
taré am�tí

uttno- orské.
Pod Figurou 

Dvacíti 

rahých udních amen�
(jimž Horníci Handštány �íkají) 

vyobrazené a vypodobn�né: 

Práci 

ana o�ínka
Z Tovaryšstva Pán� JEŽIŠOVA 

Kn�ze. 

 Vytišt�né v Starém M�st�
Pražském, u Ji�ího �ernocha. 

Léta Pán� 1675.



Jeremiáš v 6. Kapitole. 
Ažte se na stezky staré, kte-
ráby  byla  cesta  dobrá,  a 

cho�te na ní. 

Thucydides Lib: I. de Bello Pelopones: 
E proto se spisují hystorye (a 
staré  Pam�tí)   aby  toliko  P�ítom- 

ným, jako n�jaká libá Píse�, uší le-
ktaly  a  chlácholily:  ale  aby  Potom- 

k�m misto Pokladu byly. 

Cicero ad Brutum. 
Ev�d�ti, co se p�ed tím, nežlis se 
narodil,   zb�hlo,   to�   jest  vždycky 

dít�tem býti. 
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Urozeným, Vysoce U	eným, 
Slovutné a Mnoho-vzácné Poctivosti 

P A N U M :  
J. M. Císa�ské a Královské 

R y c h t á � i  

P. Krystofovi 
Antonínovi Bergmanovi 

z Lindenberku; 

Prymatorovi  

P. Vácslavovi 
Krystofovi Erythraei

Philosophiae a Medicinae
Doktorovi; 

Též 

Všem jiným Pan�m 

Šephmistr�m,
a Pan�m 

Spolu-Radním; 
Jako i celé Obci 

Královského Horního M�sta 
Na 

Horách Kuttnách. 
Pan�m 

Patron�m a P�átel�m 
laskav� p�íznivým. 

áni laskav� p�ízniví,
a v Krystu Pánu milí. 

Ako n�kdy mezi sedmí 
Zem� 
ecké M�sty hád-
ka bývala, z kteréhoby z 
nich, onen znamenitý 
Veršovník Homerus, byl 

rodilý: tak i v�ku tohoto, nemalá mezi 
trojím Národem vznikla rozep�e, kdo 
a odkud byl ten, jenžto Léta Syna 
Božího 1440. Zp�sob Kn�h tla	ení 
vynalezl? Hollandove cht�jí tomu, že to 
zlatem nezaplacené Um�ní, jejích 
Krajan, Harlemský M�št�nín Laurentius 
Costerus �e	ený, vymyslil. Proti Hollan-
d�m t�ze se zasazují �íšane, a pevn� na 
tom stojí, že jakýsi Jan Faust, Rodi	 Štra-
spurský, tomu drahému Um�ní za	átek, 
v M�st� Mohu�i š�astn� u	inil. �echove
pak praví, že ten Jan Faust z Hory Kuttny
pošel, a jakouž takouž náhodou (snad 
když mnoho Horník� Kuttenských, v Létu 
1421.  pro Katolické Náboženství, 
p�ed Husity do 
íše odešlo) do Štra-
spurku se dostavši, tam to zevšech 
neyplatn�jší Um�ní smyslil; potom 
pak v Mohu�i na sv�tlo vyvedl: a aby 
své Vlasti po	estnost zp�sobil, ne Ja-
nem Faustem, ale Janem Kuttenbergerem,
jakobys �ekl, Kuttnohorským Rodi�em, se 
psal a nazýval. Kdoby z t�ch t�ech 
Národ� neypodobn�jí s pravdou se 
srovnával, nechci já nyní rozhodnou-
ti; to toliko pravím: pokudž tomu tak 
jest, jak �eští Scribentove (Petr Codicill
z Tulechova, Tomáš Mitis, a Ji�í Cruge-
rius S.J. hlubocí vlastenských v�cí 
Zpytatelové) píší, jist� že� již dávno 
Hora Kuttna zasloužila, aby se aspo� je-
den 	lov�k vyda�il, jenžby o jejím Za-
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	átku, Zr�stu, Svobodách, Vážnosti, 
Bohatství, a jiných pam�tí hodných 
p�ípadnostech, n�jakou obzvláštní 
Kníhu sepsal, a tu Písmem, od Jana 
Kuttenbergera, Kuttnohorského Rodi	e, vy-
nalezeném, jestli ne celému Sv�tu, as-
po� �eskému Národu, k 	tení podal: 
tak aby ona, z užitku rukou svých, a 
Plodem svého Života, byla zvelebená. 
Ale žeby se mohlo zdáti n�komu, že tu 
Horo-Kuttenskou zasloužilost, na p�d�
p�íliš píštité zakládám, tak žeby jí 
�íšane a Hollandove p�esnadn� mohli 
poraziti; jiným a o mnoho pevn�jším 
d�vodem tu touž zasloužilost prová-
dím. Ptám se tedy všech �ech�, svých 
Krajan�, které v �echách M�sto neb 
místo, o tla	ení Kn�h neyprv se po-
kusilo? Snad pov�díti neumí; já po-
vím: Horníci Kuttenští, d�ív než kdo jiný, 
v �echách Ympressi vyzdvíhli, Kníhy 
tla	ili, Písa��m práce ujali, drahotu 
Kníhám od�ali, Bibliotéky a Kníhár-
ny, tla	enými Kníhami první ozdobili. 
Nev��te mn� žádný, ale však t�m 
uv��te, jenžto Ezopove Básn� a Fabule, 
neyprve na Horách Kuttnách okolo Léta 
Pán� 1480. jako na Prubu, pro Škol-
skou však Mládež užite	n�, tla	ené, 
n�kdy vid�li, a že vid�li, vysv�d	ili. 
Kterážto Knížka, když se Horník�m
poda�ila, a všem �ech�m zalíbila, i 
hned do tišt�ní �eské Biblie se dali, a 
po 	ase n�kterým, š�astn� ji dokonali. 
Kdo tomu op�t nev��í, toho do Staro-
Pražské Tovaryšstva našeho Kolleje blíž 
mostu cituji, a� tam vejde, a v ní do 
Librá�e nahlídne; jist� že� tam takové 
Biblie jeden Exemplá� (a	 již zvetšelý a 
potrhaný) s nemalým podivením na-
jde; k tomu na listu práv� posledním, 
této závírky se do	te: Skonává se Biblie, 
jenž jest Zákon Boží Nový a Starý, literami vy-
tišt�nými na Horách Kuttnách Slavných, 
skrze mne Martina z Tišnova. Léta Božího Ti-

sicího, �tyrstého, osmdesátého devátého; tu 
Sobotu po S. Martinu: za �asu Kralování Ney-
jasn�jšího Knížete a Pána, Pana Vladislava 
Krále �eského a Margkrabí Moravského, i�. 
Pána našeho milostivého; Léta kralování Jeho 
Milosti osmnáctého. V��íšliž již nev��ící 
�tená�i, že Horníci Kuttenští, první v �e-
chách Kníhy tla	ili? medle v��, a to 
tak dlouho v��, dokud t� n�kdo jinou 
starší Kníhou, jinde v �echách tla	e-
nou, nep�esv�d	í. Což se tehdáž stane, 
když svatého Nikdá (jak �echove �í-
káme) Svátek p�ijde. Zasloužila tedy 
Hora Kuttna od dávna, aby se o ní n�ja-
ká Kníha složila a vytiskla, pon�vadž 
ona, jestli dokonce skrz své plém�
Kn�h tla	ení nevymyslila, aspo� to 
Um�ní do �ech první uvedla. Ale co 
jest to Páni Horníci, že se až posavád 
podobného nic nestalo? snad vaše 
Kuttna toho hodna nebyla? ana za ney-
p�edn�jší po Praze M�sto vždy se po-
kládala. Snad nikdá nic chválitebného 
nedovedla? ana proti silným Arma-
dám, bez Zdí a Val�, nejednou se 
obránila: nad Tábory a Žižkou n�ko-
likrát svít�zila. Snad, chudá Korábni-
ce, d�kladu k tomu nem�la? ana Krále 
�eské pen�zi zakládala; nádherné Kos-
tely stav�la. Snad u	ených Lidí, jenž-
by s Hystoryckým pérem zacházeti 
um�li, nezplodila? ana, mimo jiných 
n�kolik, Martina Kutthena z Kutthenperku, 
který �eskou Kronyku dosti p�kn�
vylí	il, urodila. I jakáž toho musila asi 
býti p�í	iná, že tak slavné M�sto, ob-
zvláštní Království �eského Klenot, a ne po-
slední Vlasti naší Poklad (tak Horu Kuttnu
�eští Králove jmenovávali) žádného, 
bu�to Liviusa, bu�to Florusa, jenžby 
její sepsal a vydal Pam�tí, nenalezla? 
Já, a� pravdu vyznám, p�í	iny nevi-
dím; jiným ostrovtipn�jším Hlavám 
toho k hádání zanechávám. Vy Uro-
zení, Vysoce U	ení, Slovutní a Opa-
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trní Páni ŠEPHMIST�I, a všichni jiní 
Páni HORNICI, za tim mi dovolte, 
abych to, co jsem koliv o Ho�e Kuttn�, a 
o Vaších Slavných P�edcích, onde i on-
de shledal, pod jisté Tytuly spo�ádal, 
a jakýmž takýmž �e	�ováním, a ne 
kraso-ale prosto-mluvnosti vylí	il, 
VV. MM. dedykoval, a presentoval. A 
komuž slušn�jí Horní�né Pam�tí, jako 
Horník�m? komu náležit�jí chválitebné 
P�edk�v Skutky a 	iny, jako jejích Po-
tomk�m? Komu vlastn�jí Handštány, jako 
d�di	ným Kverk�m a Nákladník�m, 
slušelo p�ipsati? Vaší Slavní P�edko-
ve, kdykoli n�koho cht�li uctiti, z�ídka 
který jiný Dar, le	 drahé Handštány, z 
neybohatších Dol� vy�até, jemu ob�-
tovali. Tak (a� mnoho jiných p�íklad�
opominu) Léta 1510. Králi Vladislavovi,
deset drahých Handštán�, z nichžto 
t�i na St�íbrných �et�zích viseli, do 
Uher odeslali. Tak op�t Léta 1615.
když Matyáš �eský a Uherský Král, z 
M�sta Vídn� do Prahy, �áslavskou 
Silnici rá	il se ubírati, tehdejší Horníci
pod Ka�kem u Skalky, Latinskou Orací 
ho vítali, a st�íbrné tru	ky (to jest 
neci	ky) bohatými Handštány napl-
n�né, presentyrovali. Tak taky v 1623. 
Lét�, Horníci Kuttenští, J.M.C. a Králov-
ské Ferdynandovi druhému, drahý Kle-
not (totiž Horního Haví�e Obraz st�í-
brný, na st�íbrných tru	kách mnoho 
Handštán�, st�íbrným glancem se 
blíštících, nesoucího) v m�stech Praž-
ských, skrze své vyslané, darovali. Slu-
šelo tedy i na mne, pokudž jsem cht�l 
Vás po Hornicku poctiti, Starých Pam�tí 
Handštány Vám, a žádnému jinému, da-
rem dáti. Aniž mi �ekni n�kdo, že 
jsem hrub� proh�ešil, když jsem se do 
tolika dol� pustiti, a v nich tolik 
Handštán� vytíti opovážil: což jak 
Vácslav Druhý, tak i Rudolf, �eští Krá-
love, v svých Právách Horni	ných t�-

ze zapov�d�li: nebo toho odporu ani 
za mák se nelekám. Co se koliv stalo, 
to se jak s v�domím Oficír� Horních, tak 
s dovolením PP. Šephmistr�, jakožto 
neyvyšších Hor Opatrovník� stalo. K 
tomu všeci mojí Handštány, z pus-
tých, a již dávno zap�n�ných dol�v 
pocházejí: v nichžto pab�rovati, aneb 
(a� po hornicku �eknu), klopovati, 
žádné Právo, žádný Král, nikdý neza-
bránil. 

P�ijm�tež tedy Páni Horníci, tyto Staré 
Pam�tí Kuttnohorské (pod Figurou Dvacíti 
Handštán� vyložené a vypodobn�né) 
vd�	n�, jménem Tovaryšstva JEŽIŠOVA,
kteréž milujete, z vd�	nosti vám ob�-
tované: p�ijm�te laskav�, z up�ímné k 
vám lásky mé, na sv�tlo odemne vy-
vedené: a chovejte je piln�. Vaší milí 
P�edkove, mezi neydražšími Klenoty, 
Handštány, z tal� a díl� svých Horni	-
ních vysekané, se vší pilnosti chová-
vali, a D�dic�m svým, s jinými Ná-
bytky, odkazovávali. Vy s t�mito neji-
ná	 naložte, 	asto k ním a do ních 
p�ihlízejte, glancem a bleskem jejích 
	iny své osv�c�jte, a Potomk�m, na 
prodloužilou památku, by i oni po le-
tech, co Hora Kuttna, co Sta�í Horníci bý-
vali, v�d�li, dochovejte. Mne pak, a 
mnohém více celé Tovaryšstvo JEŽIŠOVO,
v staré a stálé lásce zachovejte. Tak 
žádám a srde	n� vinšuji na Vaších Ho-
rách Kuttnách, v Kolleji Societ: JESU S. 
P. a M. BARBORY: na Hod Vzk�íšení 
Pán�, toho neyvyššího po celým Sv�t�
Pergmistra, kdyžto on, z neyhlubšího 
Dolu P�edpeklí, Duše Svatých Otc�, 
jako drahou Rudu, na den vyvedl. To 
jest, 14. dne M�síce Dubna, Léta Pán�
1675. 

VV. MM. 
      k Službám Duchovním volný 

       Jan Ko�ínek Soc: JESU. 



Z této Skály Ho�e Stálý Pojdou Chvály 
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�emluva k tená�i.
Rve než t�, k 	tení následu-
jících Kuttnohorských Pa-
m�tí, p�ipustím, dovol mi, 
�tená�i Laskavý, abych n�co 
málo k tob� promluvil; ne-
bude ta �e	 daremná, ano-

brž, k lepšímu jich porozum�ní, prosp�šná. 
P�edn�: Dávám ti v�d�ti, že jsem tuto 

Knížku STARYCH HORO-KUTTEN-
SKYCH PAMIETI Tytulem proto ozdobil, 
aby se jedenkaždý i hned dovtípil, že o v�-
cech, za našeho živobytí zb�hlých, jednati 
nemíním. A jist� kdybych byl jinák u	inil, 
každý �tená� rozumný, bylby se mi vysmál, 
že se s tim na Krám vykládám, co on aneb 
sám vídal, aneb od o	itých Sv�dk� slýchal, a 
snad, ješt� na Kolíbce v plenkách ležícímu, 
ch�va nejednou zazpívala. Všichni tém�� li-
de, jako rad�jí staré Víno pívají, a staré Pe-
níze brávají, tak také staré a neslichané v�ci 
sleychávají. 

Pro	ež žádných Pam�tí, Léto 1614. p�e-
bíhajících, odemne ne	ekej. Ten Rok Pán�, 
psaní mého meze jest. Non plus ultra`: p�es n�j 
nep�ekro	ím. Zvlášt� pon�vadž toho léta, 
Hor Kuttenských Sláva v�tším dílem klesla, 
když totižto tehdeyší Král �eský, Perkverk 
Ka�kovský, na rudu t�ch 	as� neybohatší, 
spustil, a na jiné, ne tak odplatné Couky, to 
jest Rudní Prameny, Košty své a náklady 
obrátil. Slušná tedy v�c, abych i já p�i tom 
lét� Péro své zastavil. 

Po druhé: Musím� i to vyjevit, pro	 ty 
Horské Pam�tí, Handštány nazývám? V�ziž 
tedy, že jako Handštan (to jest tak velký kus 
rudy, jeyžbys v ruce unesl) není všecka jed-
noho dolu Ruda, ale kus toliko a 	ástka ne-
velká: tak taky tyto Kuttenské Pam�tí, toho 
všeho nevypravují, coby se bylo mohlo neb 
m�lo o Ho�e Kuttn� a Starých Hornících po-
v�díti. Nebo mnohé Pam�tí, skrz vále	né 
p�íhody pohynuly, mnohé samým 	asem 
zašly, a já sam jích nemálo, pro uvarování 
p�ílišné obšírnosti, schváln� vypustil. 

Po t�etí: Že pak ty horni	né Pam�tí, ne 
ledajakýmis, ale Drahými Handštány tytu-

luji, to z toho pošlo, že v ních nic jiného ne-
p�ipomínám, než coby mohlo Horu Kuttnu a 
Staré Horníky oslaviti. Já nikoli nepochy-
buji, že� jsou i Horníci n�kdy, v n�	em 
(jakožto rozli	ným pád�m podrobeni lide) 
pobloudili: ale že m�j nebyl oumysl Kutten-
skou Kronyku psáti, než toliko n�které 
chvály hodné v�cí, o tom n�kdy velmi slav-
ném M�st�, na jevo vynesti, Ka�kovi a Per-
kovi (to jest zlých 	in�v skálu jalovou) 
Hystoryk�m jsem zanechal: sob� pak samé 
rudy jádro (to jest chválitebné skutky) vy-
bral. 

Po 	tvrté: Abych tuto Kníhu v �eském 
vydal Jazyku, trojí p�í	ina mne dohnala. 
První, abych dokázal, že se za 
e	 Mate�-
skou (jakž mnozí nepotatilí �echove d�lají) 
nestydím. Druhá: že jsem tuto práci, k zalí-
bení a pot�šení nyn�jších Horník� (jenžto 
v�tším dílem pouzí jsou �echove) podníkl. I 
jakžby mn� byli rozum�li, kdybych byl k 
nim cizím jazykem mluvil? T�etí: že bych 
byl všech v�cí, dle oumyslu svého, v jiné �e	i 
vynesti a vyvesti nemohl. Nebo jednaje o 
Horních Pam�tech, musil jsem na mnoha 
místech po hornicku mluviti; to jest, Hor-
ních Slov, kde a jak slušelo, užívati. A kdy-
bych byl jinák u	inil, bylbych samých špi	ek 
a vidli	ek mezi Haví�í nazbíral, a smích 
st�epal. Každé Um�ní, ba i to dosti špatné 

emeslo, vlastními slovy své v�cí a nádobí 
vyslovuje. Jakýby byl Filozof, kdyby po Fi-
lozoficku, a Lovec po Lovecku, Švec po Šev-
covsku, nemluvil? 

Po Páté: Abych pak se nezdál n�komu 
po Hebreysku mluviti, nybrž netoliko Hor-
níci, ale i jiní �echove, jimž se tuto Knížku 
	ísti p�itrefí, mohli mé �e	í porozum�ti, tak-
to jsem to p�edešel. Kdekoli se n�jaké hor-
ni	né slovo namátlo, aneb i hned výklad jeho 
jsem p�iložil; aneb jistou literu k n�mu p�i-
sadil, kteráby �tená�e napomenula, aby 
pomn�l, že to jest slovo Horni	né; a pokudž 
chce mu porozum�ti, na spodek listu popa-
t�il, kdežto, pod touž literou, výklad jeho 
uz�í. Že pak slova n�která, p�íliš 	asto se 
op�tují, t�m a takovým nevždycky vysv�tlení 
p�idávám; netoliko proto, abych tolikrát 
lo�ských slyv, jak �íkáme, nep�ipomínal: ale 
taky abych �tená��, z nepam�tlivosti neb 
hlouposti, nevinil. Snadno bude na slovo, 
nevelmi dávno položené a vyložené, pomn�ti. 
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Po Šesté: A	koliv všech tém�� Skry-
bent� ten jest oby	ej, co se koliv od nich vy-
pravuje, to hodnov�rnými Sv�dky provád�-
ti: já nic mén� toho pokaždy neu	iním. Nebo 
zdámis, žebych takovým citováním hrub�
listy t�snil a vycpával. Bez toho slov Horni	-
ných výklady mnoho zam�stknají. Nevždyc-
ky jest milé jelito krupami nabité. Žádám, 
aby mi bylo v��íno. Kdo pak mn� neuv��í, 
kterak citovaným Pam�tem uv��í? Le	by 
cht�l n�kdo d�m od domu po Ho�e choditi, a 
všecky Almanachy, Kalendá�e, od molíku 
pokousané špurce, a jiný starý škváry, s 
mými Zprávami kollacinyrovati. Ale bojím 
se, že bude brzo Haví� mouky syt. 

Po Sedmé: Pon�vadž Ingenuum est fa-
teri, per quem profeceris. To jest: 
 Každý dob�e zvedený, 
  Zná se kde byl u	ený. 

Slušná v�c jest, abych t� �tená�i vy-
nau	il, odkud jsem se já t�m slov�m Hor-
ni	ným, jichžto v této Knížce užívam, p�i-
u	il? V�ziž tedy, že jsem to p�edn� zachoval, 
co �eská praví Latinka: 
 O 	em mladí nev�dí: 
  To jím Sta�í  pov�dí.  

Pro	ež s lidmi Starými, a v Horni	ných 
v�cech zb�hlými, 	asto jsem jednal; jích, 
jakby tato neb ona v�c sloula, se vyptával, a 
pro pam�t do tabulek zapsal. K tomu mnohé 
Kníhy, o horních p�ípadnostech jednající, 
	ítal, a pomalu po ních žvatlati se u	il. �emu 
pak jsem se tu nedou	il, to Mistrovstvím vy-
soce U	eného a Opatrného Muže P. Ji�ího 
�áslavskýho, Svobodného Um�ní a Philoso-
phiae Magistra, Horního Ou�edníka, a již ta-
ky, pro svou zasloužilost, na Horách Kutt-
nách Senatora, pochopil. Ten mn�, netoliko 
skrz p�ehrozné, pod vrchem Turka�kem, 
hlubiny a podzemní Labirynty š�astn� pro-
vedl, abych tomu, o 	em psáti míním, grun-
tovn� porozum�l: ale i dob�e po Hornicku 
mluviti vycví	il, a z mnohých mých pochyb-
ností vyvedl.  Mistru chvála ! 

Po osmé: Nepochybuji, že se 	asto �te-
ná�i podivíš, když tuto Knížku 	ísti budeš, 
tolikerým ne-�eským a divokým slov�m. Ba 
snad i n�kdy �ekneš: odkud, pro B�h, tak 
nemotorná slova na Kuttenské Hory p�ivan-
drovala? jist� že� na P�íbramských, ani ji-
ných �eských Horách, tak nemluvívali, ani 
posavád nemluví. Chceš to tajemství zv�d�-

ti? Já� je vyjevím. Ta ne-�eská slova, p�i 
Kuttenských Horách se zrodila; a to takto: 
První Kovkopove, od �eského Krále na ty 
Hory z N�mec povoláni, když svou vlasten-
skou �e	í mluvili, �echove (jenž k ním byli 
p�idáni, aby se od nich sekání rud nau	ili) je 
slišíce, a všeho, jak oni, vysloviti nemohše, 
všecka tém�� slova zjina	ili, a málo která v 
své N�mecké tvá�nosti a podstat� zanechali: 
jakž každý, kdo jen N�m	in� rozumí, bu-
doucn� snadno porozumí. 

Posledn�: Všech Kuttenských Horník�
žádám šetrn�, pokudž n�kde n�co jiná	e, než 
oni od svých P�edk�v slíchali, p�ednesu, aby 
se nad tim nehoršili, a mne z n�jakého po-
blouzení nevinili. Nebo mají v�d�ti, že nev-
šecko s pravdou se srovnává, co obecná po-
v�st rozpráví. Ku p�íkladu: Povídá se v�bec, 
že Kostel Svato-Svaté Trojice, od jednoho, 
skrze pavu�k schuzeného, potom pak nena-
dále obohaceného Haví�e, jest vystaven; já 
pak to za bájku pokládám, a jinému vzác-
nému Horníku to Stavení p�ipisuji. Pro	? 
proto, že tak v starých psaných Pam�tech 
zapsáno nacházím: kterýmžto více jest v��i-
ti, než �e	em negruntovným. Podobn� to 
zamítám, co o zatopení dolu Osla, skrz rud-
ního Osla; item co o p�estání od stavení Kos-
tela S. P. Barbory, a o mnohých jiných bás-
nivých a smyšlených p�íhodách, sta�í D�d-
kove u Kamen, aneb Babi	ky u Kužele, vy-
pravují: a netoliko u hrubého díla Sprostá-
k�, ale i (což jest mi ku podivu) u rozum-
ných a u	ených Muž�, víru nacházejí. 

M�j se dob�e, �tená�i laskavý, a tuto 
mou práci Horni	nou v dobré obra�. Ty pak 
Utrhalku, t�ch Handštán� nekousej: tvrdý 
jsou, strach abys si zub� nevylámal. Ale ra-
d�jí, v 	em jsem koliv zbloudil, laskav� od-
pus�, a pomysli, že Kahanec, p�i n�mž se ty-
to Handštány z dol�v dobývali, ne tak sv�tle, 
jako Slunce svítí. Mnohý o polednách klesne 
a zavadí: 	ím pak více ten, jenž v podzem-
ních temnostech slep� tém�� maká? Pokudž 
pak p�edce se ti nelíbím, t�ším se starobylým 
P�íslovím: 
 b5Ješt� nebyl v sv�t� ten Rod: 
  Jenžby trefil každému vhod. 

Jakož i tim, co moudrý Theognis n�kdy 
pravdiv� napsal, se o	erstvuji: 

- - - neque Juppiter ipse, 
Sive pluat, seu non, unicuique placet.
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Což já takto, na naší �eskou Poëtyku, 
p�ekládám: 
 B�h se nem�ž všem zachovat: 
  Leckdos smí ho škalírovat.  
 Dáli deš�, mnohý chce suchost: 
  Když tu dá, jiný chce Mokrost. 

FACULTAS 
R.  P .  PROVINCIAL IS  

SOCIETATIS JESU. 

Um Librum, cui titulus est:
Staré Pam�tí Kuttno-
horské, à P. Joanne Kor-
zinek Societatis nostrae 
Sacerdote conscriptum, 
tres ejusdem Societatis 

Sacerdotes recognoverint, ac in lucem edi 
posse judicaverint; potestate à Patre 
Nostro JOANNE PAULO OLIVA Praeposi-
to Generali ad id mihi datâ, facultatem 
concedo, ut Liber dictus typis mandetur. In 
quorum fidem has literas, manu meâ sub-
scriptas, et sigillo officÿ mei munitas, dedi. 
Glacÿ,10.Decembris, Anno 1674. 

L.S. Georgius Hohenegger. 

APPROBATIO 
Reverendissimi, etc. 

D. OFFICIALIS PRAGENSIS. 

T Liber praesens, de Vete-
ribus Civitatis Kuttenber-
gensis memorÿs, à R.P.
JOANNE KORZINEK Societ:
JESU Presbytero 
conscript9, & à quibusdam 

ejusdem Societatis Patribus jam censura-
tus, typis mandari possit, hisce licentiam 
facio, contentáque ejus approbo. Dabam 
Pragae in aedibus meis, 19. Novembris, 
1674.  

Christianus Aug: Pfaltz Doctor, 
Scholasticus ad S.Vitum, Canonicus 
Budissinae, Officialis, Vicarius Gene-
ralis. 
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eyst�ík
Všech Dvacíti Handštán�:

S krati	kým, odkud který vy�atý, a o 	em je- 
denkaždý jedná, navržením. 

I. 
Z Dolu Libuše. O Libušiným, z strany 

Hor Kutten, Proroctví. 
II. 

Z Dolu Mních. O Hor Kuttenských, skrz 
Mnícha, nalezení.

III. 
Z Dolu Kuttna. O Zr�stu M�sta Kuttny.

IV. 
Z Dolu Slavík. Kterak Horníky Králove 

slavívali.
V. 

Z Vortu Láska. Kterak na Horníky 
Králove laskaví bývali. 

VI. 
Z Vortu Prsteny. Jakých Prsten� (totiž 

Pryvilegií) Králove Horník�m 
nadali.

VII. 
Z Dolu �ervený Lev. Kterak Horníci 

jako Lvove bojovávali.
VIII. 

Z Vortu Osm velkeych. O osmeré Hor-
ník� veliké vážnosti.

IX. 
Z Dolu Dvou Brat�í. O Bratrství Hor-

ník� s Pražany.

