupení statku a z něho
ucinění po p. Ludvíkovi Korálkovi a pí. Alžbětě, manielce jeho, pozllstulého, otcovského a matel'ského. při
právě V. Mtí vznikla, po vyslyšení puvoduov od stran
ukazovaných ráčili ste vejpověď, kteréz aclum feria 2, post
Conceplionis Beatae Mariae Virginis 10. Decembris léta
1607 ueiniti, jakž tál vejpověď to v sobě šíl'eji obsahuje,
majíc já pak v též vejpovědi některá mnohá nedorozumění
nížepoložených, žádám, predně poněvadž se táž vejpověď
na pl'edeslou V, 1l'Ití vejpověď, jíž jest actum feria 6.
die Kyliani léta 1604 na větším díle vztahuje a podle
toho mně se nález Ciní, abych já Zuzaně Rabštejnský ze
všeho statku otcovského, kdekoli a na ccm koli záležejícího a od někdy Ludvíka Korálka z Těšínu jí zanechaného pol'ádn)' poeet ucinila a jí jeho náležitě postoupila,
kdež podobným spllsobem skrze žalobu svou pí. Zuzaua
Rabštejnská ph právě V, J\'1í toho jest vyhledávala, proti
kterézto její žádosti dala sem odpověď, že já jí postupováním všeho a všelijakého statku jí po p. Ludvíkovi Korálkovi, otci jejím, náležitého p,ovinna nejsem, protože
sem ho od otce jejího k opatrování nepřijala, a ten mi
také od Václava Trejtlara na -mnohá přísná a dostatečná
J Mti C. porucení postoupen a v ruce nikda uveden
nebyl a není. Než co jest mi nebožtík p. Ludvík Korálek
ještě za živobytí svého, Jako jednu vinici k opatrování
porucil, a co sem vejšeji k sobě cin že jedno sto kop
míšo z domu anjel na kohoutě přijala, to že již pí. Zu
zaně Rabštejnský zase postoupiti a v ruce uvésti chci,
proti kteréžto mé odpovědi a ohlášení. aby míně zpřed
oznámenou vinici a těch jedno ,to kop míšo jakolto
statku movitého aneb nemovitého někdy Ludvíkovi Ko
rálkovi, a po smrti jeho pf. Zuzaně Rabštejnský, dceřI
jeho, nálcžitého, kteréhož bych postupovati a počet činiti
povinna byla, za mnou zustaviti, aneb já jej k sobě při
jíti měla, toho od pí. Zuzany Rabštejnské ani od žádného
proti mému světlému odporu ničímž prokázáno není,
nibrž to jest se z vbstního pruvodu a mluvení pí. Zuzany Rabštejnské, též paní vdovy Trejtlarový a pánuov
porucníkuov našlo a vyhledalo, že ten všecek statek mohovitý i nemohovitý po p. Ludvíkovi Korálkovi a pí.
AlZbětě jeho pozustalý p. Václav Trejt1ar k sobě přijal,
jeho užíval, dluhy upomínal, domy najímal, z nich činži
přijímal a s nfm jako s svým vlastním, co mu se vidělo
a zdálo, vedle vule své čiuil, nadto vejše když jest pí. Zuzana Rabštejnská sVllj stav proměnila, k tomu se podvoloval, že jí ten všecek statek v ruce uvésti a počet po·
Hdný ueiniti chce, jakž pak že jest jí rejstra příjmuov a
vydání k prohlídnutí odeslal, ale že jest pí. Zuzana Rabštejnská toho od něho přijíti nechWa, aekoliv pak touž
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to jest nalezeno, že ten všecek statek
za p. Václavem Trejtlarem zustávající, otcovský od mateř
'ského, nedostávala, otcovským doplněn býti má, a co by
.za otcovský statek nznáno bylo, toho že jest mi Václav
Trejtlar, jakolto poručnici od J. Mti C, nařízené, postoupiti, a co by za mateřský statek nalezeno a vyhledáno
bylo, toho že v opatrování až do zrostn sirotka p. Václav
'Trejtlar zustati má, však aby podle též vejpovědi ten
-statek jeden od druhého rozdělen a mně v nejmenší věci
postoupen býti měl, toho se v vedení té pře ničehéhož
,nenachází a provedeno není, n;fbd ráčíte toho v též vejpovědi dokládati, že týž statek jeden od druhého rozdělen