X. 
Z Dolu Požehnání. O Požehnání Božím 

v Dolých Kuttenských.
XI. 

Z Vortu Bohá	. O bohatých Lidech na 
Horách Kuttnách.

XII. 
Z Dolu Stráž. O Stráži Horník� nad Ho-
 rami.

XIII. 
Z Dolu Páv. O Pávové Horník� nádher-
 nosti. 

XIV. 
Z Dolu Zahrada. Kterak p�kná 

Politycká Zahrada v Ho�e bývala.
XV. 

Z Vortu Hospodá�. Kterak Horníci p�i 
Horách hospoda�ívávali.

XVI. 
Z Dolu Groš. O mincování Groš� a jiné 

Mince v Ho�e.
XVII. 

Z Dolu Lichtenberg. Kterak Hora v 
Náboženství, jako Svíce, se 
stkv�la.

XVIII. 
Z Vortu nad Kací�em. Co Horníci nad 

Kací�i provedli.
XIX. 

Z Dolu Barbora. O Horník� k S. Pann�
BARBO�E vroucnosti.

XX. 
Z Vortu Nad�je. O Horník�, z Nad�je 

Odplaty Boží, št�drostí. 
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Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan rvní. 

V Dole Libuše a. nadražený. 
Šech po celým Sv�t� Horní-
k� ten jest oby�ej, že jak ney-
prvé n�jaký nový d�l b. zarazí, 
i hned taky n�jakým jménem 
jey obda�í, kterýmžby se mohl 
od jiných dol� rozeznati. Tak 

na Zlatých Horách Jilovskych býval n�kdy je-
den d�l Mošni	ka, druhý Halé�ek, t�etí Šlojí�, 
�tvrtý Yarovec a jiný jiná� nazvaný. Na St�íbr-
ných Horách P�íbramských, jednomu dolu 
Michal, jinýmu Jan, op�t jinýmu Anna, osta-
tním jinák a jinák �íkali. Podobn� p�i slavných 
Horách Kuttenských, a� na tisíce dol� bývalo, 
jedenkaždý však své vlastní a obzvláštní jméno 
míval. Na jedinkém vrchu, jemuž Horníci 
Kuklík �íkají, do sta dol� se po�ítávalo: chceš 
v�d�ti jak jim �íkali? Bílá Hora, Buk, �erve-
ná R�že, Dobrá mysl, Endr2le, Fortuna, Je-
len, Háta, Jarolím, Kr	ma, La�ka, Mou�e-
nín, N�mkyn�, Orlice, Panna, Rohá	, Strou-
hal, Špicfous, Turek, Uher, Vlk, a tak dále: 
steyská se jist� všechny vy�ítati. Mezi t�mi 
Kuklickými doly, nacházel se p�ed Léty jeden, 
Libuše �e�ený, bezpochyby na památku první 
�eské Kn�žny Libuše, od starých Horník� tak 
nazvaný, pon�vadž ta Kn�žna, za svého v �e-
chách panování, o t�ch Horách Kuttenských
prorokovala. Z toho, a� již dávno zpušt�ného 
dolu, tento první Handštan c. na den vynáším, a 
to tim oumyslem, abych jak nyn�jší, tak i bu-
doucí Horníky Kuttenské gruntovn� vynau�il, 
co a jak ta naše Kn�žna o t�ch Horách p�edpo-
vídala. 

Libušino o Horách Kuttnách
Proroctví.

O Proroctví Vácslav Hájek z Libo	an
v své Kronyce �eské (pod Létem 733.) 
obšírn� vypisuje. Já krátce takto: Když 

se �echové k Kn�žn� Libuši na Vyšehrad

                                                          
a. natrefený. 
b. za�nou. 
c. z dolu na horu. 

sešli, aby od ni, jakožto V�štkyn�, o zlatých a 
st�íbrných Kovích, v �eské Zemi skrytých, vy-
zv�d�li; tu ona z své Knížetské stolice po-
vstavši, na jedné vysoké skále se postavila, a 
drzíc zlatou Žábu v ruce, o Horách a Kovích 
vypravovala. P�edn�, vzez�ev3ši k Slunce zápa-
du, o st�íb�e v vrchu B�ezovém (to P�ibramské 
Hory) zv�stovala. Potom na levo, proti poledni, 
obrátivši se, o Jilových Horách, na zlato boha-
tých, povídala. Op�t k p�lnoci pat�íc, Horu 
krupnatou, na Ceyn a Olovo vynosnou, zjevila. 
Naposledy zato�ivši se k Slunce východu, o 
Horách Kuttnách takto �ekla: Vidím Horu 
t�ih�betou, ana st�íbro z sebe vydává; tu 
hojnost jeho bude bez míry. Ale že má t�i 
h�bety, t�ikrát st�íbro sejde, a zase t�ikrát 
vzejde. M�di krásné p�itom vidím oblohu. 
Vám to všecko, i budoucím vaším zaslíbiti 
mohu. To vše když pov�d�la, k svému tr�nu se 
vrátila, a na� posadila. Velebtež všickni �e-
chové Kn�žnu Libuši, že vám na tolik všeliké-
ho bohatství Pokladnic prstem ukázala. Vy pak 
Kuttenští Horníci, toto Libušino Proroctví 
semnou rozmejšlejte, a všecky jeho pu�kty 
bedliv� považ�jte. 

P�edn� však vizme, odkud Libuše o t�ch 
Zemských pokladích v�domosti nabyla? Dom-
nívají se n�kte�í, že jako n�kdy B�h (dle Sv�-
dectví S° Jeronýma) Pohanské Sybilly, pro Pa-
nenství jejich, Duchem Prorockým naplnil, aby 
o budoucích v�cech, ano i o Syna Božího na 
Sv�t p�íští, p�edpovídali: tak taky i Kn�žnu Li-
buši, pro její v obcování mírnost, v rozsuzo-
vání spravedlivost, od braní dar� a halafanc�
zdrželivost, v mravích šlechetnost, a ji4né 
mnohé p�irozené ctností, tenž B�h takovým 
Darem obda�il, aby o vnit�nostech zemských 
všelikou m�la známost, a kdeby který kovy a 
rudy skrytý byli, neomylnou v�domosti oplíva-
la. Ale to jejich domn�ní jest jalové: zvlášt�
pon�vadž Libuše, Panenství (pro kteréžto samé 
B�h duchem Prorockým Sybilly napl�oval) do 
hrobu nevnesla, když totižto s P�emyslem 
Stadickým v Manželstvo vstoupivši, Syna Ne-
zamysla s nim zplodila. Jist�jší jest v�c, že Li-
buše, o t�ch kovích a rudách skrze v�štby byla 
vynau�ená. Nebo má se v�d�ti, že ona hned z 
mládí tomu um�ní se u�ila, a potom za ney-
p�edn�jší v �echách V�štkyni jm�ná a držána 
byla. Což abych se n�komu nezdál zhola mlu-
viti, nestížím sob� zde napsati, co Kn�z Šymon 
Tadeáš Buddekyus, Rudolfa druhého Císa�e 
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�ímského a �eského Krále, v kovích a drahým 
kamení mocn� na�ízený Inquisitor (jakž u Pa-
prockýho, v Kníze o Stavu M�stském �teme) 
n�kdy poznamenal; že totižto, brzo po Knížete 
�echa v �eské Zemi osazení, když ješt�
všichni �echové mrakotou Pohanstva byli za-
stín�ni, a o pravém Bohu nižádné v�domosti 
nem�li, v m�st� Bud	i, n�jaký Lešín Budek, 
Hada� nad jiné slovutný, Školu vyzdvíhl, a v ní 
tejnému p�irozených v�cí um�ní (jakož i V�št-
bám, kteréžto t�ch �as�v za neyv�tší moudrost 
se pokládaly) U�edlníky, a U�edlníce své vy-
u�oval. Chodili 5pak k n�mu do té Školy tito 
p�edn�jší Mládenci: Bohuš, Hrdin, Hn�vobo-
jen, Kašavec, Kv�toš, Libuš, P�emysl, Sa-
most�el, Strachkvas, Svatoš, Var	an, a jiní 
bez po�tu. Panny pak tyto: Ba�ka, Bogunka,
Borka, Božena, Dobromilka, Hn�vka, Káša,
Knína, Krásna, Kyhala, Milka, Miluše, Sos-
nava, Svatka, Tetka, Vítka, a nadevšecky 
neyvzáctn�jší Dív�ice Libuše. Vidišiž, laskavý 
�tená�i, v jaké škole Libuše byla cví�ená? a že 
snadn� mohla o tom mluviti, o �em a� v�bec 
Lid �eský nev�d�l, její však neyvyšší Mistr Ra-
rášek (jenžto, dle Cirkevních Doktor� snešení, 
všech v�cí p�irozených tu neylepší má v�do-
most) výborn� dob�e v�d�l, a U�edlníci své Li-
buši vyjevil. A medle co ta zlatá Žába, kterouž 
ona, o Horách prorokujíc, v ruce držela, co 
pravím jiného vyznamenávala, nežli zlého du-
cha sk�ínku a p�ibytek? Mívají zajist� Hada�í a 
Hada�ky, V�štkové a V�štkyn�, n�kdy v k�ištá-
le, n�kdy v sklenici, neb jiné nádob�, své Šk�ít-
ky a B�žky, s nimižto se radívávají, na nich 
tejné a neznámé v�cí vyzv�dávají; snad i Libu-
še v té zlaté Žáb�, takového rohatého a s oha�-
kou hosta chovala. 

Nyní první Libušinýho Proroctví Pu�kt 
zpytujme. Pravila ona: Z� vidí Horu t�ih�be-
tou, ana z sebe st�íbro vydává. Která to byla 
hora t�i6h�betá? Ne jiná zajist�, než ty t�i vrchy, 
který nad Horou Kuttnou k P�lnoci se vy-
zdvíhují: z nichžto první Kuklíkem, druhý Su-
kovem, t�etí Špicberkem sta�í Horníci nazva-
li, a v nich bohaté Klufty, to jest, st�íbra pra-
meny, nadrazili a natrefili. Vid�la tedy Libuše
Couk, neboližto Pramen, Kuklický, Ka�kov-
ský, a Turka�kský; ale všech Couk� nevid�la. 
Nebo, mimo t�ch t�ech Couk�, její Potomkové, 
a naší P�edkové, ješt� jiných n�kolik vynalezli. 
Totiž, Couk Anjelský, Greyfský, Hloušecký,
Nyfelský, Oselský, Reyzský, Rovenský, Sva-

to-Ma�í-Majdalenský: a op�t: Pta	í, Kav	í, a 
Vl	í Hory. Tak ze všech Couk� neymén� �tr-
náct bývalo, z nichžto Božího Požehnání hoj-
nost vycházela. Popat� �tená�i laskavý na Figu-
ru Orla tuto p�iloženou, ta	 ukáže všechny ty 
Couky a Prameny; k tomu, v jakém každý z 
nich položení byl, t� vynau�í. Krá�ejme dále, a 
co v druhém pu�ktu Libuše pravila, pozor�j-
me. Tu prey hojnost st�íbra bude bez míry. 
Mnohos �ekla, ale pravdus �ekla, ó Kn�žno Li-
buše! Tak jest, hojnost st�íbra bývala n�kdy na 
Horách Kuttenských bez míry. O kteréžto hoj-
nosti, pon�vadž v 10. Handštánu obšírn�jí mí-
ním jednati, nechci tuto dále nic mluviti, ale 
tam �tená�e odsílam, zatim pak dlužníkem je-
ho z�stávám. 

7T�etí Pu�kt toho Kn�žninýho p�edpov�-
d�ní byl tento. Ale že (ta totižto Hora) má t�i 
h�bety, t�ikrát st�íbro sejde, a zase t�ikrát 
vzejde. To jest: že ty Hory t�ikrát padnou a k 
zpušt�ní p�ijdou: ale zase t�ikrát povstanou, a 
t�žiti se budou. Zdá se mnohým, že tento Pu�kt 
kulhá, a že Libuše motovidlem st�elila, pon�-
vadž p�í�iny neuznávají, aby proto m�lo st�íbro 
t�ikrát sjíti, a zase t�ikrát vzjíti, že ta Hora jest 
t�íh�betá. Práv� jako kdyby n�kdo �ekl: proto že 
Kostel S. P. Barbory na horách Kuttnách má 
t�i v�že, t�ikrát M�sto padne, a t�ikrát povstane; 
všichni Horníci by se smáli, a s takovým Pro-
rokem do louže b�želi. Ale nech	 jest jak chce, 
mn� se zdá, že Libuše od �ernýho daleko ne-
chybila. Nebo jist�, co v Památkach Horních
onde i onde zaznamenáno nacházím, a když 
t�ch Hor pády bedliv�jí zpytuji, za to držím, že 
ta naše Kn�žna, jestli ne z jistého v�domí, as-
po� maní, o budoucích v�cech pravdou zavadi-
la. K dokázání toho, musíme toto znamenati: že 
Kuttenské Hory již t�ikrát dokonále padly, a 
zase povstaly. 

První jejích pád zb�hl se okolo léta Pán�
1278. Když totižto onen �eský Hrdina, Král 
P�emysl, proti Rudolfovi Habšpurskému, na 
Císa�ství z jeho Dvoru pojatému, válku vy-
zdvíhl, a jak z �ech, tak i jiných Zemí nemalou 
vojenského lidu sílu shromáždil. Nebo když se 
mu koní pro jezdce nedostá8valo, k Kutten-
ským Horám prohlédl, a všecky z nich Kon�
(praví že jich do p�ti set bylo) pobrati, a do 
svého ležení p�ivésti poru�il. Což když se stalo, 
a �imby se Rudy z p�ehlubokých Dol� na den 
(na horu) honily, nebylo, Kverci a horní Na-
kladníci   od   pavování   p�estali;  �eládka  pak 
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Horni�ná, nemajíce �ím se živiti, pré� se rozeš-
la, a tak ty bohaté Hory neyprv padly. Jedna 
stará Pam�t dokládá, že na samým Couku 
Kuklickym, p�es t�i sta usedlých Hospoda��, 
po Havi�ských Kopkách, to jest chaloupkách, 
bydlelo, a ti že tou vojnou, v�tším dílem semo-
tam byli rozehnáni. Ležely pak ty Hory tak 
pusté let n�kolik: nebo Vácslav, Syn P�emy-
sl�v, a jediný �eského Království D�di�, v 9. 
letech v�ku svého osi�av, Zem� zpravovati ne-
mohl: Otta pak, Margkrab� Bramburský, mla-
dému Králi za Poru�níka a Zem� �eské Vláda-
�e p�edstavený, ji více hubil, než hájil; tak že za 
jeho Vláda�ství, neb rad�jí Tyranství (jakož 
sám Král Vácslav v Právách Horních, léta 
1300. vydaných, v Kníze 2. Kap: 5. dosv�d�u-
je) jedno tyto pov�sti o �echach se pravily: 
Ay me	 píchá, ohe� pálí, ruka loupí, Sirotku 
se neodpouští, Vdov� se neshovívá, k Svatým 
a posvátným v�cem poctivost se nezachová-
vá. Potom však, když se Vácslav zprávy Krá-
lovské ujal (což se léta 1284. stalo) a pomalu 
Zemi od loupeží o�istil, v Po9koj a dobrý �ád 
všecko uvedl; tu taky lid Horní, ponuknutím 
Královským, k Horám Kuttenským se scházel, 
a v n�kolika letech tak je vyzdvíhl, že k p�ede-
šlému kv�tu brzo p�išly, anobrž mnohém, než 
kdy prve, siln�ji se pavovaly, a velikou nad mí-
ru St�íbra hojnost (jakž v 10. Handštanu uslišíš) 
z sebe vydávaly. Což p�es sto let po�ád, až do 
válek Žižkovských, s p�evelikým celého Krá-
lovství užitkem, trvalo. 

Druhý dokonalý a ve�ejný Pád t�ch Hor v 
létu 1424. se p�itrefil. Když totižto ten zlé pa-
m�ti Jan Žižka z Trocnova, po smutné Praža-
n� a Horník� u Malešova porážce, Horu 
Kuttnu s Dráby svými oblehl, mocn� dobyl, co 
živého zastal, to me�em pohubil, a posledn�
celé M�sto v prach a popel obrátil. Nebo tehdáž 
Haví�stvo (co se ho koliv v Šachtách a dolych 
onde i onde pokrylo, a tak p�i životech zacho-
valo) vidouce že všichni tém�� Kverci a Horní 
Nákladníci dílem zhynuli, dílem p�ed obleže-
ním m�sta, do cizích Krajin se rozešli, a málo 
kdo na hory tak brzo nakládati bude: v�tším 
dílem k N�meckým Horám se obrátili; zvlášt�
pak (jak hodnov�rní Scribentové sv�d�í) na 
Rammlské Hory, u m�sta Kozlaru, p�išedše, 
tam se osadili, a ty Hory, p�es sto let pusté, vy-
zdvíhli. Za tím na Horách Kuttnách pouštka 
byla, a toliko v dolcích n�kterých, ne tak d�lali, 
jako se kutili, a po haldách, neboližto 

10jalového kamení hromadách, rudy pab�rovali, 
Haví�i �íkají, klaznovali. Až pomalu zvotavivše 
se zase Horníci, t�m zašlým Horám na nohy 
pomohli, tak že se jim dosti bohat�, a� již ne 
tak jak prve, odm��ovaly. V kteréžto podstat�, 
tem�� p�ldruhého sta let, z�stávaly. 

K t�etímu ve�ejnému pádu v 1614. lét�
Kuttenské Hory schylovati se po�aly, a to za 
�ímského Císa�e a �eského Krále Matyáše. 
Kterýžto porozum�v, žeby na Couk Ka�kov-
ský p�íliš mnoho d. Košt� z Královské 
e. Urbury vycházelo, nybrž žeby na� v osmi le-
tech 128. tisíc tolar� p�eloženo bylo, Horním 
svým Oficír�m délejí na n�j nakládati zapov�-
d�l; a aby se rad�jí na Couk Turka�kský a 
Rove�ský, jakožto, dle zdání n�kterých, od-
platn�jší, s pavu�kem obrátili, poru�il. Což 
když se stalo, mnozí Kverci a horní nákladníci, 
p�íkladem Panským hnutí, tale a díly d�di�né 
na Ka�ku opustili, a n�kte�í z ních od všeliké-
ho pavování p�estali: n�kte�í na Turka�kským
neb Rove�ským Couku f. Kukusy kupovali; ale 
brzo zase, pro neodplatnost rud a �asté 
g. Cupusy, od nich upoušt�li. Odkudž pošlo, že 
mnoho pustých h. Vort� leželo, a �eládka Hor-
ní, 11nemajíce sob� kde kusu chleba vyd�lati, 
pomalu se s t�mi Horami žehnala, a kam se 
komu vid�lo, rozb�hla. To srozumívše Páni 
Stavové, aby ten starobylý, a již tém�� jediný 
Království �eského Klenot Horní, p�ed nastá-
vajícím pádem zachovali, na obecném Sn�m�, 
léta 1615. v M�stech Pražských držaném, s 
J.M. Králem Matyášem na tom z�stali, aby se 
ty Hory, n�jakým hodným a mocným lidem, z 
jistého platu, asi do 15. let pronajaly: za to ma-
jíce, žeby z takového nájmu J.M. Královská 
dobrý užitek míti, Horní �eládka p�itom se vy-
chovati, Hor Kutten pak Obyvatelé, v svých 
živnostech a obchodech prospívati, jakož i na 
i. Lehenschaft pavovati mohli. Dobrá rada; ale 
vypln�ní její na dlouhé p�íliš lokte se m��ilo. 
Nebo nenahazovaly se zp�sobné osoby, který-
mby se mohl takový poklad sv��iti. Hamburští
a Nomberští Kupci o ten nájem hrub� stáli, a 
již tém�� na tom bylo, aby se jim ty všecky Ho-

                                                          

d. Outrat a nákladu. 
e. duchod� Královských z hor pocházejících. 
f. Kukus jest jistý díl v dole. 
g. Cupus, jest p�íkladání nákladu na d�lníky, a jiné Horní 

pot�eby. 
h. Míst k t�žení obraných. 
i. Lehenschaft, jest nájem Horní z jistého užitku. 
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ry pronajaly: než sešlo z toho, proto, že Páni 
Stavové, aby se st�íbro a peníze ven z Zem�
vyváželi, p�ivoliti necht�li. Zatím ta chvíle Ho-
rám byla škodlivá, a den odedne víc a víc Vort�
pustlo. Naposledy, když zbytí nebylo, Výsoce 
Urozený P. Vylím V�esovec z V�esovic, na ten 
�as Neyvyšší Království �eského Mincmístr, 
léta 1618. t�ch Hor, jak s huttním šmelcová-
ním, 12tak i s k. Mintzschlagem, v nájmu do 15. 
let se ujal, a od 16. dne Unora léta dot�eného, 
na n� nakládati za�al. Za�al pravím, ale nedo-
konal. Nebo po �tvrt lét�, totiž M�síce Máje, 
celá Zem� se zbou�ila, Páni z oken Kancella�e 
Pražské byli metáni, Neyvyšší Mincmistr do 
Jíhlav� se odebral, na horách pak kdo hospo-
da�il, ten hospoda�il. Trvala ta t�ch Hor, a	 tak 
�eknu, polouzmrtv�lost, až do léta 1625. které-
hožto roku, sami Hor Kutten Obyvatelé, slito-
vavše se nad tim Klenotem, k zalíbení J.M.C. a 
Královské Ferdynandovi Druhému, všeliký 
Horní Handl (krom Mince) do desíti let na se 
p�ejali, a s svou nenabytou škodou, po ta léta 
jey zdržovali: nebo (jak se v jejích Reystrách 
nachází) sto tisíc prod�lali. Po vyjití t�ch desíti 
let, nebylo kdoby se hor opravdu ujal. Králov-
ská milost Ferdynand, t�žkými válkami obtí-
žený, na n� nakládati nemohl: Páni Stavové, 
jinými starostmi zavaleni, ku pomocí p�isp�ti, 
tak jak n�kdy �inívali, zapomn�li: Horníci pak, 
netoliko škodlivým, jak již pov�díno, za deset 
let pavováním; ale i okolo 150. tisíc na vojen-
ský lid vydáním, zhuben�li: pro�ež málo kde se 
l. gvaldykovalo, v hutech z�ídka kdy šmelcova-
lo, v Minci skrovní�ce m. pregovalo. V tom 
Vojna Sasská a po ní 13Švédská nastala, a ty 
Hory na hlavu porazila; tak že, až do zav�ení 
toho dávno vinšovaného Pokoje, totiž do léta 
1649. tém�� pusté ležely. 

Vidíš �tená�i laskavý, že již ty hory t�ikrát 
padly, a pokaždy zase povstaly. Zdali pak ješt�
jednou neb �ast�jí zpustnou, o tom nelze nic 
jistého pov�díti: všecko v mocí Boží z�stává. 
Mluv� však podlé lidského rozumu, jest se 
hrub� obávati, aby dlouho neobstály, pokudž 
jich mocná ruka n�jaká nepodep�e. Ti jenž je 
n�kdy zhlízejí, požehnání Božího hojnost v 
nich ješt� býti uznávají: ale na pen�žitou po-
moc volají. Doufejte Pání Horníci, že Rodi�ka 
Boží Panenka Marya, Svatý mily Vácslav
                                                          
k. Mintzschlag, jest bití Pen�z a rázu. 
l. gvaldykovati, jest Hory t�žiti. 
m. Pregovati, jest rázy na Minci vyrážeti. 

Kníže a D�di� náš, k tomu Sv�tice Boží Panna 
a Mu�edlníce Barbora, (kteréžto za obzvláštní 
Patrony a Orodovníky sob� jste zvolili) v té 
pot�eb� vám p�isp�jí. 

O �tvrtém Libušinýho Proroctví Pu�ktu, 
sluší taky n�tco pov�díti. Kdežto ta Kn�žna 
takto pravila: M�di krásné p�i tom vidím ob-
lohu. Cht�la totižto �íci: že v té ho�e t�ih�beté, 
netoliko hojnost St�íbra leží, ale taky veliké 
množství M�di v�zí: kterážto bleskem svým a 
jasnosti, k nebeské obloze (jižto mnozí m�d�-
nou býti se domnívají) velmi jest nápodobná. A 
jist� nezmeylila se Libuše. Nebo a� p�i všech 
Rudách st�íbrných, vždy n�jaký podíl M�di p�i-
rozen� se nachází; nic mén� z Kyzu (tak 14jisté 
rudy se jmenují) hor Kuttenských, zvlášt� pak 
Ka�kovských, taková ji síla n�kdy vycházela, 
že o tom nyní pero nem�ž psáti: v Handštánu 
10. o tom n�tco dotknu, když t�ch Hor bohat-
ství p�ednesu. A to bu
 o Libušiným Proroctví 
pov�díno. Lepšího výkladu neumím: kdo umíš, 
pov�z; rád uslyším. Já za tim Kn�žn� Libuši, z 
toho Proroctví, na míst� starých i nyn�jších 
Horník�, pod�kuji. 

E U C H A R I S T I C O N .  
To jest 

Dík-�in�ní Kn�žn� Libuši, za hor 
Kuttenských p�edpov�d�ní. 

Ibuše, Kn�žno p�eslavná, 
�eská Máti: 

Jenžs Hory Kuttny od dávna, 
  Dala znáti. 
  2.  St�íbro v nich být vyjevila, 
  hojnost M�dí: 
 Jak ho Vlast naše užila, 
  Všichni v�dí. 
  3.  Kterakž se ti odm�níme,  
  Za ty dary? 

15 Horníci v�ru nevíme; 
  Dluh jest starý. 
  4.  Kdybychom zprávy nabyli 
  O tvém Hrobu: 
 V n�mžto t� n�kdy poh�bili,  
  V truchlou dobu. 
  5.  Kladlibychom na� a. Handštánky 
  P�kné Rudy: 

                                                          
a. Kousky rudy. 

1.
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 Posypali jey b. Šustánky, 
  Z horní Pudy. 
  6.  Hrobku bychme ud�lali 
  Z c. Štufek Perku: 
 A Ropouchy vytesali 
  Ctného d. Verku. 
  7.  Okrášlili bychom Stropy 
  e. Druzím, f. Pletly: 

g. Kvarcem, h. Gruby, i. Guldantropy, 
  Ažby kv�tli. 

16   8.  Obkladlibychme k. �irlata, 
  l. Nysyk, m. Fryše: 

n. Cizury St�íbra, i Zlata, 
  o. Klívru �íše. 
  9.  Ale že t� nám schovala 
  Zašlost 	asu: 
 Nemine� aspo� pochvala, 
  Naších Hlas�. 
10.  Chvála bu� Kn�žn� Libuši! 
  Díky k tomu! 
 Padn�tež jí líb� v uši; 
  V Kroka Domu. 
11.  Dokud stane Hora Kuttna, 
  Nad Libuši, 
 Nebude slavit tak z chutna 

 Žádnou Duši. 

17
                                         

Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan ruhý.

V Dole Mních vy	atý. 
Ibušyno o Kuttenských Horách Pro-
roctví, p�edešlý Handštan nám vy-
ložil. Bylbych se rád dávno dov�d�l, 
kdo a kdy ty Hory vyhledal? Stará 

                                                          
b. Drobni�kou rudou. 
c. z kousku jalových Skal. 
d. Díla. 
e. Druzy, jest ruda, na zp�sob �ezaného K�ištálu hranatá. 
f. Pletle, jest ruda m�d�nnými krup�jemi pokropená. 
g. Kvarc, jest ruda k po�ernalému Mramoru nápodobná. 
h. Grub, jest ruda nedošlá, a jako napilovaným ceynem 

posypaná. 
i. Guldantropy, sluje ruda podobu zlatých kr�p�jí na 

sob� mající. 
k. �irlata, jest ruda �ernosv�tlá. 
l. Nysyk, jest ruda dírkovatá, požlutlá, a blištící se. 
m. Fryše, jest ruda sv�tlá, m�d�nicovatá. 
n. Cizury, jsou Mincovní ost�ížky. 
o. Klívr, jmenuje se pomazanka na rud� st�íbrná, co H�-

bet u nože tlustá. NB. Z takových rudních Handštánu, 
d�lávají se Kroty v Panských Staveních. 

mezi Horníky rozprávka, tu chválu jednomu 
Kláštera Sedleckého �eholníku dává. Ale zdali 
tomu tak? To nám tento Handštan, na Couku 
Greyfským, blíž Kostela všech Svatých, v 
dole Mních od Starých Horník� �e�eném, 
odemn� vy	atý, vyjeví. T�žké bylo do n�ho 
lezení, proto že tém�� všecek již dávno byl 
a. Perky od Haví�� b. zašturcován. Nic mén� s 
Boží pomocí, p�edce jsem se do n�ho až na 
c. Žuly prorazil, a tento Handštan, z n�ho 
d. vy�ezal. 

O Nalezení Hor Kutten. 
Emohu se dosti nadiviti �eským Kro-
nyká��m, zvlášt� Sylviusovi, Dubra-
viusovi, Kutthenovi, že o po�átku Hor 

Kutten, žádné zmínky v svých pam�tech ne�i-
ní: Na Hájka 18pak a Paprockýho tém�� se hn�-
vám, že, a� oba v spísování �eských p�íhod 
velmi pilní vid�ni cht�li býti, nic mén� ani je-
den, ani druhý, kdyby Hory Kuttny po�átek 
sv�j vzaly, nepovídá. Paprocký o dávnosti �e-
ských M�st celou Kníhu sepsal, v nižto Praža-
né, �áslavští, Kou�ímští, Plzenští, a jiných 
M�st Krayských Obyvatelé, kdy od koho pošli, 
do�ísti se mohou; podobn� jiná M�sta, M�ste�-
ka, a Zámky, anobrž i ty dosti špatné Vesnice, 
pojítí svého pam�t mají tam zapsanou. Horníci
pak, když do Paprockýho nahlédnou, medle co 
o Ho�e Kuttn� naleznou? nic jiného jist�, než 
tato slova jalová: Hora Kuttna, kteréhoby 	a-
su byla založena, nevypravují o tom Krony-
ká�i. Divná v�c, že ten Šlachtic Polský, s Pa-
m�tmi �eskými p�es t�idceti let (jak se sám 
chlubí) se obíraje, po ta všecka léta, v žádným 
Špurci s p�vodem Hor Kutten se nepotkal. A 
pro� nikdá do Hory nep�ijel, a na to se nepo-
ptal? snadby se byl tam n�jaké zprávy domakal. 
Podobn� Vácslav Hájek, a� s velikou pilnosti, 
rozli�ných Hor, jak Zlatých tak St�íbrných, ba i 
t�ch Ceynových, Olov�nných i Železných vy-
preyšt�ní, v své Kronyce zapsal, však na Hory 
Kuttenské dokonce pozapomn�l. �iní on o 
t�ch Horách dosti �asto zmínku, a jejich na 
St�íbro vynosnost vypisuje: ale od pilného 
Kronyká�e, jaký Hájek byl, aby mi o jích po-
�átku pov�d�l, jsem o�ekával. Mohlli se 
19Hájek dov�d�ti, kdy se Hory Jilovské, kdy 

                                                          
a. jalovou skálou. 
b. zasypán. 
c. až na samou pudu. 
d. vysekal. 
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P�íbramské, Berounské, Lipnické, a jiné za�aly: 
pro�by se byl nemoh na Kuttenských po�átek 
doptati? Slyšme medle Hájka, o rozli�ných Hor 
vyjevení, mluvícího; však nám snad ta chvílka 
dlouhá nebude. Léta Pán� 685. (praví on) Jícha 
a Domoslav Synové Rohslavovi, na Jasových 
Horách zlato nalezli. Kde jsou ty Hory Jasové? 
pominuly; Hory Kuttenské až po dnes pavu-
jeme; a však Hájek o jejich nalezení ml�í. Dále 
píše: že v létu 714. Druhan a Chobal Synové 
Bo�islavovi, v Krajinách západních velkou 
spoustu st�íbra natrefili. Ale kam se ty Hory 
pod�ly? Neznáme jich více; Hory Kuttenské
známe; Hájek však o nich nic nedí. Op�t Hájek 
mluví: D�d z rodu Hrabova, nedaleko Libn�, 
st�íbrnou rudu v létu 725. vykopal. Ale kdo ji 
nyní kopá? Žádný, proto, že ty Hory dávno 
klesly; Kuttna Hora pak, i její Hory trvají: Nic 
mén� Hájek o nich nic nepraví. Zase pod 726. 
Létem jakéhosi Kolana Mládence vychvaluje, 
že v Daleyskem lese pramen zlata vyskoumal. I 
kdež jest ten les, a ten zlatý pramen? Les pose-
kán, pramen vyschl; Horského St�íbra pramen 
nevyprahl, až dosavád se šmelcuje: Hájek pak 
p�edce Horu pomíjí. Mnohoby ješt� bylo psáti 
o jiných Horách nalezených, o níchž Hájek 
zpívá; ale o Ho�e pauzuje. A nemá to Horo-
kuttenské bo20leti? Než odpus	me Hájkovi, 
odpus	me Paprockýmu; ješto dob�e víme, co 
Veršovec Horatius pov�d�l. 

Opere in magno fas est obrepere somnum. 
 Když mé Pero mnoho píše: 
  Vyklouzne mi ledcos tíše: 

Mistr Pavel Stránský, �eských Hystoryk�
v�eli�ka (nebo kde jen co pam�ti hodného za-
hlídl, to do oule svého vnesl) pon�kud v�tší 
pilnost na sob� ukázal, nebo na zjevení Hor 
Kuttenských nezapomn�l, když v své Kníze 
zaznamenal: Že Hory Kuttny, za Krále �eské-
ho Vácslava, toho jména druhého, vyskytly. 
Ale však i on pochybil, maje misto Vácslava
druhého, Vácslava prvního položiti. Což já 
dvojím d�vodem prokazuji. P�edn� timto: 
P�emysl Ottokar, Vácslava druhého Otec, 
maje válku proti Rudolfovi Císa�i vesti, z Hor 
Kuttenských n�kolik set Koní (jakž v p�ede-
šlém Handštánu pov�díno) pobral. I musily	 již 
tehdáž ty Hory státi; pon�vadž ani Smrt, kde 
ni�eho není, nebé�e. Podruhý op�t tímto: Sám 
Král Vácslav druhý, v Právách Horních, léta 
1300. vydaných (v Kníze I. Kap: 7.) napsal: Že 

Hora v Kuttn� nad jiné Hory st�íbrné veleb-
nosti svou se raduje od dávna. Jestli od dávna 
se radovala, i jakž tedy za n�ho se zjevila? 
Když to Vác21slav psal, teprv 16. let na Krá-
lovské Stolici sed�l; není pak v�c k ví�e po-
dobná, aby v 16. létech, Hory nedávno povsta-
lé, tak se siln� rozmohly, žeby jiné Hory veleb-
nosti svou p�evyšily. Musíme tedy jiného Vác-
slava hledati. Ale kdož to bude? Žádný jiný než 
Vácslav Ottokar, p�íjmím jednovoký, Vácsla-
va druhého D�d p�eslavný. Za toho panování, a 
to léta 1237. když �eho�, toho jména devatý 
Papež, �ímskou Církev zpravoval: Frydrych
druhý v �íšy Cisa�oval; Purkhard (jinák Ber-
nard) dvamecítmý Biskup Pražský, �eské 
Kn�žstvo �ídil; Hory Kuttenské divným zp�-
sobem, o n�mžto jedna stará Pam�t, odemn�
š	astn� nalezená, p�ipomíná, vyjevené jsou. 
Slišme vlastní slova té staré Pam�ti, kterážto 
slovo od slova takto zní: Léta po narození Sy-
na Božího 1237. Anto� Mních a Kn�z Kláš-
tera Sedleckého (já p�idávám: �ádu S° Cis-
tercienského) šel na procházku, maje p�i sob�
Páte� modlitební a Žalmy. I jda meytinami 
lesními, oblíbil sob� místo p�ed teplosti 
Slunce k odpo	inutí. Posad� se pak, 	etl sob�
v Žalmích, až i zd�ímal. Když pak se pro-
spal, cht�je zase do Konventu jíti, uz�el, že 
skrze mech Skály, vyrostli p�ed ním t�í 
Proutkové st�íbrní. Pro	ež hned na kolena 
klekl, Pánu Bohu d�koval, a pomodliv se, 
Ká22pi svou zsvlékl, a ji tu na znamení ne-
chav, do Kláštera se navrátil, a co našel, 
Oppatu pov�d�l. Z té p�í	iny, a na památku, 
Horní lidé Kápi a Perkytli užívají. To jsou 
Slova té staré Pam�ti; kterýmžto více v��ím, 
než obecní rozprávce, jenžto jístí, že ten Mních 
Stádo Ov�í pasa, ty Pruty natrefil. Nebo a� se 
nep�ím, že za starodávna �eholníci s Ov�ím 
dobytkem se obírávali; však tato zpráva zdá se 
mi býti hodnov�rn�jší, pon�vadž nám i léto, i 
jméno, toho �eholníka, se všemi okoli�nostmi 
vyjad�uje. Tu hle máte, Páni Horo-Kuttenští, 
vašých Hor za�átek: a co vám �eští Kronyká�i 
nemohli neb necht�li pov�díti, to vám, skrze 
mne, jeden starý Špurc povídá: co oni zaml�eli, 
to on prohlásil: �emu oni nás nevynau�ili, tomu 
on vynau�il. Nau�me se, aspo� z toho p�íkladu, 
jak jest dobrá v�c starých Pam�tí nezavrhovati, 
do Kupeckých Krám�, na Kornoutky jich ne-
dávati, nýbrž jako St�íbra a Zlata jich sob�
vážiti. Ale však do truhel a šk�íní ne tak je za-
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vírati, aby na n� ani Slunce nesvítilo, ani lidské 
oko nepohlídlo: nebo to by bylá velka pošeti-
lost, a mnohých p�kných Pam�tí, a	 tak �eknu, 
zadav a mordý�ství. Nyní kterak Hory Kutten-
ské, jakýmsi neoby�ejným a nep�irozeným 
zp�sobem byly vyjevené, �ehož p�i zjevení ji-
ných Hor se nenachází, rozjímejme. Nebo (jak 
Georgius Agricola, a Ge23orgius Löhneysz, i 
jiní Hor, rud a kov� Zpitatelé píšý) n�které Ho-
ry, skrze zlatý písek, ze studánek s vodou se 
preyštící, se prozrazovávají: jako s Freyber-
skými v Zemi Mišenské p�ed léty se p�ihodilo. 
N�které zase Sedláci vyjevili, když Rolí vorají-
ce, bohaté e. Štufy rudy vyvorali: jakž se s Špa-
nyelskými v Galecij za dávna p�itrefilo. Jiné 
op�t Formané a Vozkové, když forovali po 
Sv�t�, odkryli: a tak se stalo asi p�ed �tyrma sty 
léty, za �asu Otty Margkrabí Mišenského; Že 
do Hory Kuttny k šmelcování rud z Zellerfeltu 
olovo vezouce, nedaleko Freyberku f. Štufku 
rudy kolem z koleje vyrazili, a Horám olov�n-
ným za�átek u�inili. Kozlarské Hory k�� na je-
vo vynesl, a to takto: Léta Pán� 938. za pano-
vání Otty �ímského Císa�e, jeden Rytí�, hon�
se po zv��i, že skrz houšti s kon�m nemoh 
projeti, z n�ho zsedl, a uvázav jey k pa�ezu, 
p�šky se za ní pustil. Když pak dlouho se ne-
vracel, k��, po Pánu teskliv, nohou kopal, a tak 
dlouho hrabal, až se rudy dohrabal. T�mi a 
ješt� mnohými jinými zp�soby (kterých pro 
krátkost p�ipomínati se nelíbí) jiné Hory jsou 
založené: ale p�i Hor Kuttenských nalezení, 
n�co neoby�ejného se zb�hlo. Totiž, že za tu 
malou Antonínové d�ímoty chvílku, skrze 
mech, t�i st�íbrný pruty vyrostli, a jako v 
okamžení se vyskytli. Kolik let je24den nevelký 
prut lískový r�sti musí! I ta Fiali�ka, i ten Jety-
lek, k zr�stu svému �asu pot�ebuje. Tuto pak 
dlouhých pr�tah� nebylo. V p�l, ba snad ve 
�tvrt hodince, st�íbro z zem� vyniklo, na h�ru 
hnalo, a na zp�sob prutu se postavilo. Aby pak 
se n�kdo nad tim nepozastavil, a zdaliby to 
mohlo býti, aby st�íbrné pruty z zem� mohli vy-
r�sti, nepochyboval; má se v�d�ti, že u�ení lidé 
na tom se snášejí, takový zr�st, v�cí možnou 
býti: což i mnohými p�íklady potvrzují. Já, k 
dokazání toho, po cizích Krajinách toulati se 
nechci: domácí p�íhody p�ipomenu, o nichž 
Vácslav Hájek, v své Kronyce �eské, zmínku 

                                                          

e. Kusy. 
f. Kousek. 

�iní. Léta po narození Spasitele našeho 767. 
nedaleko Slavošova, jeden z služebník� Bytí-
zových, chod� po lese, nalezl mani prut st�íbr-
ný, z zem� vyrostlý, a to tak dlouhý, jakby 
mohl �lov�k mírné postavy (ne pídí muži�ek) 
ob�ma rukama vysáhnouti. Op�t léta 789. �lo-
v�k jeden chudý, pasa krávy na K�esné Ho�e, 
náhodou nalezl prut zlata, u samé zem� tak 
tlustý, jako prost�ední prst u ruky �lov��í. A 
ulomiv jey p�i samé zemi, Knížeti Mnátovi na 
Vyšehrad p�inesl, a ob�toval. Kníže jey vd��n�
p�ijal, a na zem postaviv, až k své brad� p�e-
m��il. Zase léta Spasení našeho 874. n�jaký 
P�ibik, chod� po zv��i, pod Horou T�ebušnici, 
vysoký prut st�íbrný samorostlý na jedné Skále 
natrefil. Z t�ch samých vlastenských p�íklad�
m�že se srozum�ti, že nic k ví�e nepodobného 
se nepovídá, co se o Kn�25zi Antonínoví p�i-
pomíná. P�idejme jediný cizí p�íklad, práv�
�erstvý. Neminulo tomu mnoho let (nebo za �a-
su slavné a Svaté pam�ti Ferdynanda T�etího 
se stalo) že v Uherské Zemi když Ženci žali 
Pšenici, jeden z nich, na 6. klas� zlatých, k 
Pšeni�ným práv� podobných, s srpem p�išel, a 
podiviv se nad tim neoby�ejným osením, a 
svým zlatým št�stím, ty klasy ulomil, a jedno-
mu z neyp�edn�jšých Pan� Uherských presen-
toval. Kterýžto s ními do M�st Pražských p�i-
jel, a dot�enému Císa�i, na ten �as v Praze 
z�stavajícímu, ob�toval. P�ed tim pak, jednomu 
z Tovaryšstva Ježíšova Kn�zi je ukazoval. 

Zavru tento Handštan s Hrobovým nápi-
sem, kterýžto jsem Kn�zi Anto�ovi, tak dob�e 
p�i Kuttenských Horách zasloužilému, k v��né 
jeho památce sepsal. A jist�, kdybych v�d�l, 
kde jeho Kostí v Pánu odpo�ívají, na Hrobo-
vým Kamenu rád bych jey vytesal. Pon�vadž 
pak nelze se toho dov�d�ti, tento list bu
 místo 
Kamene, a toto Pero místo železa. Troufám, že 
Kn�z Anto� dobrou vuly za skutek p�íjme. 
26

E P I T A P H I U M .
To jest: 

Nahrobek Kn�ze Antonína Hor Kut-
tenských Zjevitele. 
Astavte se Horníci.  
Tu leží Kn�z Anto�

Kláštera Sedleckého Profess; 
Jenž Hory Kuttenské vyjevil. 

Chod� na procházku, po St�íb�e krá	el. 
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Modle se, velký Poklad na Bohu vyprosil. 
Sp�je, s št�stím se slep� potkal. 

Když odpo	íval, 
Zem� za tim k porodu Prut�v pracovala. 

Probudiv se, o 	em se mu ani nezdálo, uz�el: 
T�i totižto Pruty, 

V jednom oka zamou�ení vyrostlé. 
Ach kyž jest je 	ast�jí zamou�il! 

Snadby byl 	ast�jí, nevidané divy, spat�il. 
Ale sprostný 
eholník, na trým p�estal; 
Snad že, p�es t�i více po	ítati neum�l. 

Co pak dále u	inil? 
Misto hulky, ty t�i Pruty ulomil; 

Aby, m�l se na	 podep�íti. 
27P�itom Kápi zsvlékl, 

Aby Haví�e do ni oblekl. 
Navrátil se do Konventu, 

Nový Oppat, s Berlou st�íbrnou. 
O Korunu Prelátskou nestoje; 

Nebo mu mnohem dražšý 
Anjelé v Nebi krumplovali. 
Oppat Kláštera Sedleckého 

(Jenž Pocestným, Pohostinou byl povinen) 
Toho Hosta 

Vd�	n�jí, než kterého jiného, p�ivítal: 
A s S. Davidem k n�mu promluvil. (Žalm 22)

Prut tv�j, a h�l tvá, ta� jsou mne pot�šila. 
Po letech op�t Anto� usnul; 
A op�t st�íbrné Hory nalezl: 

Ale na Nebesích; 
T�lo do Zem� vloženo, 

Které st�íbrné hrobky zasloužilo. 
Odpo	ívá v pokoji Antonín: 

Boje však po sob� Horník�m zanechal. 
P�es 	tyry sta let s rudami vál	í; 

A st�íbrné Pevnosti, 
Ohn�m, Prachem, g. Pemrlicemi, h. Feiszly, 

dobeyvají. 
28Odejd�te od Hrobu Horníci, 

A, v bílých i. Perkytlích, 
Kn�ze Antonína, Po�ádku vašeho Fundatora, 

ct�te. 
Kolikkrátkoli pak pod Korouhvemi chodíte; 

Tolikkrát, pro nalezené Hory, 
Te DEUM Laudamus!

Prozp�v�jte. 

                                                          
g. ru�ními kladivy. 
h. Perliky. 
i. Havi�ských Kápích. 

Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan �etí.

Z dolu Kuttna a. vytrekovaný. 
Íkávali Sta�í �echové: kde 
Mních, tu Káp�. Horníci též 
Mnícha bez Káp� míti necht�li. 
Protož nedaleko dolu, Mníchem

nazvaného, jiný d�l, práv� na tom míst�, kde 
Kn�z Antonín Kápi svou položil, zarazivše, po 
N�mecku Kutte (což po �esku Kukla neb 
Káp� zní) mu p�evzd�li: ne k potup�, ale v��né 
Antoninové památce. Cht�jí to29mu, že ten d�l, 
ne Rudu s b. Perky a c. Ka�kovím smíšenou, ale 
samé d. K�oury vydával. Abys pak se žádný 
neomeylil, máš v�d�ti, že ta Kuttna, jenž se po 
dnes na * Couku Greyfským, a� s malým užit-
kem, t�ží, od oné jest rozdílná, a proto také no-
vá Kuttna sluje. Do té Staré Kuttny, a� již 
pusté, sm�le jsem se e. he�oval, a z ní tento 
t�etí Handštan vytrekoval: z n�hožto se rozumí, 
kterak Hory Kuttenské, z malých za�átk� veli-
ce povstaly. 

O Zr�stu Hor Kutten.
Šech v�cí po�átek malý jest. Veliké 
�eky, Reyn, Meyn, Dunaj, Labe, z 
nehrubých Pramynk� a Studánek se 

preyští. To neystinn�jší Dubí, to neyvyšší Jedlí, 
z tenou�kého ko�ínku vyrostá. Obrové a nemír-
né postavy muží, p�i po�etí svém, v�tšý, než 
mravenec, nebyli. I ta m�sta veliká, 
ím ve 
Vlašých, Pa�íž v Frankreychu, Aach v �íšy, 
Nynyve v Zemi Assy�ský, a jiná v jiných Sv�ta 
Krajinách, od málo koliks Katr�í za�átek sv�j 
vzala. A co naše Praha? málo v�tší z prvu než 
Práh byla. Podobn� s Horou Kuttnou se 
zb�hlo. To místo, na 30n�mž Kn�z Antonín t�i 
st�íbrné pruty nalezl, nebylo než Hora, velikými 
lesy porostlá, v nížto jak �ervená tak �erná zv��
své peleše a brlohy, lišky a zají�kové doupata 
mívali: ale po �asích v M�sto, po Praze v �e-
chách neyv�tší, vyrostlo: jakož z p�iloženého 
Kupfrštychu vid�t. �etl jsem, u jednoho Polity-
ka, otázku p�ep�knou: Coby staršího, domyli, 
                                                          
a. vynešený. 
b. se Skálou. 
c. oblátkovým kamením. 
d. �isté, samorostlé St�íbro, na zp�sob kade��. 
e. v �emenném sed�ní dol� pustil. 
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�ili m�sto, bylo? Odpovídá takto: Že v jistým 
smyslu domy, než m�sto, staršý jsou: a op�t v 
jiným smyslu, že jest m�sto staršý, nežli domy. 
Což takto provádí. Z n�kolika dom� pospolu 
vystavených, po�adí; z n�kolika po�adí vesnice; 
z n�kolika vesnic, blizou�ko od sebe ležících, 
m�sta povstávají: a tak v tom smyslu, domy, 
než m�sto, staršý jsou. Naproti tomu, praví on, 
m�sto dom�v staršý jest, z této p�í�iny: že se 
proto domy stav�jí, aby se z ních m�sto vy-
zdvíhlo. Rceme po školsku takto: Civitas est 
prior ordine intentionis, domus prior ordine 
exequutionis. �esky takto. 

 P�edn� míním M�sto míti: 
  Mám však prv d�m postaviti. 
 Prv mín�no, jest poslední: 
  Poslez cht�no, má beyt p�ední. 
 Chceš do 
íma p�edn� jíti? 
  Musíš p�edn� kon� míti. 
Ale s Horou stalo se všecko jiná�. Haví�i 

sob� okolo dolu Kopky to jest domky stav�li, 
na budoucí 31M�sto ani nemyslili. Slyšme me-
dle jak jest se to zb�hlo. Když se Král Vácslav 
Ottokar, toho co se s Kn�zem Antonínem p�i-
hodilo, dov�d�l, necht� svých (jak p�i Dvo�ích 
Královských �íkají) Regalij zanedbati, i hned 
do N�meckých Zemí pro Haví�e, jakožto v 
* pavování Hor, nad tehdejší �echy, zb�hlejší, 
poslal; ti když p�išli, aby to místo ohledali, po-
ru�il. Oni shledše místo bedliv�, a kdeby za�ít 
m�li f. šorfovati, spolu se radivše, na tom z�s-
tali, aby tu, kde se pruty vyskytli, za�átek u�i-
nili. Že pak �ekli: Allhier wollen wir es an-
greiffen. To jest: Tuto chceme za	íti: i hned 
tomu místu a okolnímu položení, Greiffgagn
jméno z�stalo: kteréžto potom �echové, 
Greyfským Ka�kem neboližto Coukem na-
zvali, jakož až podnes slové. Aby pak m�li kde 
své Hlavy skloniti, a na nocleh až do Malína, 
t�ch �as� p�kného a lidného M�sta, (�ili M�s-
te�ka? nemusili choditi, na té Ho�e se osadili, a 
n�kolik Kopek Haví�ských, k bytu a pohodlí 
svému vystavívše, Kuttenberg, to jest, Kápí 
Horou, ji nazvali; kteréžto jméno potom i 
M�sta se p�ichytilo, a až podnes od mnohých 
Kápí Hora, v�bec pak Kuttna Hora se tytulu-
je. Cht�jí tomu n�kte�í, že Hora Kuttna od 
N�meckého sloví�ka Gutt, to jest Zboží, jmé-
no dostala. Jiní 32praví, že od Kutten (to jest 
Kdoulí) jest nazvána. Jiní zase pevn� na tom 

                                                          
f. nových dol� po kluft� hledati. 

stojí, (z nichžto jest jeden Pavel Stranský �e-
ský Kronyká�) že to jméno od �eského slova 
Kutiti pochází: pon�vadž prey, na t�ch místech 
Haví�í a Kovkopové, hledáním, kopáním, a 
reypáním Rud, v zemi a skalách se kutili. Ale 
to jsou pouhé Kací�ských Hlavi�ek smyšlenky, 
a ctnému �eholníku, pro nalezení t�ch Hor, 
v��né slávy nep�ících, fraška a báse�. Po naší 
stran� stojí celá Starožitnost, neyvíce pak ona 
psaná Pam�t, jížto v p�edešlém Handštánu jsme 
vyjevili. A to byl za�átek slavné Hory. Potom, 
když to požehnání Boží v dolích Kuttenských
den odedne se množilo, a den po dni také d�l-
ník�, a s ními i rozli�ných �emeslník� p�ibey-
valo, stalo se, že v brzkém �ase, z té Poušt� byt 
lidský jest u�in�n. Že pak okolo Dolu Haví�í, 
g. Hašplí�í, a jiná horní �eládka, cht�la (a to 
slušn�) bydleti; �emeslníci a jiní, p�i týchž Ho-
rách byt sob� oblibující lidé, opodál si p�ibytky 
stav�li, a dlouhé z obou stran po�adí dom� vy-
zdvíhli, v n�mžto že na v�tším díle �echové 
p�ebývali, �ech je nazvali. A to jest to Po�adí, 
kterémužto nyní Cechovské P�edm�stí �íkají; 
ještoby je slušn� m�li �echovské (jakož v 
M�stských Kníhách, p�ed dvouma sty léty, a 
výš, popsaných, psáno stojí) nazývati. Slovem: 
vždy a vždy, 33na všecky strany, zvlášt� pak po 
tom p�ívršý, jenžto od Kou�ímské až k �áslav-
ské, a od Kolinské až k Klášterské brán� se 
chejlí, p�íbytk� a dom� p�ibývalo; až po n�ko-
lika létech, za hodné se uznalo, aby tak velká a 
lidná Osada, za Královské M�sto byla vyzdví-
žená. Což se také stalo. Ale kdy? a jakým zp�-
sobem? Medle na to se žádný nevyptávey; ne-
bo, a	 pravdu povím, pov�díti neumím. Kdyby 
byla Hora od Žižky v létu 1424. z gruntu neby-
la vypálená; a Dcky Zemské léta 1541. na Hra-
d� Pražském nesho�ely, na to by byla snadná 
odpov�
. Toto však mohu pov�díti, že v létu 
1276. Hora Kuttna mezi Královskými M�sty 
již byla po�t�ná, nebo v jedné Jistot�, za Val-
dema Kláštera Sedleckého Oppata, toho roku 
sepsané, mezi jinými Sv�dky, n�jaký Gottffryd, 
z Hory Kuttny M�š	an, se podepsal, a Pe�et 
svou tískl. Z �ehož se m�že seznati, že již víc 
než �tyry sta let prošlo, jak Hora Kuttna Tytu-
lem M�sta jest ozdobená. 

Ale �ekne mi tuto n�kdo: Jaké jest to M�s-
to? však žádné tém�� Formy a zp�sobu M�sta 
nemá. Kde jsou pevné Zdi M�stské, vysoký na-

                                                          
g. Pacholci, jenž p�i Rumpálu d�laji. 
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spy a valy, hluboký p�íkopy, silné bašty a v�že, 
pr�choditý Parkány? kde Revelíny, Bollverky, 
Contrascharpy, Pallasady? kde D�la, Kusy, 
Kartouny, a jiná vojenská p�íprava? kde na 
M�sto náležitá ulic a stavení po�ádnost? kde 
domy nákladn� stavený? 34Na to všecko takto 
odpovídám: pok�dž tyto všecky p�ípadnosti a 
povahy k jménu M�sta pohledávaš, dávám	 za 
vyhranou: Hora Kuttna M�stem není. Ale v�z, 
že tím beranem mnoho jiných M�st �eských 
porazíš, a je z po�tu M�st vymažeš. Místo n�-
jaké M�stem býti, nezáleží na tom, mocné zdí, 
a nákladn� stavené domy míti. To jsou povahy 
M�st pevných a krásných. Já jsem nikdá ne-
pravil, Horu Kuttnu Pevností a krásným 
M�stem býti: než toliko, že Práva M�stského 
užívá, a obdarování M�stských od dávna jest 
ou�astná. Pro�ež znám se poneyprv: Že Hora 
Kuttna žádnou Pevnosti není, aniž býti m�že: 
proto že vrchy a pahrbky, ze všech tém�� stran, 
jest obklí�ená. Nic mén� za starodávna, dokud 
ješt� st�elby a prachu nebylo, branného m�sta 
slávy, jakž v 7. Handštánu uslišíš, ne jednou 
zasloužila. 