-nebyl, až v tom p. Václav Trejtlar prostředkem smrti
.z tohoto světa vykrocil, odkudž jest jistej a patrnej duvod, poněvadz se to rozdělení nevykonalo, že statek
-otcovsk;f ne za Zuzanou, ale za p. Václavem Trejtlarem zustal
a posavad V statku jeho zustává. Prolož kdyby pí. Zuzana
Rabštejnská podle vejpovědi V. Mtí chtěla to tak sobě
vykládati, abych já jí statek otcovsk;f, kter;f v statku 1"
"áclava Trejtlara pozustal, a já o tom, jak jest ho mnoho
bylo, žádné vědomosti nemám, postupovala a z_ něho počet
.činila, tím já jí povinna nejsem; než co sem k sobě přijala,
jakž vejše dotčeno, a nic více; postoupiti hotova jsem,
protož abych budoucně mimo to, co za sebou mám, postupováním a počtu einěním od pí. Zuzany ]{abštejnský
-stěžována nebyla, v té příčině V. Mtf za vysvětlení a spravedlivé opatření žádám, nebo jest právo městské B 36
,patrné, poručníci nemohli-li by kterých dluhuov a jinJ'ch
spravedlností sirotčích zvyupomínati a uznána a vyhledána
hyla by jich bezelstnost, že 80U k nim za příčinami slušn;fmi přijíti ani uhoditi nemohli, sirotlmom jimi povinnovati nebudou. Jakž pak že jest mně p. Václav Trejtlar
-statku toho postoupiti nechtěl a nepostoupil, to jest dostatečně prokázáno, v čemž se k opatření poroučím.
Actum v sobotu po sv. Tomáši léta 1607, Anna Dešanská
z Těšínu.
Kdež p.purgmistr a rada slyševše jedny i druhé pří
činy, a v vejpověď vynešenou a v týchž příčinách pl'ipomeniltou nahlédše a toho s pilností pováživše, takto touž
vejpověď vysvětlili: Poněvadž vejpověď radní v pondělí
po památce početí blahoslavené Panny Marye 10, Decembris léta pominulého 1607 mezi někdy Zuzanou Rabštejnskou
.z Těšínu puvodem a pf. Annou Dešaoskou, též p, Petrem
Nerhofem z Holtrperku a p. Janem Theodorem z Ottr8dOl'fu, poručníky Anně Maryji a Lidmile Zuzaně, sirotkuom
,po někdy Václavovi Trejtlarovi z Krošl'ic, od p, purgmistra
pánu ov naHzenými, vedle nich a spolu s nimi Annou,
vdovou po témž někdy Václavovi Trejtlarovi pozustalou,
nicméně p. Janem Kropáčem z Krymlova a p. Voldřichem
Lehnarem z Kouby, jakožto již psanými živými pozustalými rukojměmi, stranami obviněnJ'mi, vynešená sama
v sobě dosti patrná a světlá jest v těch slovích, že jak
Anna Dešanská ze všeho a všelijakého statku otcovského
po smrti někdy Ludvíka Korálka z Těšínu netoliko zde,
ale kdekoli jinde a při kterém koli právě pozustalého
pořádný počet učiniti a jeho postoupiti, tak tolikéž jme·
novaní páni poručníci sirotkuov a statku někdy Václava
Trejtlara vedle nich a spolu s nimi Anna, vdova po něm
pozustalá, pokudž se statku mateřského dotýče, co jest
ho koli t;fž někdy Václav TreJtlar od smrti castopsaného
Ludvíka až do své smrti k sobě přijal, týmž zpusobem
se zachovati mají a povinni jsou, proto?, se toho všeho
.při též vejpovědi prve patrné a dosti světlé zanechává.
Actum in consilio Eer. 5. post Vincencii martyris 24, Januarii 1608, consule domino Adamo seniore Geronis a
Libussina.
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32. 1610, 19, března. Rt/!lOp. č. 2113 j. 524.
Zmocněn Voldřich Rabštejnský z Cihanova, cíg. dvořenín,
vlastní manžel někdy Zuzany Rabštejnské, z Těšínu, domu
slove anděl na kohoutě, podle vejpovědi ze dne 10. pros. 1607.
33. 1610, 5, listopadu. Rt/kop. č. 2114 f. 2?
Zacharyáš Pecolt šmukýř a Anpa, k. dum anděl na kohoutě od p. Voldřicha Rab. z C. za 3500 k. gr. č.