Znám se ješt� podruhý: že to M�sto nemá 
žádných, na nyn�jší zp�sob a Formu stavených 
dom�, a Palácu: však co na ních zchází, to 
všecko, jedinký S. P. Barbory Kostel, nahražu-
je. M�š	ané bydlejí v sprostých p�íbytcích (a�
ne všychni) ale B�h má Dv�r Královský, jemuž 
málo rovných �eská Zem�, a	 o jiných nemlu-
vím, m�že ukázati. Aby se pak v�d�lo, pro� tak 
málo dom� nádherných na Horách Kuttnách
se nacházi, za pot�ebí uznávám, jistou a ne-
omylnou p�í�inu p�ednesti. Nepošlo to 35z sta-
rých Horník� chudoby: nebo pen�z na h. Hýle 
mívali. Ani z lakomství neb skrbnosti: nebo 
št�drost svou, v mnohých jiných p�íležitostech, 
zvlášt� v tak nákladného Kostela Svato-
Barborského, na sv�j vlastní M�šec stavení, 
celému Sv�tu dokazali. Vlastní tato byla p�í�i-
na: že nákladn� stav�ti nesm�li. Nebo v t�ch 
místech, kde nyní m�sto stojí, všudy p�ed tim 
se i. šorfovalo, doly a šachty zarážely, štoly sem 
i tam pod zemi se hnaly, tak že v�tším dílem 
m�sto jest podkopáno, a z�ídka kde hluboký 
grunty k vyššýmu stavení mohou se zakládati. 
Protož za nemalý div se pokládá, že Kostel S. 
P. Barbory, (tak náramné Stavení) p�es dv� st�

                                                          

h. Hýle jest nádoba 12. Centný�� držící. 
i. nový doly se hledali. 

let obstálo, a již dávno nekleslo, pon�vadž pod 
ním veliké v skalách podzemních, na Osel-
ském k. Couku, rozd�lání a zprotrhání se na-
chází. Ješto mnohá menší stavení, nejednou 
nenadále padla. Jedním nebo druhým p�íkla-
dem �e� svou potvrdím. Jest tomu let n�kolik, 
že hostí, v jedné hospody síni �adující, st�l, za 
nímž sed�li, a snad i sob� veyskali, se vším co 
na n�m stálo neb leželo, od jakési staré Šachty, 
p�ed léty zap�n�né, pohlcený spat�ili, a strachy 
omámeni, na lavicích sotva obsed�li. Podobn�
jednoho �asu se p�ihodilo, že n�které d�ve�ky, 
když ku kašn� pro vodu p�išly, nenadále i s 
vodní36mi putnami, do vnit�ností zemských se 
dostaly: nebo Šachta, od starodávna 
l. zašturcovaná, pod ními se propadla. I jsou 
ješt� živi sta�í pam�tníci, jenž povídají: že v 
létu 1622. m�síce �ervence, velký kus Nam�t-
ského h�bítova, i s mrtvými t�li, od jednoho 
propadlého dol� jest poh�ížen. Z t�ch, a nez�í-
slných jiných p�íklad�, které schváln� pomíjím, 
vid�ti jest p�í�inu, pro� na Horách Kuttnách
mén� dom� nákladných se nachází. 

Znám se i k tomu pot�etí, že Hora Kuttna
nevelmi po�ádn� jest stavená. Ale ona se tím 
t�ší, že sama není: jest jí m�st podobných v �e-
chách více. Starší její Sestra, kolik oklik v je-
dinké, od mostu až na Starom�stské tržišt�, 
ulici po�íta? ne všudy Karel IV. Král �eský a 
Císa� �ímský, m�sta vym��oval. Samé Nové 
M�sto Pražské tím Paumístrem se honosí. 
Horní m�sta oby�ejn� nebývají po�ádn� stave-
ná. Chceš v�d�t p�í�inu? Povím: Horník, jak se 
kde blíž dolu osadí, nerád sebou odtud heybá, 
ale pomalu v�tší a vyšší stavení vyzdvíhuje. 
Doly a Šachty podlé š�ury se nedobeyvají, než 
po m. Kluftách: a kudy ony n. štreychují, tudy se 
po ních lidé táhnou. Kdyby byla Hora, p�ed tim 
než se Rudy zjevily, založená, snadby byli její 
Základatelové Afrykánskou Královnu, Dido �e-
�enou, 37následovali, a tu Kuttnu, k�ži volo-
vou, na �emýnky z�ezanou, rozm��ili: jako Di-
do, slavné m�sto Carthago zakládajíc, u�inila: 
o �emž sta�í Kronyká�í vypisují. Že pak i v tom 
n�kte�í Horu haní, jakoby p�íliš malé trhovišt�
m�la, to jest ni�imž. V�d�li sta�í Horníci, že 
ani vojenští V�dcové nebudou si u Hory Stanu 
a Taboru rozbijeti: ani Honáci stáda vol� Uher-

                                                          
k. Pramenu st�íbra. 
l. zap�n�ná. 
m. po st�íbrných žílách. 
n. kudy se táhnou. 
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ských neb Podolských na nich pásti. Misto jed-
noho prostrannýho Rynku, mnoho malých sob�
k pohodlí nad�lali, aby každý v�d�l, kde má 
�eho hledati. Ale o tom na jiným míst� více 
povím. 

Naproti tomu Hora Kuttna tuto první 
chválu má, že jest m�sto dlouhé, a dosti široké. 
Po Praze, v�tšího M�sta v �echách není. V 
mnohých m�stech, když n�jaký Klíma neb Ko-
rydon na rynku zakeychne, po celém m�st� se 
rozlíhne; v Ho�e, bys u jedné brány vyst�elil, u 
druhé nehrochne. Mnohým, od jedné brány k 
druhé jíti neb jeti, �asto se zastesklo. 

Druhá chvála Hory Kuttný jest, že na 
míst� veselém, rozli�ným ovocem oplývajícím, 
leží. Jak Slune�ko na hory vzejde, celý den jí 
osv�cuje, a papršlky svými zah�ívá. Odtud p�ed 
Léty mnoho Vinic okolo Hory bývalo, kteréžto 
sladké víno, zvlášt� na p�ívrší Ka�kovskem a 
Turka�kskem, nosívaly. Nyní v�tším dílem 
jsou vytlu38�ené, a voráním zm�ln�né; proto že, 
prey, Vinice jsou bídnice, osení pak jistší ži-
vení. Nic mén� p�i domácích a podm�stských 
zahradách, ješt� i podnes, kdo chce, m�že se 
hrozn� nazobati. Jest též u Hory pov�t�í velmi 
zdravé, k �emuž netoliko �erství v�t�í�kové, ale 
i z Hutí šmelcovních pocházející deym, jenž 
roštovina sluje, dopomáhá, a morovou ránu od-
hání: kterážto z�ídka kdy, le� od jinud vnešená, 
na Horníky hlízami a pryský�i st�íli. A z té 
p�í�iny, �asto p�ed tou Boží metlou Páni Oby-
vatelé na Horách Kuttnách se skreyvali: o 
�emž se jinde zmíním. 

T�etí, a tu neyv�tší Ho�e Kuttné chválu 
dáti musíme, že jest a bývala vždycky lidnatá, 
tak že po Praze, žádné jiné �eské m�sto k ní se 
nevyrovná. Nemluvme o létech a �asích v�ku 
našeho, nebo ten jest stín toliko a zblo proti 
p�edešlým. Asi p�ed léty �tyrydcíti sleychával 
sem sám od lidí sta�í�kých, že za jejích mla-
dých let, samého lidu zhornilýho, jenž totižto 
Horních v�cí se dotýkal, do desíti tisíc v Ho�e
bývalo. Co pak nad to rozli�ných Kupc�, �e-
meslník�, a jiných M�š	an� a Soused�? Co 
Panstva, Rytí�stva, Vládyk, jenž si hlu�n� do-
my u Hory kupovali? Abych se pak nezdál ne-
komu p�es š��ru tesati (�ehož mi B�h nedá) 
nestížím si tuto napsati, co jsem v jednom 
zlomku jakéhosi Spisu nalezl. Léta 1612. Král 
Matyáš Ou�adu Hornímu poru39�il, na t�ch 

o. Vortech, v nichž se s netak velkým ziskem 
potkávají, n�co pacholk�, p. lehenschaftník�m 
pracujicích, zsníti, aby se tak drobet q. košt�, z 
Královské Mince na n� vycházejících, uspo�ilo. 
Jak se poru�ilo, tak se stalo, a to toliko na Cou-
ku Ka�kovským a Turka�kským, na n�ž 
neyvíce Král nakládal. Co	 pak se zdá, jaký po-
�et pacholk� tu se vynašel? z osmi toliko Vortu 
hádey o jiných. 

       Na Ka�ku    Na Turka�ku.
V Panské šacht�, na    V dolejšý Šacht�
Vort� pod Labacho-      na Vort� Vese- 
             vým               lým
    D�lalo Pacholk�.     D�lalo Pacholk�. 
u Kyzu 70. u Perku 70.  u Kyzu 19. u Perku 20. 
u Hlíny 33. u Lesu 33.  u Hlíny 20. u Lesu 20. 
  Na Vort� Benátky.      Na Vort� Jozef. 
u Kyzu 38. u Perku 38.   u Kyzu 12. u Perku 12. 
u Hlíny 33. u Lesu 33.   u Hlíny 12. u Lesu 12.
40 P�i Dole Hoppich.          Na Vort�
   na Vort� Ka	eny.             �ížek
u Kyzu 48. u Perku 52.  u Kyzu 12. u Perku 12. 
u Hlíny 42. u Lesu  0.  u Hlíny  8. u Lesu  8. 
 V mladé Plimli. na          Na Vort�
 Vort� shnily Cechy.          Firšthant. 
u Kyzu 29. u Perku 29.   u Kyzu 13. u Perku 13. 
u Hlíny 22. u Lesu 18.   u Hlíny 12. u Lesu 12. 
   Summa Pacholk�    Summa Pacholk�  
     na t�ch 	tyrech      na t�ch 	tyrech 
        Vortích 588.         Vortích 217.
Summa Summarum Pacholku na t�ch osmi 

Vortích 805. 
Znamenej �tená�i laskavý, že ti Pacholci, 

nebyli Haví�i, jenž rudy sekají, ale toliko jejích 
Pomocníci: z níchžto n�kte�í rudy neb Kyzy 
nasekané, na jistá místa vozili: n�kte�í Perky, 
totiž skálu jalovou, na stranu odváželi. Jiní hlí-
nu v dolých pot�ebnou, s lesy (to jest d�ívím) z 
h�ry dol� spušt�nou, Haví��m dodávali. Po-
mysli nyní, co takových Pacholk�, po jiných 
Vortech, jichž se na sta pavovalo a t�žilo, býti 
musilo? A co, krom t�ch, nacházelo se Haví��, 
a jiné Horní �eládky (o níž v 16. Handštánu 
uslišíš) a op�t t�ch, jenž p�i Hutích, p�i Minci,

                                                          
o. Vort sluje v dole místo, kde se ruda seká. D�lí se na 

32. díly, jenž t�icátý slují. Každá t�icátá, rozd�luje se 
na 4. díly, jímžto Kukusy �íkají. A tak v každým Vort�
jest 128. Kukus�: jako v V�dru 128. žejdlík�. 

p. kte�í v nájmu Královské vorty drželi. 
q. náklad�. 
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p�i Marštalích, v níchžto ne jedno sto koní se 
chovalo, práci svou odbývali? O co tu chasy 
nebylo! A však již t�ch �as� ne tak siln� Hory 
41šly, nýbrž Ka�kovské docházely, a po dvou 
letech od Krále Matyáše se spustily. Považ 
nyní co musilo �eládky Horni�né za Rudolfa, 
Maximiliána, Ferdynanda I. Král� �eských, 
bývati, když ty Hory ješt� lib� kvetly? A co 
p�ed t�mi Králi, totiž za Ludvíka, Vladislava, 
Ji�ího, Ladislava, v �echách š	astn� králují-
cích? Nelze pochybovati, že t�ch �as� n�kolik 
Regyment� samýho Haví�stva byloby se mohlo 
do Pole vyvesti: nebo tehdáž všeci tem�� Cou-
ky se r. gvaldykovali. A to všecko bylo po bou-
�ech Žižkových. P�ed t�mi pak bou�emi jaké 
Armady lidu na Horách Kuttnách bydlely, o 
tom žádný nem�že dostate�né zprávy dáti: nic 
mén� snadno se m�že z toho poznati, že se 
proti celým nep�átelským Armadám sami 
Horníci branívali: s Tábory mnohé a krvavé 
války mívali, jakž z následujících Handštánu 
porozumíš: cožby se bylo státi nemohlo, kdyby 
Hora tehdáž valným lidem nebyla osazená. 
Potvrzuje tu Hor Kuttenských lidnatost, p�ed-
n� ono Pryvilegium Karla IV. Horník�m dané 
(o n�mž v 6. Handštánu zmínku u�iním) aby do 
Hory Kuttny, od zbírání Vína, až do Svátku 
Svátosti, jakákoli Vína p�espolní mohla se 
voziti, což všem jiným M�st�m p�ísn� bylo za-
pov�díno. A to z žádné jiné p�í�iny se nestalo, 
42než že tehdejší Páni Pražané, od nichž jiná 
M�sta povinná byla vína bráti, byliby nikdy 
nemohli dostatkem vinného nápoje Hory 
Kuttny zaopat�iti. Za druhé, to Horník�
množství nemálo upev�uje, že za starodávna u 
Hory 60. Pivováru se po�ítalo, v nichžto Pivo 
stále se va�ilo; a jedna várka druhou stíhala. 
Ale to vše posta�iti nemohlo. Pro�ež p�espolní 
piva do M�sta voziti se musila, totiž: Bydžov-
ské, Brodské, Chlumecké, Chocenské, �á-
slavské, Jit	inské, Jihlavské, Kou�imské,
Kolinské, M�stecké, Pražské: nad to ze 
Slezska Svidnické, a z Lužic Žitavské. A to 
všecko ledva posta�iti mohlo. Nebo �asto bylo 
žaloby Horního lidu slyšeti, že dostatek piva v 
M�st� není. Povídá se, že za zlatých let, v �e-
ském Brod� 52. Pivovary bývali; a že v kaž-
dým z nich, každého týhodne, neymén� jedna 
várka, na 20. �tyr v�derních sud� se d�lala. 
Mnozí tomu nechtí v��iti: Nebo kdoby, prey, 

                                                          

r. t�žili a dobývali. 

tak mnoho piva vypil? Chceš v�d�t kdo? do-
máci, a okolní Sedláci: neyvíce pak lid Horo-
Kuttenský, zvlášt� Haví�í, o nichž staré Hor-
ské p�ísloví znívalo: D�lníci na Horách Kutt-
nách, roboty mají do Soboty, a pen�z do Ne-
d�le. Ti, ti, Brodským pivem hrdla svá, dolo-
vými prachy a sazemi zaprášená, proplakovali, 
a pivné sudy hodn� sušývali. Hodn� pravím; 
nebo z �esko-Brodských Pam�tí takovou zprá-
vu mám: že se každotýhodn� 43p�es p�ldruhého 
sta sud� piva, z toho jedinkého M�sta, na Hory 
Kuttny vyváželo. Co pak o Vinném povím ná-
poji? Již sem prvé n�co navrhl, nyní z�ejm�
promluvím. Šenkovalo se Víno všelijaké. P�ed-
n�, v dolejší Rathauzní sv�tnici k ruce Obce: 
potom po domích kdo cht�l, a s to býti mohl. 
Kupci mívali Španyelské, Malvazy, Romanyí,
Ryvolu, a jiné Vlaské sladké nápoje. V šen-
kovních pak domích Uherské, Rakouské,
Francské, Reynské, Nekarské, �eské. O Mo-
ravským již tehdáž, pro jeho vápennost, málo 
držívali: však, komu se ho zacht�lo, i to našel. 
Až posavád sluje Vinná ulice u Hory, do nižto 
Formané, jenž p�espolní Víno na prodey p�ivá-
želi, s Vozy vtrhovali, a žádný z nich nesm�l 
jinam s nim se obrátiti. Zdali pak jsou se šen-
ký�í dlouho s jedním dreylynkem (nebo t�ch let 
na dreylinky víno vozili; jeden pak dreylínk 
640. pinet držíval) crkali? Nikoli. Z toho po-
znej, jaký odbyt býval. Léta 1542. byl Mor vel-
ký u Hory, tak že od S. Vav�ince, až do S. 
Martina, hned n�kolik tisíc lid� pom�elo. A 
však v tom trestání Božím, tak se hlu�n� víno 
odbeyvalo, že Šephmistr, za 4. Ned�le svého 
Ou�adu, 42. krát víno sadil, a z toho 66. pinet 
sadnýho, k svému a Servus�v tru�ku, užil. Há-
dey, co jiných �as� vína vycházelo? Za t�etí, i 
toto Horských Obyvatel� nez�íslnou hojnost 
vyjevuje: že léta 1515. 44od Vrchnosti M�stské 
bylo na�ízeno, aby Mleyny, jak samotížný, tak 
ko�ský a pov�trný, na p�íhodných místech se 
d�lali a stav�li: a to z té p�í�iny, že na vodních 
(jíchžto netoliko p�i Ho�e, ale blíž i podál od 
Hory, bez po�tu tém�� bylo) nemohli Mlyná�í s 
melivem posta�iti. A� z okolních m�st, mimo 
domácí, na sta voz� chleb�v, v den trhový, jak 
Peka�i tak Pecná�i p�iváželi. Co pak k tomu 
�ekneš, co se v létu 1539. p�ihodilo? A	 pravdu 
vyznám, i mn� samému t�žko by bylo víru p�i-
ložiti, kdyby hodnov�rná ruka nebyla zapsala. 
Okolo památky S. Prokopa, p�ivezeno bylo do 
Hory  62.  vozy  lískových o�ech� (mimo to co
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p�šky se p�ineslo) a ty se všeci, v málo hodi-
nách, rozprodali. Musilo se v�ru tehdáž mnoho 
lidu v Ho�e zdržovati. 

Z toho všeho, co koli až posavád pov�díno, 
snadno jest poznati, co za M�sto Hora Kuttna
n�kdy bývala? a kterak, z mali�kosti své v hru-
bou velikost zrostla? Protož dále hn�me, však 
prv jednu Pohádku na Horníky podejme. 

ÆNIGMA.
To jest: 

Pohádka Horní	ná.
Est v �eské Zemi jedna Matrona.  
  Všech v�bec n�kdy velká Patrona. 

45c. Zplodil ji, vždycky 	istý Mládenec; 
d.  Vychoval ji Ot	ím cizozemec. 

e.  Dal ji dv� jména: jedno z Kláštera; 
f.  Druhé kde teše d�íví sekera. 

g.  �astým tlu	ením, bítím, ránami, 
h.  U	inil krásnou mezi ženami. 

i.  Má ona v zemi skryté své v�no: 
k.  Kdo je dobyde, dostane� jméno. 

l.  �eští Králi ji milovávali; 
m.  Páni sob� ji vážívávali. 

n.  Mívala p�emnoho Komorník�: 
o.  A ješt� vícejí Služebník�. 

p.  Všickni ji posluhovali rádí: 
q.  Odm�novala se jim Pen�z Kádí. 

r.  Nyní, že se náramn� zstarala; 
s.  A Poklady své p�ilíš p�ebrala: 

t.  Není více v takové vážnosti: 
u.  Omdlévá ho�em, a m�e žalosti. 

 Hádey Horníku která jesti to? 
  Snad Hora Kuttna? uhods. Tak jest to. 
 Ale vylož mi celou Pohádku; 
  Dostaneš Pen�z heskou hromádku. 
 Neumíš? já ti ji vyvedu: 
  Když Holýho do školy p�ivedu. 

46
                                        

Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan tvrtý.

Z Dolu Slavík a. vyštufovaný. 
Ouk, jenž se blíž vsi K�esetic táhne,
od starých Horník�, nevím z jaké 
p�í�iny,  Pta	í Hory byl nazván: 
snad že na t�ch místech mnoho 

                                                          

a. v jednom kusu vy	atý. 

ptactva se nacházelo. Mezi jinými pak doly, na 
tom Couku bývalými, jeden Slavík sloul: dosti 
možné proto, že svou rudou ten Couk oslavil; 
aneb snad že, když jey b. šorfovati po�ali, n�ja-
ký Slavík líb� zazpíval. Nech	 jest jakkoli, já, z 
toho dolu Slavíka, tento Handštan vynáším, 
kterýžto nám vyloží 

Starých Horník� a Hor Kuttenských 
chvály. 

�která �eská M�sta, velké a p�kné 
chvály od mnohých Knížat a Král�
�eských nabyla; ale nevím zdali staré 

Horníky, a jejích Hory st�íbrné v chvalách 
p�ed�ila? Já toho laskavému �tená�i k rozsud-
ku zanechám, a o to jediné se p�i�iním, abych 
pod figurou Slavík�, ne 47všech, ale toliko n�-
kterých Král� �eských, libezné o Ho�e Kuttn�
a Hornících zp�vy, p�iponenul. Znám se, že 
zpívati neumím, však m�ký od tvrdého zp�v 
rozeznati umím. 

První Slavík, jehožto libá píse� v uších 
mých zazn�la, jest Král Vácslav, toho jména 
druhý, p�íjmím Svatý, v po�tu �eských Král�
šestý, kterýžto v Horních Právích, latin� léta 
Pán� 1300. vydaných (v I. Kníze Kap: 7.) o 
Ho�e Kuttn� takto zpíval: Hora Kuttna, pro 
velebnosti své nad jiné Hory St�íbrné povy-
šení, nad jiná mnohá m�sta v mnohých v�-
cech se raduje. Rozumíši �tená�i, toho Krá-
lovského Slavíka, této Písní? Já ji takto rozu-
mím, že cht�l �íci: že za jeho �asu, nad všecky 
jiné Hory st�íbrné Kuttna bohatstvím oplývala, 
a snad i Zlaté Hory Jílovské ourodnosti svou 
p�evyšovala: což já z toho hádám, že Albrecht
Císa�, na žádné jiné �eské Hory, krom Kutten-
ských, se nepotahoval, a ty samé jediné, mocn�
Králi Vácslavovi odníti usiloval, jakž dole v 
sedmém Handštánu uslišíš. Co pak ona slova: 
Hora Kuttna, pro velebnosti své povyšení; a 
zase ona: nad jiná m�sta v mnohých v�cech 
se raduje; co, pravím, jiného navrhují? než že 
Hora, t�ch �as� mezi jinými M�sty, jako Krá-
lovna v Majestátu sed�la; aneb jako Královna, 
48na pravici Krále, rozli�nosti Pryvilegií a Mi-
lostí obklí�ena, stála? To hle byl zp�v první, 
prvního Slavíka: ale kde jích více? Z��ivost 
Žižkova, všecky Partes v létu 1424. s Radním 
domem, i celým M�stem, popálila: což se taky 
s t�mi Concerty p�ihodilo, kteréžto Král Jan, 

                                                          

b. po žíle st�íbra hledati. 

a.
b.
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Karel veleslavný jeho Syn, jakož i Vácslav
Karlova Synovec, všyckni na Horu a Horníky
laskaví, komponovali. Pro�ež druhého Slavíka, 
Cisa�e a Krále Zygmunda poslechn�me, a k 
tomu, co on o Ho�e Kuttn� a Hornících pro-
zp�voval, uší nastavme. 

Zavazáni jsme (tak on v Majestátu, léta 
1437. ud�leném, praví) k tomu snažnost naší 
p�i�initi, aby M�sto Hory Kuttny, v n�mžto ney-
v�tší, a neyužite�n�jší Poklad a Klenot všeho Krá-
lovství jest a záleží, bylo vyzdvíženo, a dolové za-
se, po tak dávném a vší Zemi p�íliš škodlivém za-
pušt�ní, mohli k užitku toho, tak zašlého, Králov-
ství, býti navedeni a ud�láni. Nebo jakož dílo t�ch 
Hor p�eveliký užitek a prosp�ch všemu Království 
p�ináší: takéž, a mnohem výše, zapušt�ní jích, ško-
dy nenabyté vší Zemi mohloby p�inesti. Z kte-
rýchžto slov znáti jest, jaká chvála Hory v 
Kuttn�, tehdáž býti musila, když ní Království 
�eské stálo, i klesalo. 

T�etí Slavík Ladislav, Albrechta druhého, 
�ímského Císa�e a �eského Krále Syn, v dvo-
jim Majestátu, léta 1454. 15. dne �ervna 
(kdyžto 49jiní Slaví�kové zpívati p�estávají) 
dvojí Mutetu o Ho�e Kuttn� zazpíval. První 
takto zn�la: Sluší na naší Vznešenost, Svobod na-
ších t�m M�st�m ud�lovati, kterýchžto, netoliko 
Obyvatelé vd��ným nám poslušenstvím po v�ly 
jsou, ale taky jejích D�diny a Zem� hojnou plod-
ností napln�né, obíly a drahé Kovy nám poskytují. 
Pro�ež znamenavše my stálou a neporušenou Oby-
vatel� Hor Kuttenských k nám v�rnost, a veliké 
d�chody, kteréž Korun� tohoto Království našeho, 
t�ch Hor st�íbrných a m�d�nných Klufty p�ivád�jí, 
i�. Druhá pak Muteta takto šla: A�koli P�edk�
naších milostná nadání, všem v�rným naším, bez 
odporu, potvrdili jsme: t�m však s v�tší žádosti jích 
Práva tvrdíme, jíchžto pevná a stálá v�rnost p�i nás 
ustavi�n� bez porušení z�stala, a místa užite�ná 
pohodlnost, a velký užitek tomu Království, naší 
Korun� vždycky jsou vydávala. I pon�vadž jmé-
nem Šephmístra a Konšel p�ísežných, i vší Obce na 
Horách Kuttnách, naších v�rných milých (z jíchžto 
v�rnosti a st�íbrných dol�, nám i našim P�edk�m 
užitek nemalý pocházel) od Velebnosti našý s po-
korou bylo jest prošeno. O p�ep�kné dv� Mutety, 
kdo jim rozumí! Jimžto podobných více nepo-
chybn� bylby tento Slaví�ek zazpíval, kdyby 
byl déle v �echách královal, a v Kolní	ku
Smrti nepolkl. A� jist�jší jest v�c, že ho zlí lidé 
jedem otrávili, když ho napájeli. 

50�tvrtý Slavík, a� v Hussitským Kalichu 
hlas propil, nic mén� o Ho�e Kuttn� velmi lí-
bezn� zpíval. Král totižto Ji�í, jenžto v létu 
1459. dne 15. Prasince (kterého sice �asu Sla-
vi�k� nebeyvá slišeti) v Majestát� svém takto 
se ozval: Mezi t�mi v�cmi, kteréž slavného naše-
ho Království Stav nad jiné zvelebují, nemalý nám 
dar od Boha nesmrtedlného dany býti známe, žíl a 
rudy drahé hojnost na Horách Kuttnách, kdež 
zvláštn� skála st�íbrem se dmoucí, bohatství Krá-
l�m, a jích poddaným, až posavád dala, a budoucn�
dáti slibuje. Protož ne nadarmo místo to Nebeskou 
dobrotou vzez�elé, nez�íslnými Pryvilegyími P�ed-
kové naší obda�ili, a Milostmi mnohými osvobodi-
li. Nám taky ne menší pé�e jest, aby jich št�stím 
všecko š	astné bylo, a co spušt�no jest, hojnosti 
Hor se vyzdvíhlo. My, jenž ty Hory ourodnosti 
svou Království tomuto užite�né, a št�drotou 
vždycky v�rné býti jsme seznali; a Kuttnohorské 
M�š	any, jak nám, tak i P�edk�m naším, ustavi�-
nými a v�rnými službami, vždy hotové býti sku-
te�n� uznali. P�i konci pak téhož Majestátu ješt�
takto dokládá: Kte�í (totižto Kuttenští Horní-
ci) zajist� Císa�ské a Královské Komo�e 
drahými Kovy p�isluhují. Tato chvála, Krále,
a� nekatolického, však pro svou rozšafnost a 
moudrost, jakož i v v�cech vále�ných zkuše-
nost, i od Katolických Scribent� velmi chvále-
ného, neni špatná: a každé 51slovo na váhu po-
ložené, u rozumných, zlato a st�íbro p�eváží. 

Chcemeli nyní pátého Slavíka, totiž Krále 
Vladislava Kazymíra Polského Krále prvoro-
zeného Syna, a onoho S. Kazymíra, (jenž v 
Panicství svém um�íti, než �istotu svou po-
skvrniti volil, a onu odevšech chválenou Hym-
nu: Každého dne, chvály hodné, i	. o Rodi	ce 
Boží složil) vlastního Bratra slišeti? Slišme 
medle, a Sonaty jeho poslouchejme: ale ne 
všecky, nebo on, v 45. letech svého nad �echy 
panování, velmi mnoho jich o Ho�e Kuttn�
složil, a kdybych je všecky cht�l tuto p�ezpíva-
ti, snad bych �tená��m nechu	 n�jakou zp�-
sobil: ješto vím, že i libá Muzika, pok�dž jest 
prodloužilá, naposledy �lov�ka omrzi. Ze všech 
tedy t�ch jeho Sonat, sedm toliko, v tolika 
Majestátích od n�ho obsažených, p�epíšy, aby 
se seznalo, jaké chvály u toho Krále Kuttna 
Hora n�kdy zasloužila. 

První Sonatu, jak na Království �eské léta 
1471. dosedl, takto zahral: M�sto naše Hory 
Kuttny, tak velmi zp�sobem Nebeským, a dobro-
tou pat�ení Nebeského jest užite�né, že zem�, st�í-
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bro a jiné kovy a rudy z sebe vyvozující, od nesmr-
tedlného Boha, a místrovstvím p�irození, množí se 
a rozhoj�uje. Což Království tomuto, nám i podda-
ným naším, mnohé poklady a pomocí p�isluhuje; a 
ke cti Boha vše52mohoucího, k chvále a sláv�
Království tohoto, jakož i naší nesmrtedlné pochva-
le, se vztahuje: pon�vadž ten týž Nebeský a 
zvláštní dar, mnohým Královstvím a Vlastem, jakž 
o tom dob�e víme, není prop�j�ený. Pro kterýžto 
dar tak znamenitý a vyvýšený, n�kdy neyjasn�jší 
Králové �eští, P�edkové naší, Bohu všemohoucí-
mu díky �iníce, vyborn�, zasloužitedln� a práv�, 
M�sto Hory Kuttny a jeho Obyvatelé, mnohými, 
rozli�nými a zvláštními Milostmi, Svobodami, 
Veysadami obda�ili jsou. Kterýmižto oni 
(Kuttnohorští) jsouce pot�šeni a ozdobeni, tím 
piln�jí a udatn�jí, p�ed�e�ený poklad kovu a rudí, 
ze skálí a žíl zem�, sekati a shromaž
ovati, a Ko-
runu Královskou tím hojn�jšými užitky pot�šovati, 
mohli; tak aby Království toto, a jeho Králové, ne-
toliko Stav sv�j, ale taky obecní v�c lépejí a po-
božn�ji zpravovali. Což Bohu vd��né, a lidem p�í-
jemné býti nepochybujem. Protož radí	 nám to 
moc Královská, abychom nápodobn�, týchž po-
božných P�edk� naších, Král� �eských (spat�íce 
neustalou v�rnost, a stálou, jak v neš	astných tak i 
š	astných v�cech, �asto jmenovaných Horník�
Kuttenských p�istalost) šlep�jí následovali, i�. M�-
želi na Sv�t� chvála p�kn�jší kteréhokoli m�sta 
vymyšlená býti! 

Druhou Sonatu Král Vladislav v létu 1486. 
na tento zp�sob muzicíroval: Hledíce k jích 
(to53tiž Kuttenských) v�rným, stálým a ustavi�-
ným službám, kteréž nám �inili, �iní, a �initi ne-
p�estávají: a také znajíce to, že oni v též v�rnosti a 
stálosti k nám, jakožto k Králi �eskému, Pánu 
svému d�di�nému, se zachovají: a potom tím lépe 
aby mohli a m�li nám sloužiti, �imž nás milostiv�j-
šýho k sob� poznají. Ach což p�kn� ona slova: 
v�rným, stálým, a ustavi	ným službám, v 
mých uších zn�jí! 

T�etí Sonatý, léta 1489. složené, tyto Noty 
byly: D�stojenství Královskému p�isluší, víru,
stálost a up�ímnost zachovalou a nepohnutou, pod-
daných svých, milostmi a obda�eními svými 
zvláštními odplacovati, aby t�mi a takovými v�cmi 
pot�šeni jsouce, hotov�jí a povoln�jí u Ví�e a stá-
losti trvajíce, Pan�m svým sloužili. Kterakéžto my 
v jistot� shledali jsme poctivé Šephmístry, Radu, i 
všecku Obec na Horách naších Kuttnách, v�rné na-
še milé: že oni u Ví�e, poddanosti a pravé stálosti, k 

P�edk�m naším Král�m �eským, š	astné pam�ti, 
jsou se zachovali, podlé nich ve všech pot�ebách, 
hrdel i statk� svých, k vyzdvížení Hor, nelitujíce. A 
skrze to mnohých milostí a obdarování od nich 
jsou došli. V kteréžto ví�e a stálosti, od po�átku na-
šeho kralování, též k nám, jakožto k Králi �eské-
mu, Pánu svému d�di�nému, se zachovávají, ve vší 
hotovosti a povolnosti, sami sebe i také statk�
svých pro nás, i také pro obecné dobré vší Koruny 
našý �eské, dobrovoln� 54nelitujíce. Tato Sonata
zlatem by psaná m�la býti. Dob�e zpíváš me-
domluvný Slaví�ku! zpívejž dále. 

�tvrtá Sonata v létu 1491. takto zn�la: 
Znamenavše i v skutku shledavše, mnohé, v�rné, 
ustavi�né a pilné služby, které jsou nám hned od 
po�átku našeho v �echách kralování, poctiví Še-
phmist�í, Rada, i všecka Obec na Horách Kutt-
nách, v�rní naší milí, v skutku �inili a ukazovali: a 
až dosavád nám se s službami svými v�rnou a 
up�ímnou poddaností slíbili, a nep�estávají se za-
chovávati: jsouce vždycky ve všech naších užite�-
ných pot�ebách nám volní, a k u�in�ní hotoví be-
zevši odpornosti. I chtíce jim, jakož hodné a spra-
vedlivé jest, takové jich stále, platné a ochotné 
služby, kteréž nám up�ímným oumyslem a v�rným 
srdcem �inili, a �initi nep�estávají, Milosti naší 
Královskou a dobrým nahraditi, i�. Nevidím coby 
více mohlo pov�díno býti. 

V páté Sonat� timto zp�sobem léta 1503. 
zazpíval: Dole psané milosti jim Horník�m na 
Horách Kuttnách timto listem dáváme: aby oni, 
�im nás milostiv�jšího Pána svého k sob� poznají, 
tim tužší a pevn�jší v své ví�e, k nám a budoucím 
Král�m �eským, stálost m�li. Jakož pak ani nám, 
ani P�edk�m naším, v žádné stranní Punty, Zápisy, 
aneb veytržnosti nikdy jsou se nedali. Trnu když 
to �tu! 

Z šesté Sonaty, léta 1507. komponované, 
tato 55jest Clausula: Jakož pak poctiví Šephmist�í 
a Konšele, i všyckni Horníci Hor Kutten, vždy v 
v�rnosti a poddanosti naší stáli, a stojíce, netoliko 
nám a P�edk�m naším, Král�m �eským, ale i vší 
Korun� �eské, nemalé pohodly, dobré a užitek, 
skrze náklady své, a své osvobození jsou p�ivedli. 

Sedmou a poslední Sonatou, v létu 1514. 
zahranou, ten šedesátiletý Slavík, uší a srdce 
Horník� obveselil, takto muzicirujíce: K v��né 
pam�ti známo �iníme timto listem všem lidem, jak 
nyn�jšího, tak budoucího v�ku, že prohledajíce k 
mnohým náklad�m, v�rným, pilným a užite�ným 
službám,  poctivých  Šephmístr�  a  Konšel�,  i vší
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Obce M�sta našeho Hor Kutten, v�rných naších 
milých, kterýmiž jsou mnohé �asy dávné, P�edk�m 
naším, Císa��m a Král�m �eským, a zvlášt� nám, 
netoliko práci životnou, ale taky i statky svými, 
dotykajíce Hor, ke cti a dobrému tohoto Království 
sloužili, a podnes slouží. Pro kteréžto chválitebné a 
vd��né p�í�iny, p�islušné jest, abychom k p�íkladu 
jiným, skute�nou jich zásluhu poznajíce, uctivost 
n�jakou jim u�inili. Protož nechtíce zvláštní naší 
Lásky a Milosti Královské umenšiti, ani kterou ne-
pam�t nesti, pro takové jejích zásluhy, a zvlášt�
proto, že nás, a Krále Ludvíka D�dice našeho, ve 
všem v�rn� jsou se p�idrželi. Pon�vadž takové 
M�sto, ke cti Království tomuto, a nám i naším 
D�dic�m, a budoucím Král�m �e56ským, jest užit-
kem seznalé. Omdlevám p�ílišnou sladkosti této 
Sonaty! P�esta�! p�esta� dále muzicirovati ó 
Slaví	ku! Horníci na t�ch Sonatách taky p�e-
stávají. 

Mladí Slaví�kové u�ívají se od starých zpí-
vati: Král Ludvík, od Pana Otce Vladislava, 
nau�il se Horu Kuttnu a Horníky slaviti. Což 
znáti jest z Tremuly léta Božího 1523. v Ma-
jestátu Horník�m ud�leném, zaslechlé: Znají-
ce, prey, že nám a všemu Království �eské-
mu, oni (Kuttenští Horníci) svými náklady 
znamenité užitky p�ivozovali, a ješt� p�ivo-
zují, i	. Málo ten Slaví�ek zazpíval, proto že 
nenadále v Uh�ích u Mogá�e léta 1526. p�ed 
Turky utíkaje, do bahna s kon�m padl, a v n�m 
se utopil. Neš	astný a ne�asný Pán! s nimžto 
všecko p�ed �asem se dálo. Nebo (jak n�kte�í 
Scribentové znamenají) p�ed �asem, totiž os-
mim�si�ný nedoch�dce, se narodil, a to léta 
1506. kterýžto Rok Martin Kutten t�mito slovy 
krátce obsáhl: ante DIeM natVs. P�ed �asem, 
totiž v 12. lét�, obrad�l. P�ed �asem, totiž v 18. 
lét�, ošediv�l. P�ed �asem, totiž dvouléty, 
Uherskou a �eskou Korunou korunován. P�ed 
�asem, totiž v 16. létech, se oženil. P�ed �asem 
naposledy, totiž v 20. lét� v�ku svého, zahynul. 

Ferdynand První a Maximilián jeho Syn, 
�eští Králové, podlé Španyelského zvyku a 
váž57nosti, Hory Kuttny slovy neslavili, ale 
mnoho ji sob�, jakožto bohaté Pokladnice, 
vážili; a více skutkem, než slovy, jí velebili. 
Zvlášt� Maximilián, kterýžto, co p�i Horách, 
za Ferdynanda, pro rozli�né s Turkem války, 
bylo spušt�no, dle vší možnosti snažil se vy-
zdvíhnouti. 

Rudolf, v Velebnosti své, málem slov 
mnoho povídal, když Hor� Kuttnu v Majestá-

tích, Psaních, Dekretích, jednak svým i �eské-
ho Království obzvláštním Klenotem; jednák 
neposledním Zemským Pokladem nazýval. 
�ehož že Král Matyáš neznamenal, od 
c. pavování d. Ka�ku upustil, a tím sob� i svým 
Potomk�m, tu Pokladnici, vodami škodliv�
zatopil. 

Slišeli jsme až dosavád Císa�e a Krále, Hor 
Kuttenských a Starých Horník� Slavitele, a 
Slavíky, tak že jiných chválitel� neni zapot�e-
bi. Nic mén�, pokudž se �tená��m nestíži, as-
po� jednoho Stehli�ka aneb �iži�ka (kterýžto 
Ptá�ek taky jest libý Zp�vá�ek) poslechnouti, 
mn� se nestíží, jedinký jeho Corrant o Ho�e 
Kuttn� tuto p�epsati. Ten pak Ptá�ek žádný ji-
ný neni, než Mistr Adam z Veleslavína, nad 
n�hož, minulého v�ku, v �eských Kronykách 
zb�hlejšího nebylo. Hora Kuttna 58(praví on v 
P�ípisu �tyr�e�ného Dykcioná�e, Kuttnohor-
ským Pan�m Šephmístr�m léta 1598. u�in�-
ném) neyslovutn�jší M�sto, na bohatství a lid 
n�kdy velmi mocné, kteréžto po Praze p�ed-
nost a první místo, jak v boji, tak v pokoji, 
jak doma, tak v n�, obdrželo, a jako za 
menší hlavní M�sto, a Království tohoto 
Poklad, držáno vždycky bylo. 

Již jsem cht�l k pátému Handštánu sáh-
nouti, a hle p�ipadlo mi na mysl, abych t�m 
Královským Slaví�k�m, na pod�kování tak 
p�kných o Horách Kuttnách Písní zpívaných, 
dvacet Slaví�kových Sonat, od jednoho pozor-
ného Muže a Muzikanta, za celých �tyrmecítma 
let, vyšet�ených, dedykoval. Což te
 �iním, a 
je, se vší poníženosti, t�m Král�m presentuji. 

Sonaty Slaví	kové 
Jichžto on v svém zp�vu uživává. 

Pe, tyu, zkva. 
Kvoror, pipi, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, 

tyo, sio, tyo, tyo, tyo, tyo, tyx. 
  3. Kució, kució, kucio, kucio, kucio, kucio, 

kucio. 
  4. Zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi. 
595. Kvoror, tyu, kskva, pipik. 

  6. Dyu, tyu, kskvo. 
  7. Kvory, zpe, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, 

tyo, tyo, tyo, tyo. 
  8. Tyvú, tyvú, tyvú, tyvú, tyvu. 
  9. Tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, 
   tyo, 
                                                          
c. t�žení a dobeyvání. 
d. z toho pramenu, t�ch �as�, neylepší rudy vycházely. 

1. 
2. 
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10. Zpe, zpe, zizi, zkvokvi. 
11. Zkvú, zizi, kvore, tucio. 
12. Zpe, zpe, zpe, zpe, zpe, zpe. 
13. Zpe, zpe, zpe, zpe, zpe, zpe. 
14. Pipipi, kucio, kvory, kvorytuo. 
15. Kvorororor, kucio, kucio. 
16. Kucio, zkvo, zkvo, zkvo, zkvo, zkvo, tya, 
   tya, tya. 
17. Kvoror, tyo, tyu, zkve. 
18. Kvorý, kvorý, kvorý, kvorý, zpe. 
19. Zpe, zpe, zpe, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. 
20. Zkva, zkva, tyo, tyu, zizinzi.

To jsou Noty a Sonáty, jichžto ten medo-
zp�vný ptá�ek v svém muzicirování užívá. 
Znám se, že netak na papí�e zní, jak on sám je 
svým k�tánkem a pyse�kem hovo�í. Ale kdoby 
cht�l vlastn� do té muziky t�efiti, musilby se v 
Slaví�ka prom�niti. 

60
                                      

Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan átý.

Z Vortu Láska a. vyfudrovaný. 
Hvála, jest pravá Lásky Dcera, ja-
kož jeden moudrý pov�d�l Aniž se 
zmeylil. Nebo kdo koho nemiluje, 
z�ídka ho vychvaluje. Kdo pak k n�-

komu laskavou náklonnosti ho�í, ten milého až 
k Nebi vynáší. Vid�li jsme v p�edešlém Hand-
štánu Dceru: v tomto popat�me na Matku. Chci 
�íci: v p�edcházejícím Handštánu, Královských 
Slavík�, o Horách Kuttenských a Hornících, 
líbé zp�vy a chvály jsme slišeli: v p�ítomném 
budeme týchž Královských milovník�, lásku k 
Horník�m a Horám zpytovati. Tento Hand-
štán z Vortu Lásky (jenž p�ed léty na Ka�ku v 
Panské Šacht� býval) jest vyfudrován: slušn�
tedy bude jednati 

O Královské k Horám a Horník�m 
Lásce. 

E pak pravá láska na t�chto �tyrech 
Pu�ktích neyvíc záleží.  1. Milého 
�asto navšt�vovati.  2. S Milým, aspo�

n�kdy, se obveselovati.  3. V �as pot�eby dobré 
rady 61Milému ud�liti.  4. O Milého v�ci se sta-
rostliti: z toho, co nyní míním vypravovati, 
lehce se porozumí, zdali �eští Králové, pravou 

                                                          
a. Vyvezený. 

Lásku k Horám a Kuttenským Horník�m v 
Srdci nesli? Od koho pak za�átek u�iníme? 

Za�n�me od Krále Vácslava, Syna Otto-
karova, a jeho lásku k t�mto Horám a Horní-
k�m na váhu položme. Ten Pán, velmi �asto na 
Hory Kuttny p�ijiždíval, dílem proto, aby k 
Horám p�ihlídl, dílem aby se s svými milými 
Horníky, po mnohých strástech a starostech, 
vyrazil. Aniž se do jejích P�ibytk� choditi, a s 
ními n�kdy pojísti (což taky Karel IV. jak 
Eneáš Sylvius o n�m sv�d�í, d�lával) styd�l 
neb zdráhal. Chcemeli pak slišeti co se jeden-
krát p�ihodilo? Medle poslišme. Pozval ho 
kdysi Jan Rutthard, Horník a b. Ertzkaufe�
slavný, do svého Dvora P�edhorského na Kol-
marce, jak u Hory �íkají, ležícího, a to k ob�du. 
Král p�ijíti se zakázal. A po chvíli, s celým 
Dvorem, p�ijel: a toho co mu Rutthard p�istro-
jil, vd��n� požil. Když pak bylo po ob�d�
(užívám schváln� slov jedné staré Pam�ti, aby 
se tím lépe toho v�ku Král� k Poddaným, a 
Poddaných k Král�m a Pan�m svým d�v�rnost 
seznala) �ekl Král k Rutthardovi: Ruttharde, 
musíme do Kláštera Sedleckého na Nešpor 
62jeti; poje
 s námi. Rutthard odpov�d�l: Do-
b�e, milostivý Králi: ale po�key mali�ko, až ti 
n�co ukáží. I vedl Krále do jakýchsi sklep�
hlubokých, a ukázal mu velké hromady pen�z, 
a mnoho kruh� z st�íbra litých. Král pak se 
optal: �í jest to Ruttharde? snad tvý. A on �ekl: 
Milostivý Králi, když jsem já tv�j p�irozený 
poddaný, to všecko jest tvé Milosti; pok�dž to-
ho rá�íš do své Komory pot�ebovati, ra� to po-
ru�it pobrati. Na to Král dí: Nepot�ebujem toho 
na ten �as. Chvála Pánu Bohu! že ješt� takové 
poddané máme! Kdyby na nás, skrze Nep�átely, 
n�jaká nouze p�išla, že se budeme moci k nim 
uteci. Schovej sob� své, a Pánu Bohu z toho 
d�k�j. Rutthard pak, pokloniv se, �ekl: Milosti-
vý Králi, však z Božího požehnání v dolích 
Rutthardu a Zekhardu, který mn� s Bratrem 
náleží, máme toho bez nedostatku. O zlaté �a-
sy! v nichžto Králové s poddanými, a poddaní s 
Králi, tak d�v�rn�, laskav�, št�d�e jednali! V 
tom Král pobídl, aby jeli do Kláštera. I jeli 
spolu p�es louky od Kolmarku, které se t�ch �a-
s� Královské jmenovaly. Tu když jedou, ptá se 
Král: �í jsou ty louky? Milostivý Králi, odpo-
v�d�l Rutthard, jsou tvé: ale plat náleží do 

                                                          

b. Rudokupec, jenž rudy od Nákladník� Horních skupu-
je. 
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Kláštera Oppatu: já pak jich k svému Dvoru 
užívám, a každoro�n� z ních 10. groš� bílých 
platiti musím. Mn� se pak zdá, Králi, že jest to 
p�íliš hrubý plat: p�imluv se, medle, u Oppata, 
a	 jej srazi, a na p�l osmu grošy p�estane: V�ru 
do63sti má. Král se zasmal, a slíbil tak u�initi: 
A vztáhna ruku k vrb�, ulomil kus r�žtky (to 
jest v�tve) a dal jí Rutthardovi, �ka: tu máš 
Ruttharde za ten ob�d, a tu lásku, kterous nám 
prokázal: má ti to naší Královskou milosti, i 
tvým D�dic�m, p�ipomínáno býti. Rutthard 
p�ijav R�žtku s poklonou, ponížen� za ten dar 
Králi d�koval. Jak pak do Kláštera p�ijeli, Král 
všel do Kostela, Rutthard ale i hned do Hory 
pro Malý�e poslal, a dal si tu R�žtku, s Rukou 
Královskou v Štítu vymalovati: potom pak 
Krále prosil, aby mu na ten Erb, pro budoucí 
památku Královské Milosti, Majestát ud�lil: 
což se taky stalo. Až potud stará Pam�t. A�koli 
pak n�kte�í tomu cht�jí, žeby se to za Krále 
Vladislava okolo léta 1475. m�lo státi: nic mé-
n� jist�jší jest v�c, že se za Krále Vácslava z 
svrchu jmenovaného, zb�hlo; pon�vadž až po 
dnes v Kostele S. Jakuba u Hory, nad Kaplou 
Rutthardovskou, ten Erb jest vid�ti: kterýžto 
Kostel i s tou Kaplou, o p�ldruhého sta tém��
let p�ed Králem Vladislavem, byl vystaven: a z 
Kn�h M�stských Zapísních m�že se dokázati, 
že za �asu Krále Vladislava, žádných více 
Rutthard� u Hory nebylo. A zdaliž snadno 
nebylo nepozornému Písa�i místo Vácslava
napsati Vladislava? 

Po Vácslavovi druhém, Albrechta
(Rudolfa Habšpurského Syna) �ímského Císa-
�e a 64�eského Krále p�ivádím. Kterýžto v Ho-
�e Kuttn� tak se zamiloval, že si ji za skladné 
M�sto vyzdvíhl, a do n�ho s�l, olej, víno, pše-
nici, a je�men z Rakous voziti, a v mírné cen�
Horník�m (jichž veliké množství t�ch �as� p�i 
Horách se zdržovalo) prodávati dával. A�koli 
pak n�kte�í z Pán� �eských jemu se vysmívali, 
pravíce: žeby jejich Král Kupcem byl; on však 
na takové �e�i nic nedbal, ale �íkával: že toho z 
lakomství nižádného ne�iní: než proto toliko, 
aby svým milým Horník�m, kopáním rud 
velmi obtíženým, a t�žce se živícím p�isp�l, a 
tím prost�edkem, sám sob� k vychování Dvoru 
Královského, a dluhu od P�edk� zd�laných 
poplacení pomohl. 

O Králi Janovi, kterak se jest k Horník�m
choval, a� nikdež zaznamenáno nenacházím; 
však nelze jiná� mysliti, než že na n� hrub� la-

skav byl: pon�vadž všem známo jest, že on ty, 
jenž mu Pen�z, k tolika vojnám pot�ebných, 
dodávali (což Horníci vrchovat� �inili) hrub�
miloval, a jim mnoho dobrého prokazoval. 

Co pak o Karlovi IV. povím? i cožbych ji-
ného pov�d�l, než že Horníky hluboce v srdci 
nosil, jíchžto Hor c. gvaldykováním nesmírn�
bohatl, a n�kdy, v svých pot�ebách, pen�z od 
nich si vyp�j�oval. Jediného Endrlína Worsu-
chera k sv�dectví po65háním, jenžto Krále 
Karla, 1360. léta, jistou summou založil, a ja-
ko v zástav�, Rychtu Horskou, se všemi platy 
a užitky, do jistého �asu, od Krále dostal. 

Vácslav, Karlova Syn, a� tak slavného Ot-
ce nepoda�ilé dít�, a ve všech v�cech, krom 
žrádla a pití, lenivý, nic mén� neyp�edn�jší a 
neypodstatn�jší díl Majestátu svého, z té lásky, 
kterou k Horník�m plápolal, jim ud�lil. Když 
totižto místo p�edešlého Erbu (v n�mžto Havi�-
ské toliko d. Šlígle, k�ížem p�eložené, nosili) 
nový Štít jim prop�j�il, a to takový. Aby v pra-
vé jeho polovici Orel Císa�ský, v levé pak 
polovici Lev �eský, stál, a ti oba pravýma no-
hama, u prost�ed toho Štítu, Císa�skou Koru-
nu drželi: levýma pak Šlígle podpírali. Neby-
loli to veliké lásky znamení? Arci že	 bylo. 
Nebo, jako �íkaje, z Hlavy zs�al Korunu; z 
Korouhve �íšské Orla; a z �eského Praporce 
Lva složil: a ty t�i drahé Klenoty, svým milým 
Horník�m, v opatrování poru�il. Aniž se tu je-
ho milování zastavilo: nebo, jakž jinde povím, 
obzvláštními Pryvilegiemi je obda�il. 

Zygkmund jeho Bratr, když se po Bratrové 
smrti v Království �eské uvázal, veliká zna-
mení lásky 66Horník�m prokazoval. On jim 
Rychtu M�stskou (která p�ed tim se všemi 
Požitky �eskému Králi p�ináležela) v létu 
1419. postoupil, a tim, aby Šephmist�í nad 
Rychtá�em, ne pak Rychtá� nad Šephmistry
sedal, jakž prv bývalo, zp�sobil. On své milé 
Horníky, v létu 1420. okolo Svátku S. Jana 
K�títele navštívil, a tu n�který �as pobyv, ku 
Praze, k dosáhnutí Koruny �eské, se hnul, dra-
hými p�ed tím od Horník� dary obdarován, 
jimižto Pány n�které, p�i svém Korunování, da-
roval. On po p�ijetí �eské Koruny, hned zase k 
Ho�e se obrátil, aby se p�ed svými milými, s 
tou v nov� nabytou Korunou, jako �íkaje, po-
chlubil. On, po té neš	astné svého lidu na den 
                                                          
c. vzd�láním a povoláním. 
d. Dv� kladiva: z nichžto jedno Želízko, druhé Pemrlice 

sluje. 
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všech Svatých téhož léta 1420. pod Vyšehra-
dem porážce, v své žalosti a zármutku, nikdež 
jinde, krom Hory, pot�šení nehledal: kdežto 
p�ijeda (jak Dubravius v 26. Kníze �eské Kro-
nyky sv�d�í) V�dc�m svým, jakož i jiným v�r-
ným milým, pod zeleným v�ncem, hodovanky 
strojil, a tak z melancholye se vyrážel. On, po 
svém ze Vlach, �íše, Uher, navrácení, léta 
1436. Stav�m �eským v Jíhlaví, že se chce rád 
k tomu p�i�initi, aby jeho milá Hora Kuttna, 
kterou Žižka hanebn� až do gruntu vypálil, ob-
novená byla, p�ipov�d�l. On naposledy, když 
p�ed smrti z Prahy do Uher pospíchal, u svých 
milých Horník� se zastavil, s ními se míle 
žehnal, a v brzkém �ase Sv�ta 67požehnal. 
�ekni nyní n�kdo, že Zygkmund Hory Kutt-
ny a Horník� nemiloval! A� pak v létu 1422. 
na den SS. T�í Král�, z Hory p�ed ukrutným 
Žižkou utíkaje, to slavné M�sto zapálil (než 
nevypálil) toho však z n�jakého proti Horní-
k�m záští neb nelásky nikoli neu�inil: ale pro 
to jediné, aby ten pes slepý, s svýma št��aty, 
tím Zem� Klenotem a Pokladem, se nesílil. 
Práv� jako n�kdy Sagunští v Španyelích u�ini-
li, když své milé dítky, a neymilejší Manželky, 
aby �íman�m nep�átel�m v ruce a poddanost 
nep�išli, na hranice vházeli, a ohn�m strávili. 