34.· 1612.
Rl/kop, Č. 1029 f. 121~ My
~rathiáš oe. Ackoliv Vodila z Cinperku, Jiříka Skréty
Sotnovského z Závořic m., učinivši přípověd právem nápadním na statek po Voldřichovi Rabštejnským z Cihanova, ujci
jejím vlastním, jakožto nezřízený a nekšaftovan;f, příčinu
přípovědi své, totiž krevnost a příbuzenství dostatečně
provedla, však poněvadž naproti tomu Adam st. Lehnar
z Kauby mimo krevnost, že také někdy ujcem Voldřicha
Rabštejnského byl, i tu, kterak týž Rabštejnský za zdravéhó života na rozdílných místech a rozdílného času před
mnohými lidmi lísty svými se přiznával, že statek svuj
žádnému jinému kromě Adamovi st. Lehnarovi po smrti
dal a dává, poroučejíce své čeládce, poněvadž by na něj
nějaká těžkost začasté přicházela, kdyby ho pán Bllh od
smrti uchovati neráčil, aby celádka jemu Adamovi L.
klíče odvedli, srovnalými svědky prokázal. Z tě,ch příčin
všccken statek n,emovitý po Voldřichovi R, z C. zustal;f
dotčené Voršile Skrétové z Cinperku, jemu pak Adamovi
L. všecky věci movité se přisuzují.
3ó, 1613,
R1/71Op, č. 2233 J. 16?, V středu
po neděli Rogationum stalo se pronajetí pokojuv a to mezi
J Mtí p, Janem Sezimou z Sezimova a 1,) a Oustí, cís.
radou, kráječem a nejv. komorníkem kl', Ceského a slo·
vutným Zacharyášem Pezoltem, měštěnínem a kupcem
St. lvI. Pr. a to takové, že týž Zacharyáš zanechává k uží·
váni pokojuv J. Mti pánu - předně světnici s sklepem,
s kuchyní nad zemí k rynku hledící pro J. lvI. pána. Nad
timiž pokoji kdyby panny šlechtičny do Prahy přijeti
rácily, jednu světnici se dvěma komorami a s kuchyní.
Pro celádku jednu světnici s komorou, k špižírně suchý
sklep, sklep pod zemí pro píva, vína a jiné věci, komoru
pH zemi pro dl'íví, podlahu pro sklízení neb sypání obilí
a uložení slámy, maštale dvě, jedna proti druhý. Proti
užívání pak týchž pokojův ráčil jest J. M. pán zaplljčiti
témuž Zacharyášovl 1500 k. m, do dvou let.
36, 1613,
Liber appellaf, č. 1029 f. 124,
Revizí J, lvIti C: Ponevadž se jest n,ašlo, že Voršila
z Cinperku jest vlastní dcera někdy Anny Stefkov§, vlastní
sestry nekdy Voldřicha Rabštejnského,. z Cíhanova,
z někdy Tomáše Rabštejnského odtudž z CihanoY3 a Evy
z Kouby, manželuv pošlé, zplozená a tak nejbližší krevní
pHtelkyně jmenovaného Voldřicha R"
jakožto bratra
matky jeho a ujce jejího vlastního, a tak k tomu statku
po Voldřichovi R. právo má, nic méně to jest se našlo,
že jest se Adam st. Lehnar z Kouby statku toho od práva
zpečetěného, neopověděv se v tom právu dříve času,
bezprávně sám ujal a tudy o spravedlnost svou se při
pravil. Z těch příčin to J, Mti C. presidenta a rad nad
appellacími zřízených téhož ortele na právě Star, M, Pr.
mezi strauami učiněného napravení minouti a dotcený
ortel lIa témž právě ueiněný v své mocnosti zustati má.
37. 1614, 27. listopadu. RII/lOp. č. 2114 f. 163.
Jan Jezbera z Kolivé Hory a Bohunka ze Sobišku, m. j.
koupili dum v osadě sv. Jiljí, slove anděl na kohoutě,
od Zacharyáše Pecolta a Anny za 3500 k. gr. č.
38. 1610, 21. cervence. Rlt7lOp. č. 2148 f. 113.
(Smlouva Illezi Janem Jezberou z K. H, a Petrem Brozenem y přfčině zvyšování o 5 1/ 2 lokte zdi společné vedle
oken Brozenových.)