Král Ladislav, z Albrechta �ímského Cí-
sa�e a �eského Krále na Syrobu narozený (jenž 
po me�i z p�ti, po p�eslici pak ze �tyr Císa��
�ímských pošel) a� toliko �tyry léta v �echách 
kraloval, v t�ch však málo letech, nejednou 
svou milou Horu navštívil, a obzvláštní zalí-
bení v ní m�l. Pam�ti hodné jest, co následuje v 
létu 1455. do p�ti ned�l u Hory se zdržoval, a 
rozli�nými hrami kratochvílil. Slyšme Rejstra 
e. Urburní, a co v vydání, u jeho p�ítomnosti 
kladou, pozor�jme; p�itom, jaká t�ch �as� bey-
vala sprostnost, d�v�rnost, a v pen�zich skrov-
nost, považ�jme. Králi (prey) J.M. když hral s 
Komorníky, dáno 3. šz. gr: Panu Maršálkovi 
Dvorskému na hru s Králem 2. šz. a Panu 
�er68ninovi 1. šz. gr: Truba��m Královským, 
p�ed Králem troubícím, jednou 15. gr: po druhé 
1. šz. Od mytí J.M.K. v lázni na Písku 1. šz. 
f. Šteygy�um, jenž do Fratu (to byla šachta na 
Ka�ku) k zalíbení Králi lezli, 6. gr: Kn�zi Ja-
novi, na g. Vlaském Dvo�e Kaplanu, aby moh 

                                                          
e. D�chodu Královských z Hor pocházejících. 
f. Dololezc�m, jenž k Haví��m v díle p�ihlízejí. 
g. to d�m Mincovní u Hory. 

do šachty lezti, na h. Perkytli a na škorn� 13. 
gr: Žák�m, jenž super salute Regis, to jest: za 
zdraví Krále J.M. zpívali, 4. gr: A to vše z roz-
kazu Krále milosti. Více podobných vydání v 
t�ch Rejstrách stálo, ale nám na tom mále bu

dosti: z n�hož znáti, jakých mladý Král, mezi 
Horníky, požil veselosti. 

Nyní k Králi Ji�ímu p�istupme, a lásku je-
ho k Horník�m zprub�jme. P�edn� nacházím v 
Horni�ných pam�tech, že velmi �asto na Hory 
Kuttny p�ijiždíval. Dále, že v létu 1466. Hor-
níky, do �eského Brodu neb do Prahy jezdící, 
od placení Cla v mladém Kolín� osvobodil. 
Op�t že v létu 1467. plnost Práva (bez appello-
vání do Jíhlav�, t�ch �as� M�sta Horního) v 
Horních rozep�ích, v Kuttn� Ho�e ustanovil. 
Mimo tyto, ješt� mnohá jiná znamení lásky 
Horník�m Kuttenským ukazoval, ale oni na 
n�ho nevražili, proto že si �asto od nich Pen�z, 
na v��nou (jak �íkáme) odplatku, vyp�j�oval. K 
tomu Mincovné st�íbro na Pod�bra69dy, Panství 
své, aby Syny obohatil, vyvážel. Nechme tedy 
toho, od �ímských Papež�, pro nezdržení slib�
z strany Náboženství nejednou u�in�ných, do 
klatby daného Krále, a rad�jí na jiného lepšího, 
pobožn�jšího, na Horníky mnohém laskav�jší-
ho, a od nich milovan�jšího se ohlídn�me. I 
kdož jest ten? a budeme ho chváliti. 

Jest Král Vladislav, Kazymíra Krále Pol-
ského Syn: jehožto �echove nazývali dob�e, 
proto že z p�irozené dobroty, ke všemu �íkal 
dob�e: a� za jeho panování nebylo vždycky v 
�echách dob�e, proto že pod dobrým Králem, 
necht�li všyckni �initi dob�e. Ten tedy Král, 
nadevšecky jiné Krále Horu Kuttnu miloval. 
Ten Horníky Kuttenské, nad jiné Krále mno-
hými milostmi ozdobil. Ten (co jsem jen b�ž-
mo napo�ítal) do dvacýtikrát p�itomnosti svou 
to M�sto obveselil. Mohlbych léta a dní jmeno-
vati, kdy jesti p�ijel? kdy odjel? i jak dlouho se 
v Ho�e zdržoval? kdybych se p�ílišné obšírnosti 
neobával. Ten Král, d�stojnost svou tak dalece 
ponižoval, že, jsa od Horník� pozván, do je-
jich p�ibytk� na dobrou v�li p�icházíval. Jme-
novit� pak v létu 1478. v dom�, n�kdy Neyslí-
kovským, nyní Knížetcím �e�eném, po dva-
krát, s poctivými Horníky ob�doval. Ten Král, 
byv u Hory, �asto z Vlaského Dvoru, Králov-
ské Rezidenci, uli�kou (která mezi domy Hr-
dinkovským a Pinkasov70ským b�žela, ale 

                                                          

h. Kápi Havi�skou. 
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nyní jest domy zastavená) na Rathauz p�šky 
chodíval, a tam Rady Šephmistrské vysleychal, 
svého zdání ud�loval, slovem: o obecné v�ci s 
ními, jako o své vlastní, se staral. Ten Král léta 
1500. skrze Neyvyššího Mincmeystra, všem 
Horník�m Kuttenským, aby k žádnému jiné-
mu, krom Krále, v pot�ebách svých outo�išt�
nebrali, zapov�d�l. A zase Majestátem, léta 
1507. na den SS. Fabiána a Šebestyána na Bu-
din� v Uh�ích daném, tu zápov�
 potvrdil, a 
kdoby toho nezachoval, 50. H�íven ryzího zlata 
pokuty na� uložil. �imž na sob� znáti dal, že 
spiritu zelotypiae, to jest: duchem p�ílišné mi-
losti k Horník�m byl zapálen. Více o tom 
Králi laskavým schváln� nep�ipomínám, pon�-
vadž se ješt� �ast�jí o n�m zmínka stane. Toho 
pak zaml�eti nemohu, co se v létu 1479. p�i-
hodilo. N�jací zlod�jí, no�ním �asem obecný 
sklep v Rathauze vyloupali, a mimo jiné v�cí, 
�tyry st�íbrné pe�eti ukradli. Nad to odedvou 
Bully, to jest list� Papežských, na vysazení 
Kostela S. P. Barbory, a �tvrte�né Odpustky (o 
�emž jinde se zmíním) od Bonyfacia IX. Pape-
že n�kdy nadaných, olov�nná znamení 
(domnívajíce se žeby byla st�íbrná) odtrhli. Což 
když Krále Vladislava došlo, všemi zp�soby 
usiloval, aby po níti toho klubka dovíti, a t�ch 
arcizlod�j� doptati se mohl. Když pak vid�l že-
by ryby na lep, ptáky na udici lapal, dva Ma-
je71státy Kápihorským vydal: z nichto v prv-
ním, tu St�edu p�ed S. �eho�em daným, Hor-
níky své takto opat�il: pok�džby kde ktery lis-
ty, p�ed �asy, nebo nyní, i také v �asých bu-
doucích, takovými Pe�etmi, Šephmistr�m a 
Rad� na Horách Kuttnách ke škod�, byli pe-
�et�ný, aby žádné moci, po v��né budoucí �asy, 
proti tomu jeho listu, nem�li: a že je tim listem 
svým ruší, kazí, mo�í, a v nívec obracuje. V 
druhém pak, latinskou �e�í složeném, a 13. dne 
B�ezna, ten den po S. �eho�i datyrovaném, v�-
bec p�edevšemi vysv�d�il: že jest ty dv� Bully 
Papežské, na Pargamén� sepsané, m�l, vid�l i 
�etl, (NB. sám je �etl a collacynyroval) a bezev-
šeho nedostatku, krom že olov�nné Pe�etí 
mocn� odtržené byly, nalezl: a je v zp�sob Vi-
dimus uvesti, a p�epsati kázal. Hle jak Vladi-
slav Horníky miloval! kteréžto Vidimus, až 
podnes v Radní Kancellá�i, jako drahý Klenot, 
na Horách Kuttnách se chová. Odkud pak ta 
tak veliká Vladislavova k Horník�m Kutten-
ským milost se vypreyštila? povím. P�edn�
Král Vladislav, s celým Dvorem svým, z Hor-

ské Mince v�tším dílem se stravoval, pro�ež 
taky Kápihoru, Kuchyni svou nazýval. Po-
druhy, kdykoli jaká bern�, Králi ku pomoci, na 
Obyvatelé Království �eského od Stavu byla 
uložená, Horníci, a�, dle svých svobod, tako-
vými dan�mi nebyli povinni, nic mén� k zalí-
bení Králi, záro72ve� s jinými M�sty dobrovol-
n� ji odvád�li. Což se Vladislavovi tak líbilo, 
že jim skrze psaní díky �iníval, je v tom velmi 
chválíval, a že jim chce tu jejich volnost vším 
dobrým zpomenouti, slibovával. Vid�l jsem 
n�kolikeré psaní takové, a cht�lbych je zde 
položiti, kdybych dále nepospíchal. 

 Ale již mé pero Král Ludvík, Vladislava
Synovec, k sob� táhne, jenžto hned v svém d�-
tinství, s Mate�ským mlékem, lásku a milost k 
Horník�m ssáti za�al. A to slušn�. Nebo oni, 
ku poctivosti a v��né jeho památce, když mu 
teprv �tyry léta minulo, totiž léta 1510. veliký 
zvon k Chrámu S. P. Barbory slíti dali, a jey 
Ludvíkem nazvali, jakž až po dnes sluje, a 
jméno Krále Ludvíka již p�es p�ldruhého sta 
let, v�kol a v�kol všem v�bec zvukem svým 
vyhlašuje. Ten tedy Králi�ek (tak ho nazývám, 
že v mladi�kým v�ku královal) v Horách a 
Hornících Kuttenských z mládi zamilovaný, 
n�kolikrát jasnosti tvá�i své Horníky obveselil. 
Slavným Majestátem, jak brzo uhledáme, je 
obda�il. Hory a Minci, když neyvyššýho Minc-
meystra nebylo, jejich opatrnosti sv��il, o�emž 
snad jinde zpomeneme. Ale vra	me se zase k 
jeho do Hory p�íjezd�m. P�íští jeho, v létu 
1522. M�síce B�ezna, bylo neyslavn�jší: když 
totižto ne v Komorním voze, jako zabedn�ný: 
ne v Talavašce, to jest v Senft�, zakoltrovaný: 
ale na p�knem koni 73Tureckém, spolu s Králo-
vou Maryji Manželkou svou, též na krotkým 
Koní�ku jedoucí, do M�sta Hory Kuttny vjel, 
a tak p�es celé M�sto, až na Vlaský Dv�r jev, 
lidu na tisíce po ulicích stojícímu, a veselými 
hlasy š	astný p�íjezd a dlouhé kralování vinšu-
jícímu, pokynutím hlavy laskav� d�koval. Tu 
pak n�který �as pobyv, jako nerád pre� se ode-
bral. Ale v druhém roce, po p�enešení milého 
S. Vácslava, zase se i s Královnou do Hory
navrátil, a v ni drahný �as se zdržoval. V tom 
�ase, tu Sobotu po S. Benešy, sám osobn� no-
vou Radu sadil; jakož i jiné celého Království, 
a Kuttnohorské v�ci �ídil. Že pak teplé Jaro se 
ukázalo, na rozli�né procházky, aby se drobet 
vyrazil, jednák vycházel, jednák vyjížd�l. Ale 
co se stalo? když jednoho dne na Ka�k, cht� se 
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i. Radšacht�m podívati, p�šky šel, ay jakás pla-
chá kráva, ze stáda, bliž stezky se pasoucího, se 
vyrazila, a p�ímo na Krále, jednou i podruhy 
svými rohy dotírala. A snadby byla i Krále 
zabila, kdyby byl jeden z p�ítomných s ru�nici 
ochotn� nep�isko�il, a ji nezast�elil. Tak hle 
nešt�stí nechodí toliko po lidech, ale i po Ho-
rách, i po Králích. 

 Po Ludvíkovi, Ferdynand první v �e-
chách královal, a hrub� Horníky miloval. Ney-
v�tší pak lásku v tom jim prokázal, že všecky 
k. Ertzkau74fe�e (kte�ížto Kverky a Nákladníky 
Horní velmi sužovali, od nich, jak jen sami 
cht�li, rudy kupovali, a šidíce jiné, m�šce své 
dob�e špikovali) z toho rudního handle složil, a 
k své ruce všecky rudy za hotové peníze kupo-
vati poru�il. A� pak se okolo léta 1547. p�itrefi-
lo, že Horníci, pro n�jaké proti n�mu p�e�in�-
ní, milost u n�ho stratili, a p�edešlou lásku, a	
tak �eknu, udusili: nic mén� když se dov�d�l, 
že ne tak ze zlosti, (to jsou vlastní slova Fer-
dynandova) jako z nedorozum�ní, a jsouce 
od jiných p�ihrozeni, k tomu p�išli, tu vinu 
jim odpustil, a jako laskavý Otec, na p�edešlou 
milost p�ijal. 

Maximilián, p�edešlého Krále Syn, jak jest 
Hory a Horníky v Kuttn� miloval, krátce po-
vím. On, aby Hory od nezbedných uhlí�� (jenž 
od starodávna k hutem šmelcovním uhlí dodá-
vali, ale �asto, jakž snad jinde zpomenu, mnohá 
p�íko�í Horník�m d�lávali) osvobodil, k zboží 
Komornímu Trutnovské lesy p�ikoupil, a aby z 
nich d�ívi po Labi až k starému Kolínu se plavi-
lo, tu pak u Kolína uhlí k Horám pot�ebné se 
pálilo, ustanovil. Za velkou jist� lásku a milost 
Sta�í Horníci to sob� pokládali, že tim zp�so-
bem, a Královským nálezem, mnohých nesluš-
ných nátisk�, a chrapounských šizu�k� byli 
zbaveni. 

Naposledy, m�lbych tvou, ó Rudolfe, slav-
ný 75�ímský Císa�i, a pokojný Zem� �eské 
Králi, k Horám Kuttnám lásku vychvalovati, 
ale a	 pravdu �ku, rad�jí umlknu, nežbych m�l 
o ní ne tak jak náleží mluviti. Abych však as-
po� n�tco o ní pov�d�l, toho nezaml�ím, že jsi 
ty, ty Hory Kuttenské, kteréžto za tvých �as�, 
hrub� po�aly klesati, aby k pádu dokonalému 
nep�išly, opatrnosti a d�klady svými zdržoval. 
Ach! kyž je t� v tom tv�j Nám�stek Král Ma-

                                                          

i. k dol�m, z níchž se rudy ko�ma ženou. 
k. Rudokupce. 

tyáš následoval! jist� že by byl Potomk�m 
svým Král�m lépe posloužil. Ale, sic fuit in Fa-
tis: Tak Osudové Boží cht�li míti. P�iložím 
ješt� toto, že jsi ty, Horníky, proti t�m, jenž je 
v jejich starobylé Po�ádnosti cht�li p�edjíti, 
Majestátem svým zastal, a v p�edním míst� po 
Páních Pražanech zachoval. Aniž to zaml�ím, 
že jsi v létu 1574. d�stojnost a velebnost svou 
tak dalece naklonil, kdyžs Horu Kuttnu, s 
neyjasn�jším Arci-Knížetem Rakouským Ar-
noštem, Panem Bratrem svým, navštiviv, 
všecky Horníky pot�šyl. 

Našloby se ješt� n�tco o lásce jiných Král�, 
jenžto po Rudolfovi v �echách kralovali, vy-
pravovati; ale pon�vadž mojí handštánové to-
ho, co Rok 1614. p�ebíhá, z jistých p�í�in p�i-
pomínati nemají ani necht�jí, to vše ml�ením 
pomíjím. Snad n�kdo n�kdy po mn� tu, kde já 
p�estávám, za�ne. Zatim, dle p�íklad� Starých 
�íman�, tak laskavým Král�m, ohe� lásky, na 
Oltá�i zapalme, a tak lásku láskou, ohe� oh-
n�m, zapla	me. 

76
                ARA AMORIS,

To jest: 

Oltá� Lásky horlivé, 
Král�m �eským, na míst� starých Horník�, 

vyzdvížený. 

o
te sem Ka- 4. Ale kdož je podpálí? 
 meníci;   A svým ohn�m zapálí? 

 A výborní Zedníci;    Aby ho�alo, 
  Štuky kvadrujte,    Libou vydalo, 
  Oltá� formujte,     V�ni z sebe. 
   V �tyry uhle.      
    5. Ó Lásko p�emilostná! 
2. Sem d�íví z Arabie;   Jenž si všechn�m ra- 
 P�evonné materye;     dostná, 
  Phaenixe podej,    Ude� na kámen, 
  V�tvi�ky dodej,    A	 vzejde plamen 
   Dle mé v�le.     Až pod Nebe. 

3. Ay již Oltá� hotový;  6. Již ho�í! již plápolá! 
 Již zboží Phaenixový,   Žádný mu neodolá! 
  Máme snešené,    Letí jisk�i�ky, 
  �ádn� složené:    Jako hv�zdi�ky, 
   Jen podpálit.    Do Pov�t�í. 

1.
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77
7. Neymocn�jši Králové,  8. Ach! šet�te. A, z ho- 
 Hor Kuttenských Pa-    roucí 
   nové,  Lásky, dárek plinoucí, 
  Na tu odm�nu,   P�ijm�te vd��n�, 
  Z toho plamenu,   Stát bude v��n�, 
   Piln� šet�í.     K chvále vaší.  

Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan estý,

Na Vortu Prsteny a. vyhažovaný. 
Est od starodávna ten mezi lidmi o- 
by�ej, že Milovníci svým Milým, 
na znamení lásky, Prsten darová-
vají. Kdoby o tom nev�d�l, musel-

by hloup�jší nad Kujebu z Meyta beyti. Pro�ež 
zbyte�ná by v�c byla, chtíti to p�íklady tvrditi. 
V jakéby lásce, za starých let, u Knížat a Král�
�eských, Kuttenští beyvali, to jsme v minulém 
Handštánu dosti z�ejm� seznali: nyní vizme, 
takyli od nich n�jaký drahý Prsten dostali? 
Arci že	 dostali, a to ne jeden, ale mnoho, dra-
hých, vzácných, nad jiné vyvýšených; s nímiž 
p�ed celou �eskou Zemi, Kápihorští mojí, 
mohou se pochlubiti. Skrze ty Prsteny nic ji-
ného nemíním, než rozli�ná a mnohá Pryvilegia 
a obdaro78vání, Horo-Kuttenským od Král�
�eských n�kdy nadaná; o nichž v tomto šestém 
Handštánu, v Rabštejn� (tak sloula p�ed lety 
jedna na Couku Ka�kovským hlavní Šachta) 
na Vort� Prsteny �e�eném, po mnohém sem i 
tam b. hažování vyhažovaném, jednati jsem 
umínil. Budiž tedy nyní naše �e�

O Pryvilegiích Ho�e Kuttn� št�d�e 
 nadaných. 

Rojnásobné Svobody, Horo-Kutten-
ským ud�lené, nacházím. První jme-
nují obecné; druhé hodnov�rné; t�etí 

oryginální. O každých zvlášt� mluvme; a, jako 
zkušení Jubilí�í v drahých Prsteních Kamení 
prubirovávají, tak my t�chto trojích Svobod ce-
nu a znamenitost ohledejme. 

Obecné Horník� Svobody. 
Vobody obecné nazývám, které 
Horník�m všem, k Korun� �eské 
p�islušícím, n�kdy ud�lené byly. Ty 

pak neyznamenit�jší mají býti tyto. 
                                                          
a. vyhledaný. 
b. hledání. 

V v�ku t�ináctistým, za kralování v �e-
chách Vácslava, p�íjmím jednovokého (proto 
že jed79noho �as�, hon� Zv�� po lesích, v�tví 
sob� oko vymrštil) Syn jeho P�emysl, za Mar-
gkrabí na Morav� od Otce p�edstavený, dal 
Majestát všem Moravským Horník�m, na tyto 
�tyry milosti znící.  1. Aby žádný �lov�k, bu

on kdo bu
, nesm�l žádné mocí provozovati 
nad kymkoli Horníkem, ani na� outok u�initi, 
ani ho jímati, ani mu v�em p�ekážeti, bez v�-
domí a dopušt�ní Horních Soudc� neb P�ísež-
ných.  2. Aby Sudí neb Ou�edníci Zemští, žád-
né mocí soudné nem�li nad lidmi neb statky, za 
m�stem neb pod m�stem ležícími, a Horník�m 
náležejícími. M�lliby pak kdy kdo n�co na kte-
rého Horníka, neb jejich �lov�ka žalovat, to aby 
p�ed Horními Soudci vyhledávali.  3. Kdyby 
který Horník n�komu, t�ebas Pánu neb Rytí�i, 
pod umluvou do jistého �asu n�co uv��il, a ten 
by mu toho k tomu �asu nezaplatil: aby takový 
Horník, toho svého dlužníka, jakož i jeho pod-
daný aneb statek, až do zaplacení staviti mohl.  
4. Cokoli Soudcové neb P�isežní Horní, pro 
dobré obecné, z�ídí a ustanoví, to aby bez poru-
šení zachováno bylo. Tento Majestát, na žádost 
P�emyslovu, Král Vácslav, jakožto Otec la-
skavý, potvrdil, a všem Horník�m v Království 
�eském p�ivlastnil: kteréžto taky Horníci v 
Kuttné ou�astná z�stali, pon�vadž, za toho 
Krále Vácslava panování, ty Hory (jakož v 2. 
Handštánu pov�díno) povstaly. Aby pak takové 
milo80sti v lepší pevnosti stály, Karel IV. Císa�
�ímský a Král �eský, léta 1359. 27. Máje, u 
p�ítomnosti velebného Arnošta Arcibiskupa 
Pražského, a jiných n�kolik Bískup�, Knížat a 
Pan�, Majestátem svým je potvrdil, a na jedno-
ho každého, kdobykoli tomu se sm�l zprotiviti, 
velikou pokutu uložil. Totiž aby, kolikrátkoli 
n�kdo ten Majestát v n�kterém Pu�ktu p�e-
stoupí, tolikrát 50. H�íven ryzího zlata, jehožto 
jedna polovice do Komory Královské, druhá 
pak uraženým Horník�m dostati se m�la, složiti 
byl povinen. Následujících pak �as�, k t�m �ty-
rem milostem, ješt� jiné od jiných Král� byly 
p�idané; Totiž  5. Kdyby který z Horník�, pro 
Mord, neb podobnou zlost, na hrdle trestán byl, 
aby jeho Manželka, p�edn� v�no své vzala; os-
tatek pak jeho statku na dv� stran� se rozd�lil, a 
jedna na Obec, druhá na D�di�e neb P�átely aby 
p�ipadla.  6. Kdyby kdo z Horník�, jsa na smrt 
odsouzen, utekl, tu aby Manželka v�no své 
vzala, ostatek pak všeho statku, aby k Obci 
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p�išlo.  7. Bylliby kdo z Horník�, pro n�jaké 
p�e�in�ní, ut�tím ruky, neb uší u�ezáním, neb 
jiného oudu zbavením ztrestán, toho Statek p�i 
n�m a jeho Manželce aby z�stal. Co to nebyly 
veliké a neoby�ejné milosti? a sedm Prsten�
p�edrahých? Ale ješt� jich více uz�íš. Mívali i 
toto všickni v�bec Horníci obdarování, že žád-
ného z nich nemoh žádný k vydání Sv�domí 
p�ed jiným, le� Horním Soudem, pohán�ti: a 
by	 je n�kdo pohnal, 81nebyli povinni se po-
staviti. Kteréžto osvobození, za Císa�e Ma-
ximiliána, na obecným Sn�m� léta 1575. bylo 
potvrzeno, a takto na�ízeno: Kdyby n�kdo z 
Horních lidí, v v�cech hrdla, cti a statku po-
zemského se tejkajících, k sv�domí m�l pot�e-
bován býti, aby Písa� od Desk Zemských vy-
jednán, a tam, kdeby ten Sv�dek z�stával, k 
vyslišení jeho Sv�domí, p�ed M�stským neb 
Horním Ou�adem, byl poslán. A to jeho Sv�-
domí tak vydané, aby p�i všech Soudech tak 
mocné bylo, jakoby se u Desk Zemských p�ija-
lo. V jiných pak obecních p�íhodách, kteréby se 
hrdla, Cti, a statku nedoteykaly, aby Horní oso-
by, p�ed Ou�ady svými taková sv�dectví dáva-
ly, a pod pe�etí týchž Ou�ad�, na náklad strany, 
takového sv�dectví pot�ebující, tam kdež nále-
žeti bude, se dodávaly. Mimo tato Pryvilegia, 
mívali Horníci ješt� jiných mnoho, ale že všem 
byla obecná, dále p�i nich zdržovati se nechci. 
Komu se líbí více o nich �ísti, nech	 do narov-
nání o Hory a Kovy, v létu 1575. mezi Králem 
Maximiliánem a Pány Stavy Král: �eského 
u�in�ného; jakož i do Práv Horních, od Rudol-
fa Císa�e a Krále, v létu 1597. vydaných, na-
hlídne. Já k zvláštním Horník� Kuttenských
milostem pospíchám, a to samé dokládám: že 
ty obecné milosti, k onomu velikého Pompeía, 
�ímského V�dce, Prstenu podobné se mi zdají 
býti. Nebo jako on (dle sv�dectví Plutarchova) 
v svém Pr82stenu, Lva s dobytým me	em, na 
drahém Kamenu vyrytého, na znamení že �ím-
ského panování byl obráncem, nosíval: tak taky 
Zem� �eské Králové, tí udatní �eští Lvové, 
svobodami svými, všem zhornilým lidem na-
danými, jako me�i ostrými, od všelikého násilí 
a nátisku Horníky zachovali. 

Svobody Horo-Kuttenských ho- 
dnov�rné. 

Odnov�rné Svobody nazývám, o 
nichž se ví, že byly n�kdy Horník�m
Kuttenským ud�lené, ale Oryginaly na 

n�, dílem skrze žhá�e Žížku jsou popalený, dí-
lem skrze vále�né p�íhody potracený. N�které 
toliko vyjevím, o nichž hodnov�rní Scribenti, a 
staré Pam�ti, zmínku �iní. 

První takové Pryvilegium za starodávna 
bývalo, že, na Malešovském Panství, mohli 
Horníci Kuttenští ku pot�eb� Horní, kde koli 
se jim zdálo a vid�lo, Rybníky d�lati, je plodem 
nasazovati, a kteréhokoli �asu svobodn� loviti. 
Ale ta svoboda léta 1359. za Karla IV. konec 
vzala, když totižto Kníže Purkhard z Magde-
burku, to Panství Klášteru Sedleckému prodal, 
a p�ed Ou�edníky Pražskými, že, z rozkazu 
Králova, ta svoboda budoucn� má býti zastave-
ná, vyznal. Tak Kancellá�e Kuttenské Kníhy 
pam�tný povídají. 

Druhé obdarování bývalo (jak Veleslavína 
v Ka83lendá�i svém pod 27. dnem B�ezna 
sv�d�í) od Karla IV. v m�st� Achu léta 1359. 
nadané: aby Kupci Kápihorští (podle jiných 
n�kterých) od všelikých Cel a Ungeltu, z všeli-
kého zboží, v M�st� Frankfurtu nad Meynem, 
na budoucí a v��né �asy byly osvobozeni. Ale 
ta svoboda, již dávno v �ece Meyn� se utopila. 

T�etí osvobození (o n�mž u téhož Velesla-
viny pod dnem 13. ledna M�síce se mluví) bylo 
takové: když Karel IV. �eské Zem� pravý 
Otec, v létu 1375. 13. dne ledna, takovou mi-
losti Pražany obda�il: aby, po�na od �asu vína 
zbírání, až do Svátku Svátosti, žádných Vin 
p�espolních (krom Malvazi, Ryvoly a jiných 
sladkých Vlaských nápoj�) do Království �e-
ského žádný nevozil, neprodával, ani nešenko-
val; a to, prey, pro vzd�lání Vinic Pražských, a 
jejích užitku rozmnožení: nic mén� Horu 
Kuttnu ze jména vymínil, a aby se do ní jaké-
koli Víno vezti, tam prodávati a šenkovati mo-
hlo, dovolil. 

�tvrtá Svoboda, nad pam�t lidskou, bývala, 
že Horníci Kuttenští, Právo na sklad Soli a 
tunních Ryb v M�st� svém mívali. Proti kteréž-
to Svobod�, když se Mlado-Kolínští kdysi za-
sadili, skrz Krále s Horníky o to byli porov-
náni, jakž nížejí v Oryginálních Pryvilegiích 
doložím. 

Páté Pryvilegium od dávna bývalo (o n�mž 
84Kníhy Radní sv�dectví dávají) že Horníci, 
jsouce k Soudu na Hrad Pražský pohnáni, po-
vinni sice byli, bez veymluvy, státi; odpovídati 
pak tam neb neodpovídati, to p�i jich libezné 
v�li z�stávalo. Kdo necht�l, ten u Neyv: 
Mincmeystra v Ho�e odpor položil, a žalobník 
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p�i n�m hledati svého musil. 
Šestého obdarování lid zhornilý v Kuttn�

ou�astná n�kdy býval, že, na žádného z ních, 
Zatyka�, pro jakýkoli dluh, nemohl, a nem�l 
dávan býti: ale jedenkaždý V��itel, povinen byl 
mírn�jším a milostiv�jším zp�sobem dluhu 
svého dobývati. 

Tato a mnohá jiná t�m podobná Pryvilegia, 
schváln� odemn� pominutá, když u sebe rozva-
žuji, zdámis jakobych na Prsten onoho Plinyu-
sa mladšího, v Bythinií n�kdy Misto-
Purgmístra �ímského, pat�il, v n�mžto on na 
drahý Perle, v�z šesti ko�mi zap�ežený, p�k-
ným kunstem vyryty, nosíval. Nebo jist� Kut-
tenští Horníci, t�mito šestmi milostmi obda-
�eni, jako Páni v voze se vozili, a všecka jiná 
M�sta �eská jími p�edjížd�li. Je
mež i my dá-
le. 

Oryginální Horo-Kuttenských 
Svobody. 

Y tak nazývám, které až posavád 
Královskými Pe�etmi stvrzené se na-
cházejí, a k sedmi Prsten�m, od Iar-

chy, Yndyánských Mu85drc� Knížete, Apollo-
nyovi Thyaneovi darovaným, slušn� se p�ipo-
dobniti mohou. Proto že (dle vyznání Philostra-
ta) v t�ch sedmi Prsteních takové Perly byly 
vsazené, že všech sv�tel nebeských p�sobení, 
vlévání a ou�inky k sob� p�itahovaly. Tou prá-
v� m�rou, cokoli prosp�šného n�které m�sto 
sob� vinšovati m�že, v t�chto Pryvilegiích a 
milostech obsahuje se a zavíra. Krá�ejme po 
Králích, jako po stupních, po�ádn�, a co který 
Král �eský Horo-Kuttenským prop�j�il, to 
sob� summovn� a krátkými slovy zpomínejme; 
s tou však p�edmluvou; že ani všech (pon�vadž 
Král Ji�í, jakož v 4. Handštánu jsme slišeli, vy-
sv�d�il, že až do jeho králování nez�íslný po�et 
jich bylo) ani t�ch, kterýby se n�komu z Prost�-
jova pochazeti zdály, na plac nevyvedem. 

V�dcem všech jiných kdo pak asi bude? 
žádný jiný, než Karel IV. kterýžto léta 1371. 
na den S. P. Lucie Majestátem v Budešin� psa-
ným, tyto dv� milosti Kápihorským ud�lil. Aby 
jakékoli Statky pozemské, svobodn� mohli so-
b� a potomk�m svým kupovati, a zase prodá-
vati. Item: kdyby kdo z Kuttenských, bu
 on 
Muž neb Žena, bez Kšaftu um�el, a žádných 
d�dic� po sob� nepoz�stavil, aby ten jeho sta-
tek, na neybližšího p�ítele, s m�stem však trpí-
cího, p�ipadl. 

V patách za svým milým a slavným Otcem, 
Vácslav, toho jména �tvrtý, se t�emi Majestáty 
86jede. Z nichžto v prvním, léta 1386. na den S. 
Jana K�títele v Praze daném, tyto t�i Svobody 
prop�j�uje.  1. Aby mohli Kápihorští, jak 
M�š	ané tak i M�štky, o svých statcích kšafto-
vati, a ti, komuž se kšaftuje, toho užiti.  2. 
Um�elliby kdo z nich bez poru�enství, aby to 
zboží na neybližšího p�ítele d�dicky p�ipadlo.  
3. Nebyloliby pak žádného p�ítele, aby zboží 
svobodné Pozemské, do Královské Komory: 
Horni�né pak a M�stské, na Obec p�išlo, a na 
dobré obecní se obrátilo. V druhém Majestátu, 
léta 1392. den S. Tumy na Žebráce sepsaném, 
Kuttenské osvobodil, aby žádný, ani jich, ani 
statku jejich neobstavoval, nezajímal, a jeho se 
nezmoc�oval, le�by se prv u neyvyššího 
Mincmeystra opov�d�l. V t�etím, léta 1394. tu 
St�edu po všech Svatých v Praze nadaným, ve-
likou milost Ho�e Kuttn� u�inil, když totižto 
na�ídil: aby �áslavská silnice skrze Horu 
Kuttnu byla držená: a kdobykoli s zbožím 
svým, maje skrze Horu jeti, nebo jíti, jinou 
cestou jel nebo šel, takový aby od Horník�, dle 
�eského oby�eje, byl hyndrován, a zkontraban-
tován. A� pak po letech silnice k Ho�e jíti p�e-
stala, nicmén� clo Horník�m v Malín� z�stalo, 
a až po dnes ješt� poz�stává. 

Zygkmund, Vácslava Bratr, dvouma Ma-
jestáty Horníky Kuttenské daroval. Prvního 
moci, Rychtu M�stskou, k nižto d�di�né právo 
m�l, se 87všemi užitky a d�chody, jim postou-
pil. A tak Rychtá�e M�stského, jenž p�ed tím 
nad Šephmistry sedal, jim podrobil, a Prymas-
ství do m�sta uvedl. Dátum toho Majestátu v 
m�st� �áslavi, v Pond�lí po povyšení S. K�íže, 
léta 1420. Druhým listem, jenž byl dán v M�s-
tech Pražských v Outerý p�ed S. Benešem, léta 
1437. tyto milosti zapsal.  1. Že je ke všem 
Práv�m a Svobodám, od slavných P�edk� jim 
vysazeným, p�ipouští, a je ve všech �láncích 
potvrzuje.  2. Doptaliliby se kdy jakých Pryvi-
legií a Zápis�, jichžto nyní pro svou záhubu 
(byla p�ed tim Hora od Žižky z gruntu vypále-
ná) nepamatují, neb dojíti nemohou: a dokáza-
liby je Dckami, neb �ádným Sv�domím, že on 
je chce, a budoucí �eští Králové budou povinni 
potvrditi.  3. Všecky dluhy minulé, komu koli 
jími byli povinni, že vyzdvíhuje, a v nic uvozu-
je. A to že do Desk Zemských vložiti chce, p�i-
povídá.  4. Všecky platy a zboží, kteréžto oni, 
Horo-Kuttenští, m�li p�ed Žižkou, na zemi 
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neb na m�stech okolních, bu
to na sv�tských 
neb duchovních, že jim propouští, dává a tvrdí.  
5. Též platy a zboží, kteryž jsou k jejích Koste-
l�m neb Špítálu p�islušeli, že jim všecky navra-
cuje, s t�m všem, kdož je drží, postoupiti p�i-
kazuje. 

Král Ladislav, Zygkmundova Vnuk, 
dvouma taky milostnými listy Horníky mé ob-
veselil. Prv88ním, Zygkmunda D�da svého 
Majestát, o n�mž nyní praveno, léta 1454. 15. 
dne �ervna, ztvrdil. A k tomu Svato-Martinský 
Jarmark, na 15. dní po�ád zb�hlých, s t�mi 
všemi Svobodami, a Veysadami, kterých p�i 
Jarmarku Božího T�la od starodávna užívali, 
daroval. Druhým Majestátem, léta a dne téhož, 
Majestát Karla IV. v létu 1371. Item Vácslava 
IV. v létu 1386. a zase téhož Vácslava v Roce 
1392. nadané (o nichž na ho�e) potvrdil. 

Krále Ji�ího, t�i toliko neypodstatn�jší 
Majestáty p�ipomenu. V prvním, Roku Pán�
1459. 13. Prasince, v latinském Jazyku v Praze 
daném, list Karla IV. Horník�m n�kdy daný 
(ten Oryginál zhynul) potvrdil, a v n�kterých 
slovích pochybných a nesrozumitedlných (pro 
n�ž mezi Horníky a Mlado-Kolínskými mnohé 
nevole a hádky beyvaly) vysv�tlil. Summa toho 
listu tato jest: Aby ti, jenž d�ívi po Labi plaví, 
když k Starému Kolínu p�iplaví, povinni byli tu 
u b�ehu za 4. dní s d�ívím státi, ažby sob�
Horníci a M�š	ané Kuttenští (a žádný jiný) 
jak k pot�ebám Horním, tak i k domácím (však 
ne na prodey) voln� d�íví nakoupili. Po vyjití 
pak t�ch 4. dní, aby ti Plavci dále po Labi dolu 
k Mladému Kolínu plaviti se mohli. V druhým 
Majestátu, léta Božího 1459. 15. dne Prasince, 
též v M�stech Pražských, a též v latinské �e�i 
sepsa89ném: P�edn� všecky Svobody a Práva, 
od slavných P�edk� Horo-Kuttenským nada-
ná, ve všech Artykulích a Klauzulích schválil a 
potvrdil. Potom Štít, neboližto Erb, n�kdy od 
Krále Vácslava IV. jim prop�j�ený obnovil. A 
p�í�inu toho tak slavného Erbu (v n�mžto bylo 
Orla, Lva, a Císa�skou Korunu vid�ti) Hor-
ník�m daného, doložil: Nebo, prey, kte�í Cí-
sa�ské a Královské Komo�e drahých Kov�
dodávají, slušné bylo ty a takové Císa�skými 
a Královskými Erby poctíti. V t�etím Maje-
státu, léta po Narození Pán� 1467. ve �tvrtek 
po Rodi�ky Boží Narození, v M�stech Praž-
ských datyrovaným, od všelijakého jinám Ap-
pelování osvobodil, a plnost Práva na Horách
Kuttnách vyzdvíhl; tak aby Šephmist�í a Kon-

šele Horští, všecky p�e, jak Horní tak M�stské, 
podlé svých Práv rozsuzovali, a plnost Soudu 
aby se u ních konala. Necht�lliby pak kdo na 
jejich Orteli p�estati, polože 15. H�íven, že se 
bude moci p�ed Krále odvolati, a tu na 
rozsudek o�ekávati. 

Nyní k Králi Vladislavovi p�ikrá�ím, a a	
pravdu povím, nevím odkud mám za�íti, a kde 
p�estati? Nebo žádný Král tolika Svobodami 
tohoto m�sta neozdobil, jako Vladislav okrá-
šlil. Z velikého po�tu, n�kolik neyznamenit�j-
ších na papír položím, a abych ciframa listu 
nekálel, žádných let ani 90dn�v, kterých byli 
vydané, nep�ipíši. Neuv��íli kdo mn� v n�t�em, 
Kuttnohorskou Kancellá� nalezne, ta mu 
všech t�chto Artykul�, Sv�dkem bude. 

P�edn� tedy, hned jak na Královskou 
Stolici v létu 1471. dosedl, všecka p�edešlých 
Král�v Pryvilegia schválil, a novým 
Majestátem upevnil.  2. Silnice, aby od �áslav�
skrze Horu šla, p�íkladem Vácslava IV. Krále, 
trojím poru�ením na�ídil.  3. Prodloužilou mezi 
Horníky a Mlado-Kolínskými, o sklad soly, 
herynk�, a jiných ryb tunných a slaných, 
rozep�i, tak proz�etedln� rozsoudil, že Horníky
p�i jejích právu zachoval, a Mlado-Kolínským 
neublížil.  4. Aby Horo-Kuttenští každoro�n�
tisíc H�íven St�íbra, z c. Pagament�, za své 
peníze koupených, bu
to spole�n� na jeden, 
aneb na n�kolikrát rozdíln�, v Královské 
Minci, na jakýkoli peníz, zd�lati dáti mohli, 
prop�j�il.  5. Kdyby n�kdo z Horských 
Soused� um�el, a dluhu po sob� zanechal, a na 
n� zápisy nad�lal, to aby p�i t�ch zápisích 
z�stalo: pakliby žádných zápis� nebylo, aby z 
jeho Statku neyprv Královský (pokudžby jaký 
se našli) potom obecný a domácí, na posledy 
pak hostinský a p�espolní dluhy se poplatili, 
ustanovil.  6. Na�ídil též, aby k žádným 
Vojnám ven z Zem�, ani v 91Zemi, jak od 
starodávna bývalo, nuceni býti nemohli: než 
toliko Hor a m�sta svého, proti tomu každému, 
kdožby Královské užitky a Koruny jeho cht�l 
kaziti, obhajovali.  7. Cht�l i tomu, aby oni, 
Horníci Kuttenští, na v��né �asy, místa a 
hlasu svého, hned po M�stech Pražských, 
p�edevšema jinýma Král: �eského m�sty, v 
chození, stání, sed�ní, hlasu svého oznámení, 
užívati  mohli:  jakož  již  dávno  NB. vždycky

                                                          
c. Pagamenty jsou, všeliké staré d�lané st�íbro: jako 

Kofliky, Lžíce, Pasy, Mísy, i�. 
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p�i tom zachováni byli.  8. Potvrdil i tu 
starobylou Svobodu, aby k žádným Sn�m�m 
obsíláni nebyli, krom� kdyžby Král �eský m�l 
volen býti: a tu aby hned po Pražanech hlasu 
svého užili.  9. Pon�vadž Horníci bez toho 
veliké náklady na Hory vedou, d. Zbírky a 
e. Cupusy dávají, mnohdykrát žádných 
f. Auszpeytu neberou; �asto s malým 
g. Utržením se potkávají, h. Nedostálých 
mnoho, málo i. V�epních pen�z mívají; slušnou 
v�c býti uznal, aby, jak od starodávna, tak i na 
potom, bývalo; to jest: aby žádných berní, 
Král�m �eským po92dlé práva odevšech 
Obyvatel� povinných, platiti povinni nebyli.  
10. P�idal i tuto milost: aby, coby koli sob� na 
Zemi, neb svobodných D�dinách koupili, to 
bez všelikého dotazu a Královského povolení, 
ve Dcky Zemské, svobodn� a bezevší p�ekážky 
sob� klásti mohli.  11. P�ed obnovením Rady, 
aby jeden každý Konšel, na míst� svém, dv�
osoby hodné a zachovalé z Obce jmenoval: 
Neyvyšší pak Mincmeystr (jehožto povinnost 
jest Radu saditi) z t�ch osob poznamenaných a 
v Spis uvedených, aby povinen byl na Ou�ad 
Konšelský voliti, a jiná� nic ne�initi, p�ikázal.  
12. A naposledy dovolil, aby k Špitálu S. 
K�íže, za 3. tisíce kop groš� �eských Statek 
pozemský se mohl koupiti, a do Desk 
Zemských, bez odpornosti, vložiti. Tu máš 
laskavý �tená�i celey tucet Pryvilegií od Krále 
Vladislava Kuttenským nadaných; druhý, a 
snad i t�etí tucet mohlby se shledati, kdybych 
dálejí nepospíchal. 

K Králi totižto Ludvíkovi: který a� jeden 
toliko Majestát, v létu 1523. Horník�m ud�lil 
(nev�da coby více nad Otce svého mohl k jich 
dobrému vymysliti) nic mén� tim jedinkým 
Majestátem tak mnoho dovedl, že do n�ho 
všecky Majestáty Knížat a Král� p�edešlých 
pojal, je schválil, a Pe�eti svou potvrdil. Práv�
jako onen za Starých �íman� Písák mistrovný, 
jenžto celých �tyrymecítma Kn�h Homera Ver-
šovce, velmi obšírných, na tak ma93lým lístku 

                                                          
d. Zbírka sluje, když se Kverci na nový D�l neb Vort 

skládají. 
e. Cupus jest, když Kverci, zadržalé Košty platiti musejí. 
f. Auszpeyt, jsou Peníze o které se Kverci d�lejí. 
g. Utržení jest, co se za rudu neb st�íbro utrží. 
h. Nedostálý peníze slují, když se víc na hory vydá, než 

za rudy neb st�íbro utrží. 
i. V�epní pak, které, po všem nákladu, každý teyden p�e-

beyvají. 

sepsal, že když jey svinul, do ško�epiny vlaské-
ho o�echu jey zav�el. 

Co o Ludvíkovi pov�díno, to též o Ferdy-
nandoví prvním, Maximiliánovi druhým, Ru-
dolfovi též druhým, �ímskými Císa�i a �e-
skými Králi, rozum�j: že totižto Majestáty 
svými, všecka Horní	ná Pryvilegia, od staro-
dávna jim nadaná, ztvrdili, a k nim ješt� n�kte-
ré jiné milosti p�idali, o nichžto schváln�, pro 
uvarování obšírnosti, ml�ím. To jediné navrhu-
ji, kdo chce zv�d�ti, co Rudolf, ten Král po-
kojný, a Šalomoun �eský, Kuttenským nadal 
milosti, ten a	 do Práv Horních, od n�ho v létu 
1597. vydaných, nahlídne, a na� ani nemyslil, 
uz�í. P�i závírce tohoto Handštánu, sám na sebe 
tuto otázku podávám: pro� pak tak veliká, 
vzacná a neoby�ejná Pryvilegia od Knížat a 
Král�v �eských Horník�m jsou nadaná? Na tu 
otázku slišme Královskou odpov�
, a to Fer-
dynanda prvního, Monarchy nad jiné rozum-
ného, kterýžto v Majestátu léta 1534. na Horní 
v�cí daném, napsal: že to seznal, 	ím v�tší 
milostí Horník�m se 	iní, že tím snážejí, k 
pavování a zd�lavání Hor, chtivosti a pil-
nosti nabývají. Kteroužto Lekci velmi dob�e 
Maximilián jeho Syn pochopiv, v p�edmluv�
toho narovnání, které se mezi jeho slavnou 
Osobou z jedné, a mezi Stavy Král: �eského z 
stra94ny druhé, léta 1575. stalo, pravil: Že to 
milostiv� znáti a souditi rá	í: že všichni, 
zvlášt� z cizích Zemí Kverkové, k pavování 
naklonn�jší mysl mívají, když se jim rozli	-
ná obdarování ud�lují, a p�i nich se nepo-
rušitedln� zachovávají. A jist� kdyby tako-
vých nástrah nebylo, kdoby cht�l s Horním dí-
lem zacházeti? Jestli která, tedy Horní�ná Živ-
nost jest t�žká, nebezpe�ná, a omylná. T�žká 
proto: že skály sekati a lámati, tíže jest, než, ku 
p�íkladu, ko�ení vážiti, aneb pentle na lokte 
m��iti. Nebezpe�ná proto: že Horníci musí 
svých hrdel, kdykoli do dolu lezou, opovážiti. 
Omylná proto: že žádný do skály, zdali v ní 
odplatné Rudy jsou, nem�že nahlídnouti, ale 
musí t�šinskýma jablky m�šce nacpávati. 
Nediv se tedy žádný tolika Horní�ným Pryvi-
legiím, nebo rad�jí, a	 p�i svém podobenství 
z�stanu, Prsten�m, Horník�m od Král� �e-
ských darovaným. Z nichžto mohli Sta�í Hor-
níci velký �et�z ud�lati, a v Radní Sv�tnici s 
timto Nápisem zav�siti: 
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Ento 
et�z darovali, 
  Horník�m Králi �eští: 

 Aby s chuti pavovali, 
  Obyvatelé M�stští. 

95 Nedejtež si Potomkové 
  Tímto Klenotem hnouti. 
 Stane se: dokud k. Kverkové 
  Budete všichni slouti. 

Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan edmý,

V dole �ervený Lev vyražený. 
Iž jsem z n�kolika Couku Handštá-
ny a. vytrekoval, i zdaliž na Couk
Rovenský jsem zapomenul? Na tom 
Couku, jak v starých Pam�tech 

nacházím, bohaté v�cí beyvaly; a za Krále 
Vácslava druhého, st�íbrný b. K�oury v n�kte-
rých dolích nacházeli. Nýbrž v létu 1420. jako 
tobolky, tak veliké c. dygnovitého St�íbra 
Handštány, vyráželi. Abych tedy všem zjevn�
dokázal, že mi ten Couk z pam�ti nevyšel, 
tento Handštan v dole �ervený Lev nazvaným, 
jsem vyrazil. Co pak ten Handštan znamená? 
Nic jiného jist�, než hrdinskou Starých
96Horník� udatnost, a v vále�ných v�cech srd-
natost, kteroužto �astokráte na sob� ukázali, 
když, jako Lvové, s Nep�áteli se potýkali, a 
svých odporník� krví, chvalitebn� z�ervenali. 
Budu tedy nyní jednati 

O starých Horník� v vále	ných v�-
cech srdnatosti. 

Do bedliv� na Horu Kuttnu shledne, a 
na její položení, k tomu i na zdi 
m�stských zp�sob popat�í, mezi ne-

brannými M�sty ji položí. Jest ona n�kolika vr-
chy a pahrbky obklí�ená, z nichžto mohlaby se 
snadno, bez všelikých Bollverk� a Bataryí, 
Kusmi rozházeti. Zdmi a valy tak špatnými jest 
obehnaná, že na mnohá místech, bez �eb�íku, 
mohbys do ní vlezti. Ale já, jenž o �asích ny-
n�jších psáti nemíním, než starou Horo-

                                                          
k. Horní Nákladnici. 
a. vynesl. 
b. K�oury jsou, �isté, samorostlé st�íbro, jako kade�avé 

vlasy. 
c. Dygnovite st�íbro: nej�ist�jší, jehož net�eba šmelcova-

ti. 

Kuttenských slávu p�edkládám, to za pravdu 
tvrdím, že to M�sto, za oných �as�, dokud ješt�
st�elba z Kus� vymyšlená nebyla, n�kolikrát 
velmi siln� proti Nep�átel�m se bránilo; k tomu 
taky v poli ne jednou, nad svými Protivníky 
svít�zilo; jakož z následujících p�íb�h� se po-
rozumí. 

Albrecht Císa�, Rudolfa Habšpurského 
(který Ottokara, �eského Krále, v bitv�
porazil) Syn, léta 1302. na Králi Vácslavovi, 
Hor 97Kuttenských (které t�ch �as� nad míru a 
víru st�íbrem oplívaly) k uživání za let n�kolik 
požádal. �ehož když mu Vácslav �eský Král 
odep�el, on hn�vem popuzen, jedno Vojsko v 
Švábích, druhé v Rakousích verbovati poru�il; 
a když ob� Armády býti porozum�l, léta 1304. 
sám s jednou od Lynce, s druhou Syn jeho 
Rudolf od Vídn�, do �ech vtrhli, a p�ímo k 
Ho�e Kuttn� táhli; p�itáhše pak, ze všech stran 
ji oblehli. Horníci, a� té doby ješt� žádnými 
zdmi ani nápsy opat�eni nebyli, nic mén� k 
odpírání se postavili: a, p�íkladem n�kdejších 
Špartanských, misto bašt a v�ží, t�l a prs�
svých hrdinských, okolo celého m�sta 
nastav�li: tak že šturm� n�kolik na m�sto 
pušt�ných, udatn� a š	astn� odehnali. Mrzelo to 
Albrechta, že nehražené m�sto, takové dvojího 
vojska mocí, netoliko smí, ale také m�že 
odolati. Pro�ež hn�vem zapálen, umínil na n�
hlavní šturm pustiti, a celé M�sto opanovati. 
Ale Horníci v tom ho p�edešli: když totižto 
utreychu, s jinými jedovatými zemskými kaly 
nava�ívše, do potoka Páchu jey vpustili, a tak 
vodu nakazili. Kterážto když k Sedleckému 
Klášteru, u n�hož nejvíc Císa�ského lidu 
leželo, p�iploula, kdokoli se ji napil, tim jedem 
otráven, zcepen�ti a puknouti musil. Na sta, a	
ne�ku na tisíce, lidí, koní, a jiných hovad, tim 
jedem zhynulých, po ležení leželo. Mezi tim 
Král Vácslav s svými houfy, na 98pomoc 
Horník�m pospíchal, a p�itáhv až pod vrch 
Ka�k, tu se s ními rozložil, miniv na zeyt�í s 
Albrechtem boj svesti. Ale on rána nedo�kal. 
Nebo znamenav své Vojsko p�íliš zemdlené, 
tayn� v noci s lidem utekl, a Horník�m Palmy, 
znamení Vít�zství, zanechal. To byl první 
tryumf, kterey Lvové Horníci, nad 
Albrechtem, velikomocným Císa�em, obdrželi. 

Druhou vyhranou nad týmž Albrechtem v 
létu 1307. m�li Horníci, o nižto Hájek, jako o 
p�edešlé, p�ipomíná. Uslišev Císa� Albrecht, 
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žeby Rudolf jeho Syn, nedávno za �eského 
Krále p�ijatý um�el, a žeby z Pán� �eských 
n�kte�í druhého jeho Syna Frydrycha za Krále 
míti cht�li; n�kte�í pak tomu na odpor se stav�-
li: sebrav op�t Vojsko veliké, do �ech op�t 
vpadl, a mezi Horou Kuttnou a Kolínem tábo-
ry své roztáhnouti kázal, práv�: že odtud nehne, 
až Hory Kuttny dobude, a ji sevšemi užitky 
sob� osobí. Ale kostka mu jiná� sedla. Nebo 
Horníci, na Císa�ské pohr�žky nic nedbajíce, 
Voják�m jeho špi�ek podávali. Oni pak toho 
snesti nemohše, dne jednoho utok na m�sto 
u�inili: ale proti t�m Lv�m, od p�edešlých, s 
Albrechtovými houfy, bitev a putek ješt� kr-
vavým, nic nevyhrali. Horníci jist� u svých 
svrub� (to jejich vala, a bašty byly) do t�ích set 
jich pobivše, na utíkání 99je obrátili, a pustivše 
se po nich, až k Nebovíd�m hnali, a s nemalou 
ko�ísti domu se navrátili. A tak druhý tryumf 
proti Albrechtovi dosáhli. 

Ne lepšího št�stí Král Jan, p�íjmím Lu-
cemburský p�ed Horou užil. Ten léta 1310. s 
Alžb�tou, Krále �eského Vácslava dobré pa-
m�ti Dcerou, v �íšským m�st� Špeyru S�átek 
svádební vykonav, s lidem vále�ným do �ech, 
cht� z nich Jind�icha Korytánské Kníže vy-
puditi, táhl: a p�itáhna až k Budyni, odtud p�í-
mo k Ho�e Kuttn� (do niž Jind�ich n�co lidu 
svého vsadil) pospíchal, aby mu tu bohatou 
Pokladnici od�al. Horníci, a�by byli rádi Krále 
Jana do M�sta pustili (nebo oni neyvíc o to, 
aby na Královskou Stolici v �echách dosedl, 
stáli) však pro Korytánské žoldné�e nesm�li, a 
tak, chtíc nechtíc, proti Janova Vojsku vál�iti 
musili. Byli tu n�kolikrát veliké bitvy svedené, 
a jedni druhým znamenit� k�ži drbali: nebo 
Královští mocn� se do m�sta tla�ili, Horníci
pak, s Korytánskými, zbra�ovali. Z obou stran 
mnoho jich padalo; a Jind�ich z Lippého, jenž 
vždy p�i Králi Janovi stál, z kuše velmi škod-
n�, a� ne smrtedln�, byl prost�elen. Tak že mla-
dý Král, vida že tu nic nesvede, musil se jinám 
s lidem svým obrátiti, a lepšího št�stí hledati; s 
kterýmžto se taky v Praze potkal. 

100Od t�ch �as�, až do Husitských veytržek 
a válek, p�es celých sto let, Horníci v pokoji 
živi byli, a s samými skalami a rudami váleli. 
Však ani tehdáž na vojenské v�cí nezapome-
nuli. Pravil n�kdy jeden Mud�ec Pohanský: 
Š�astné byti to m�sto, které v 	as Pokoje na 
vojnu myslí. A to Horníci u�inili: nebo v tom 
stoletým Pokoji, zd�mi celé M�sto obehnali, a 

upevnili, tak že k toho v�ku vojnám dosti zp�-
sobnou Horu Kuttnu u�inili. Když pak okolo 
léta 1408. Jan Hus v �echách Allarmo u�inil, a 
potom Petr Dráž
anský, s Místrem Jakobel-
lem, na Kalich zatroubil, tak že v brzkých le-
tech celá �eská Zem� se zbou�ila; tu ti Horní 
Lvové k zbrani sáhli, ne aby Klášter� a Koste-
l�, jakž n�která �eská M�sta u�inila, dobývali, 
ale aby ty bu�i�e a bo�i�e skrotili; nýbrž, kdyby 
možné bylo, všecky vyhubili. Pro�ež léta 1419. 
sebravše lid, a do zbroje oblekše, s nim do pole 
táhli, a s Panem Petrem Konopištským z 
Šternberka, P�evorství Strakonického Místrem 
se spol�ivše, málo p�ed S. Martinem, první 
outok na Tábory, blíž Knína, u�inili: kterýžto 
se jim dob�e poda�il; nebo mnoho Tábor� na 
place nechali, mnoho zajatých do Hory p�ive-
dli, a do podzemního Štokhausu (totiž do Ša-
chet) bez nad�je všelikého Rancionu, vsadili. V 
tom p�ijel na Hory Kuttny jeden znamenitý, a 
lvového srdce Rek a Hrdina, od Císa�e Zygk-
munda 101vyslaný, aby Ou�ad Mincmístrský p�i 
t�ch Horách zastával, a Královské v�cí piln�
konal. Chceš v�d�ti, �tená�i, kdo to byl? Byl 
n�jaký P. Mikuláš z Lukova; pro svou v bo-
jích udatnost, a proti Kaci��m Tábor�m z��i-
vost, jednák divoký, jednák div�	ek nazvaný, 
a proto od Zygkmunda za Mincmístra obraný, 
aby Lvy Horníky, Táborskou krví již u Knína 
pokropené, k dálším p�tkám popudil a zapálil. 
Ten tedy když se na Hory Kuttny p�ibral, 
Horníci ho vd��n� p�ijali, a aby jejich V�dcem 
proti Tábor�m býti rá�il, snažn� žádali. On, že 
to rád u�iní, se zakázal: a hned lid zbírati, do-
brou zbrani zaopat�iti, dle vojenského zp�sobu 
mustrovati, za�al. Když pak si lid dosti vycví-
�il, dostav od svých Špehe�� zprávy, žeby Žiž-
ka, vedle smlouvy, z Plzn� (kdežto pon�kud 
byl Heytmanem) zstoupil, a s svými dráby k 
Sudom��i táhl, Lvy Horníky na� vyvedl. P�i-
pojili se k jeho Houf�m Pan Petr Konopišt-
ský, a Pan Vácslav z Leštna, s svými dráby, a 
tak spole�n� Žižkovi v �elo táhli, aby se s nim 
polem potkali. Žižka, vida že zbytu neni, k bit-
v� se chystal, a, užívaje fortele, p�šky své 
(jizdných ješt� nem�l) u jednoho Rybníka tak 
zšikoval, aby od jízdy nep�átelské nemohli býti 
obklí�eni. I za�ala se bitva p�ed polednem, a až 
do západu Slunce trvala: z každé strany mnoho 
jich hynulo. B�enek Švíhovský v�rný Žižk�v 
to102varyš, s Mikulášem Mincmeystrem osob-
n� se na koni potkal; ale od Mincmeystra me-
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�em proboden, z kon� spadl, a tvrd� usnul. 
Žižka pak vida, že se št�stí a vít�zství k Minc-
meystrovi a Horník�m nachyluje, s va�kem se 
poradil, a tak byst�e na svém koni ten zajic utí-
kal, že ho žádný Lev uhoniti nemohl. P�ijda 
pak k lesu jednomu, z kon� sko�il, a pustiv ho, 
sám p�šky do Hor pospíšil; a tak co �áp z ko-
nopí vyvázl. Svedená tato bitva léta 1420. na 
den Rodi�ky Pán� Zv�stování. Vít�zové mnoho 
ko�istí nabravše, a pod své Praporce se sebrav-
še, za svými v�dci, kam který jel, se odbírali. 
Horníci pak, s zajatými Tábory (kteréžto jim 
všecky druzí darovali) k Ho�e pospíchali, jímiž 
S. Martinské žumpy naplnili. 

Staré p�ísloví zní, že lepší jest stádo báz-
livých Jelen�, pod Lvem v�dcem udatným; 
nežli houf Lv�, pod Jelenem, v�dcem bázli-
vým. Pomysli nyní co tu býti musilo, kde Lev 
(Mikuláš Mincmeystr) V�dcem byl, a houf 
Lv� (Horník� Kuttenských) od krve Táborské 
za�ervenalých, toho Lva následoval. Ale jest i 
druhé p�ísloví: když Lev spí, tedy mu po h�-
bet� myši a lasice b�hají. N�co podobného 
t�m Lv�m se p�ihodilo. Nebo když Mincmeys-
tr a Horníci poznali, že jim tak dob�e u Sudo-
m��e sedlo, vypravili se k M�ste�ku 103Vožici, 
a v n�m se položili: myslíce odtud Žižku s jeho 
Tábory kdekoli navštiviti. Krom p�ších (a ti 
v�tším dílem byly Horníci) tisíc jizdných 
(Kutthen 2. tisíce jich klade) od Císa�e Zygk-
munda Mincmeystrovi poslaných, se po�ítalo. 
Že pak, spolehše se na po�et a svou udatnost, 
na pozoru se nem�li, a nepiln� vartovali; ay hle 
Žižka s svými dráby (a	 �ku rad�jí lasicemi) tu 
noc na veliký Pátek, na ty spící Lvy p�ipadl, 
velký po�et jich zmordoval, jízdným všecky 
kon� pobral, od�ní od�al, a M�ste�ko vypálil. 
Mikeš Mincmeystr, že na Zámek utekl, tim 
sv�j život zachoval: Žižka pak, maje se rad�jí, 
jakožto u veliký Pátek, postiti, chase své, že se 
dob�e chovala, hodovánky p�istrojil. Po tom 
pádu poz�stalým Horník�m, ani Mincmey-
strovi, srdce nepadlo; nýbrž žádosti pomsty 
podpáleni, domu se navrátili, a hned zase Re-
kruty (jak nyní �íkáme) verbovali, Praporce li-
dem dopl�ovali: což až do konce roku 1420. 
trvalo. Po�kej Žižko, a vy jeho pupna chaso 
Tábo�í; jist� že	 za ten jeden štilec, nejednu 
koksu vezmete; za tu š�upku, n�kolik pohlavku 
vydržíte. Jakož se i stalo. Nebo jedva rok 1421. 
nastal, tu Mincmeystr s svými Horníky po�al 
se ohlízeti, kdeby mohli Tábor�m vrchovatou 

naliti. A hle dobrá p�íhodnost se navrhla. Trefi-
lo se p�ed tim nedávno, že Tábo�i s Oberskými 
m�ste�ka P�elou�e dobyli, a v n�m se osadili. 
To104ho když se Mincmeystr dov�d�l, lid se-
bral, a pojav s sebou Jana M�steckého, no�-
ním �asem, z ticha, k P�elou�í se p�iloudili, na 
usvit� pak O�iš	ování Boží Rodi	ky, nenadále 
na n� ude�ili, mnoho jich na hlavu porazili, 
125. osob zajali, tak že ledva kdo vyvázl. Tak 
hle na den Hromnic, t�m hromským holom-
k�m, do Pekla posvítili. Nebylo na tom dosti: 
pro�ež ve t�ech Ned�lích, práv� poslední den 
Massopustní, Mincmeystr op�t s svými Hor-
níky, P. Flaška s svými, Jan M�stecký, a Pu-
ta z �astolovic, s svými dráby a zbrojnými, k 
Chot�bo�i se pustili, a tam Tábory, Massopust 
držící, p�epadli, víc než tisíc jich pobili, a tak 
Raráškovi klobas massa dosti nad�lali. Co se 
ale té �ertové chamoviny po loších a jiných zá-
kampích neskrylo, to vše zjímali, a provazy 
svázané, jako hovada, p�ed sebou do Hory
hnali: aby pak mnoho postní pu�álky nesn�dli, 
ty Štokfiše do šachet vházeli. Vítejte Lvové od 
krve Táborské 	ervení! a v�zte, že vás ne na-
darmo, Král Vácslav �tvrtý, Erbem obda�il, v 
n�mžto Orlice a Lev Císa�skou Korunu zdr-
žují. Jist� že	 jest cht�l tim dáti náv�ští, že, ja-
ko Orlice bedlivé oko na nep�áteli míti; jako 
Lvové zmužile s ními potykati, a skrze to, jak 
od Nebeského tak i zemského Císa�e Korunou
slávy budete ozdobení. Odpo�i�tež a pood-
dechn�te sob�: dosti jste již hrdinských kus�
dovedli, a v�rnost svou Bohu, Králi, 105všem 
�ech�m, nýbrž Sv�tu celému, krví svou vyli-
tou, do Kn�h Slávy zapsali. Kdoby se tomu ne-
podivil, že Horníci Kuttenští proti Tábor�m 
tolikeré Vít�zství obdrželi? Nebo a� Haví�stvo 
jest chasa sm�lá, pon�vadž v zemských propas-
tech svých život� málo vážiti se nau�ila: a� jest 
chasa tvrdým prácem zvykla; pon�vadž jejich 
ruce a záda, od lámaní t�ch neytvrdších skal již 
dávno zmozolovat�li: a� jest chasa v ranách 
velmi mírna: pon�vadž d. Feyslí a e. Permly-
cemi p�ímo tlouci navykli: nic mén� Tábo�i 
byli lid divoký, od Slunce a v�tru osmahlí, vze-
z�ení strašlivého a hrozného: nebo m�li o�í 
vorli�í; vlasy nes�esané; brady opušt�né; po-
stavu vysokou; oudy chlupaté, a sršaté; nehty 
klikaté,  a  k  pta�ím  pazour�m  podobné;  k�ži

                                                          
d. Perlíky. 
e. Ru�ními kladivy. 



Handštan sedmý. Horník� v bojích udatnost.42

 (Eneáše Sylvia slov užívám) tak tvrdou, žeby 
od ní, jako od pancí�e, me� odsko�il. I kdožby 
se jich byl nezd�sil, a z daleka, p�ed ními ne-
utekl? Horníci se jich ned�sili: Horníci p�ed 
nimi neutíkali: nýbrž sm�le na n� dotírali, a je, 
jako bodlá�í škodlivé, na tom p�kným �eské 
Zem� poli, plenili. Má se taky o Hornících
Kuttenských v�d�ti, že n�kte�í z nich, p�i Zy-
gkmunda Císa�e Armád�, jiní z žoldu, jiní 
darmo (praví Volentirerové) sloužili. Bylli Zy-
gkmund s vojskem u Litom��ic; tu s nim, jak 
Hájek sv�d�í, i Horníci byli. Billi se s Pražany 
106pod Vyšehradem; i tu Horníci se bili. Štur-
movalli k Ho�e Vítkové; i Horníci k ní štur-
movali. Slovem: kde jen trouba proti Tábor�m 
zazn�la, buben zah�m�l, tu se Horník našel. O 
udatnost! o srdnatost! O 	ervených Lv�
zmužilost! Jak pak dlouho ta jejich k�raže trva-
la? pravdu povím: v létu 1424. ve vlastní jejich 
krví se utopila. Když totižto Horníci s Pražany, 
Žižku s jeho houfy stíhajicími, se spol�ivše, 
na� blíž Malešova, jako Lvové ude�ili. Ale že 
št�stí jest vrtkavé, a obzvláštn� v v�cech vále�-
ných nestálé, tu je opustilo. Slišme co o tom 
Eneáš Sylvius povídá; Žižka, strhv se s svými 
do Oudolí, a znaje že v té ouzkosti a tísn� mís-
ta, nep�átelé (to jest Pražané a Horníci) Houf�
svých nikoli zšikovati moci nebudou, rozkázal 
se Fenrychu zastaviti. Potom napomenuv krátce 
svých dráb�, jakž toho �asu býti mohlo, proti 
Pražan�m (a Horník�m) se obrátil. Ukrutná 
bitva mezi obojíma byla, ale však Žižka svít�-
ziv, t�i tisíce Pražan� pobil: Co pak Horník�? 
t�ch žádný nepo�ítal. Bezpochyby, že	 jich 
nemalá hrstka padla. Co živo z�stalo, to vše k 
Ho�e pro Retu�k b�želo. Za nímiž vít�z Žižka 
v patách táhl, Horu oblehl, a aby se mu podda-
li, napomínal. Horníci na svou p�edešlou udat-
nost pamatujíce, volili hrdinsky um�íti, nežli 
t�m �ertovým holomk�m se poddati. Žižka pak 
rozlitiv se, dráb�m svým 107k šturmu kázal b�-
žeti, a ani dít�te v život� matky neživiti. Tu 
byla šarvátka nevypravitedlná. Tábo�i, jakožto 
slepí slepého v�dce drábí, na zdi slep� lezli; 
Horníci, jako Lvové, na n� se sápali, a ze zdí 
dol� shán�li. Ruce, noze, hlavy, z obou stran 
odskakovaly. Potokové krve po zdech tekli. 
K�ik, auve! nastojte! b�da! se rozléhal. Ten 
oštípem, onen * Sudlici, tento zase kopím za-
                                                          
* to jsou jména zbroje vojenské, kteréžto sta�í �echove v 
�as vojny užívávali. Viz Hájka, o bitvách prvních �e-
ch� pišícího. 

hynul. St�ely z kuší vyražené, Srdce proníkaly. 
Z * Houfnic a * Tarasnic se st�ílelo. Málo komu 
* Prošyvanice spomohla: * Smolníky tu nic ne-
platili. I ty ocelové * Obru�e, na * P�ihlbici se 
rozráželi. Mnohý na svou dvojnásobnou 
* Plst�níci se bezpe�iv, sm�le druhému hlavy 
nastavil, ale i ten * Pobo�níkem neb * Palubici 
rozvrácenou hlavu položil. Že pak Žižkova 
Rota mnohém byla siln�jší, naposledy Zdi se 
zmocnila, a branitelé pre� zahnavši, M�sto 
opanovala. Kteréžto když bylo všecko zloupe-
no, a domy vydrancované, tu zporu�ení Žižko-
va, a rady holého Prokopa, na t�ech místech 
Ohe� jest založen, od n�hožto m�sto se z�alo, 
ho�elo, a že, kdoby bránil, nebylo, celé a z ko-
�ene, i s t�mi krásnými Kosteli, vyho�elo. T�i 
toliko domy a jedinka stodola (jak staré Pam�ti 
r�í) obstáli. Sho�elo též mnoho Horník�, jakož 
i Pražan�, kte�í po bitv� do Hory utekli; 
mno108zí se dýmem zdusili: co pak v sklepích a 
pod klenutím živo z�stalo, to všecko od t�ch 
ukrutník� me�em pohubeno. A tak udatnost 
Horník�, t�ch, až do toho �as�, nep�emože-
ných Lv�, s jejích M�stem konec vzala. Taks 
hle milá Horo dovál�ila. Ty však na to nic ne-
dbey, aniž toho lit�j: nebos v��né jméno zey-
skala, kteréžto tvojí potomci, na tomto Hand-
štánu, jako na pam�tným kamenu takto �ísti 
budou. 

Ro	, do Zemí Afrykánských, 
Pro Lvy posiláme: 

 An, místo t�ch cizozemských, 
  Na sta �eských máme. 
2.  Ay hle, Kuttna, Stádo celé 
  Lv� si vychovala; 
 Doma i vn�, siln�, sm�le, 
  S ními bojovala. 
3.  Mocná�i, Sv�ta Panové, 
  P�ed ními coufali: 
 Žižka, Tábo�i (Obrové 
  Hrozní) utíkali. 
4.  Budiž vás v�	ná Památka, 
  O Kuttenští Lvove? 
 Tak vám zpívá Hora Matka; 
  Hrdinští Rekove. 

1.
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Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan smý.

Na Vort� Osm velkeych a. vyklopovaný. 
Av�šen byl n�kdy, u Danyele Pro-
roka, na Váze Baltazar Král Chal-
deyský, a nalezeno žeby mén� vážil. 
My, jenžto až dosavád Královskou k 

Horník�m lásku, a z lásky vyplyvající Chvály
a Svobody jsme poznali, v tomto osmém 
Handštánu, Horníky Kuttenské na váhu po-
ložme, a vizme, jak jsou asi mnoho vážili? To 
jest: v jaké vážnosti v �echách beyvali? A po-
n�vadž na Ka�kovským Couku, v b. Radšacht�
Koštofal �e�eném, na c. vort� Osm velkeych
nazvaném, tento Handštan jest odemn�
d. vyklopován, p�í�iním se, abych osmi pod-
statnými D�vody prokázal: že Hora Kuttna a 
stá�í Horníci v veliké vážnosti za starodávna 
beyvali. 

110První veliké vážnosti d�vod: 
Že se v Ho�e n�kolikrát Sn�my drželi. 

Raha, od dávna to Právo m�la, jakož 
má až posavád, aby tam, jakožto v ney-
hlavn�jším celé �eské Zem� M�st�, 

Sn�my držány byli. Ale však nacházím, že i v 
jiných místech a M�stech, když toho pot�eba 
ukazovala, a bu
 Král�m �eským, bu
 Pan�m 
Stav�m se vid�lo, takový obecný Sjezdy se za-
ráželi. �t�me Kronyká�e naše, a najdeme: že 
Kníže Vladislav u Sacka; Král Jan u Lokte; 
Král Ji�í ve Hb�, to jest Egru; Král Vladislav v 
Kladsku, Sn�m položili. Páni pak Stavové, 
jednou u Zvikova; po druhé v Hradci Králové; 
po t�etí v �áslavi; po �tvrté v M�lníce; po páté 
v �eském Brod�; po šesté na Zelené Ho�e; po 
sedmé v Nymburce; a snad ješt� i jinde, k 
Sn�mu se sjížd�li. Takyli pak v Ho�e Kuttn�
od n�koho n�kdy rok byl položen? krom Prahy, 
�ast�jí než kde jinde. A� pak o �asech, p�ed 
Žižkou prošlích, nem�že se nic jistého pov�dí-
ti, proto že všecky tém�� Horské pam�ti, s 
m�stem, na popel se zd�laly; nic mén� po 
Žižkovi, n�kolik Sn�m� na Horách Kuttnách
držených se nachází. O Kn�žských Sjezdech, 

                                                          
a. Klopovati jest, po haldách a dolového kamení hroma-

dách rudy hledati, a jako pab�rovati. 
b. v dole, z n�hož se rudy na horu ko�ma táhnou. 
c. na míst�, kde se rudní skála seká. 
d. jako vypab�rován. 

jenžto v letech 1434. 1441. 1443. za p�í�inou 
náboženství se stali, a n�kdy p�es t�i sta Kn�ží 
dalo se k ním najíti, nechci nic jednati, 
111pon�vadž toliko partykulární byli, a po-
stranní: o ve�ejných krátce n�co dotknu. Léta 
1477. okolo �asu S. Havla, sn�mováno bylo u 
Hory, o bilý groš (7. velkých Pen�z platící) aby 
Králi Vladislavovi od celé �eské Zem� dán byl 
ku pomoci. Léta 1485. po �tvrté Ned�li postní, 
rokováno bylo o v�cech rozli�ných, zvlášt� pak 
o Náboženství: a tu, u p�ítomnosti Krále Vla-
dislava zav�íno, aby Strana pod jednou, a Stra-
na pod obojí zp�sobou p�ijímající, vespolek se 
neutiskaly, nehan�ly, ale svorn� oby�ej� svých 
hled�ly. A ta Smlouva aby do 31. léta trvala, a 
do Desk Zemských se vložila. Jakož se taky 
stalo. Léta 1510. Král Vladislav k první Ned�li 
v Post� Sn�m na Hory Kuttny rozepsal: když 
�as ur�itý p�išel, s Pány Stavy jey držel: coby 
pak na n�m m�lo býti jednáno, ani Hájek, ani 
Veleslavína, nedokládají. Léta 1541. Neyjas-
n�jší Král Ferdynand první, rá�il do Hory 
Kuttny Sn�m položiti, ke dni S. P. Barbory: 
bez pochyby proto, že v Praze velmi truchlo 
bylo, po tom velikém ohni, jimžto celý Hrad S. 
Vácslava, i s Kostelem S. Víta, Hrad�any, 
malá Strana tém�� všecka, vyho�eli. A� pak 
potom se to zm�nilo, a ten Sn�m p�edce v Pra-
ze držán byl, Ho�e Kuttn� nic mén� ta chvála 
z�stala, že p�ed všema jinýma M�sty, k obec-
nému Sn�mu, od tak proz�etedlného Krále, byla 
obrána. Ale nechme t�ch Sn�112m� oby�ejných, 
a k onomu neoby�ejnému, se obra	me, jenž se 
léta 1471. na Horách Kuttnách držal, na 
n�mžto se stalo, co, krom Prahy, nikdy nikdež 
se nestalo. I což to bude? To totižto: že na tom 
Sn�m�, po smrti Krále Ji�ího, Vladislav, Ka-
zymíra Krále Polského Syn, patnáctiletý Mlá-
denec, za Krále �eského jest volen a vyhlášen. 
Neslichaná to v�c byla, aby jinde, než v Praze, 
Král se volil. Jakož taky Páni Pražane hrub� se 
proti tomu zasadili; že pak jiní Páni Stavové 
jiná� u�initi necht�li, p�i ohražení na budoucí 
�asy, p�estati musili. Horníci pak, že v veliké 
t�ch �as� byli vážnosti, s tou slávou š	astn� se 
potkali. Kdežto ješt� n�co pam�ti hodného se 
p�itrefilo: o �emž pon�vadž žádný jiný nepíše, 
Acta toho Sn�mu, v Kancellá�i Kuttenské le-
žící, všemu nás vynau�í. Když se volení Krále 
Vladislava vykonalo, všickni Páni Stavove 
p�ítomní, Jind�icha Kníže Minstrberské, za 
neyvyššího Heytmana Království �eského vy-
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zdvíhli; a Vylem Rabský, u�iniv slišení, k 
Horník�m, na Vlaském Dvo�e v place shro-
mážd�ným, takto mluvil: Páni Horníci, již vás 
te� tayno neni, kterak Kníže J.M. volen jest 
odevší Zem� za neyvyššího Heytmana Krá-
lovství �eského. Vy jste Klenot zem� �eské, 
hned po Korun� druhý. I vidí� se všem 
113Pan�m, Rytí�stvu, i M�st�m, pon�vadž 
jeho Milost této Koruny hájiti má, aby Min-
ce J.M. postoupená byla, tak aby on, z t�ch 
D�chodu, na pot�eby Zemské zdvíhaje, k 
obecnému dobrému nakládal. Tuto zname-
nati jest pot�ebí, že hned po smrti Krále Ji�ího, 
Horníci Kuttenští, v nep�itomnosti P. Ji�ího 
Vranovského neyvyššího Mincmeystra, Krá-
lovské Mince pro bezpe�nost se ujali, a jak k 
její tak i M�sta Hory Kuttny, jakožto Králov-
ské Pokladníce, ochran�, 300. jízdných, a toli-
kéž p�ších, zverbovali, a na Ou�edníky Min-
covný bedlivý pozor dávali. Na tu �e� Pana 
Rabského, Horníci, uradivše se vespolek, skrze 
vyslané jisté osoby, odpov�d�li: že chtí J.M. 
Minci postoupiti, pok�dž slíbí Horníky p�i 
t�chto Artykulích zachovati.  1. Aby zjednaným 
žoldné��m za �tvrt léta z Cassi mincovný se 
zaplatilo.  2. Jakož Sousede Hory Kuttny, ne-
málo pen�z a statk� svých, pro obecné dobré, 
Králi Ji�ímu zap�j�ili, a on rozkázal, na vypla-
cení t�ch dluh�, každý teyden z Mince 100. šz. 
aneb neymén� 50. šz. gr. �: V��itel�m dávati: 
aby tak p�itom z�stalo.  3. Jakož, z povolení té-
hož Krále Ji�ího, Kuttnohorská Obec po�ala, 
k lepší svého M�sta ohrad�, valy d�lati, a ku 
pomocí toho nákladu, každý teyden z Mince 
10. šz. gr. �: bráti: aby p�i 114tom podobn� za-
chováni byli. Kteréžto Artykule, když Kníže s 
Radami svými v Královské sv�tnici vyslyšel, 
�ekl Horníky p�i t�ch všech v�cech zachovati, 
a peníze z Mince, na ty žoldné�e, placení dluh�, 
d�lání val�, vydávati. Což když se stalo, Hor-
níci klí�e od Mince Knížeti odvedli: on pak 
zmocnivše se jich, Ou�edník�m Mince, do dál-
šího opat�ení, je poru�il. Považ nyní �tená�i, v 
jaké vážnosti Horníci tehdáž byli: a po
 dále. 

Druhý veliké vážnosti d�vod: 
Že Horníci, k neypodstatn�jších v�cí �ízení, 

bývali užíváni. 
Nohoby bylo o tom Pu�ktu psáti: my 
z mnohých, n�který toliko kus vy-
berme, a tu vážnost Horník� Kutten-

ských važme. Za �asu Jind�icha Korytánského 

(po neš	astném a ne�asném Krále Vácslava, 
toho jména t�etího, v Olomouci na Morav� za-
hynutí) Král: �eského Zprávce, mnoho se ne-
�ád� v �echách dálo. Nad to zlato z Hor Jílov-
ských, a st�íbro na sta Centny��, z Kutten-
ských, do Korytan vyváželo. I myslili Páni �e-
chové, léta 1310. jiného Krále sob� voliti, a k 
Janovi Lucemburskému, Císa�e Jind�icha
Synu, srdce a o�í své obrátili. Že pak Jind�icha
Korytánského, Místo-Krále �eského, se obá-
vali, jaksi 115váhav� v tom pokra�ovali. A�
Horníci Kuttenští (jak Doubrava sv�d�í) 
sm�losti jim p�idali. Z �ehož znáti, v jaké váž-
nosti tehdáž Horníci byli. Když pak od �e-
ských Stav�, do Frankfurtu k Císa�i Poslove 
byli vysláni, aby s nim o Jana jednali: Pražane 
a Horníci (praví Hájek) také z své strany n�-
které posli s jinými, davše jim listy v��ící, vy-
pravili. Jsou pak k tomu z Hory obráni, nejaky 
Tylman, Syn Lukáš�v, a Kunrad, Fará�e Hor-
ského vlastní bratr. O dvojím ctných Horník�, 
p�i jiných Páních, od Stav� k Císa�i Frydry-
chovi do Vídn� Legátství, nyní nic nepravím, 
pon�vadž o n�m v p�íštím Handštánu zmínku 
u�iním. Podobn� jejích poselství, na ve�ejný 
Sn�m do Brna pomíjim. Jakož i to, že v létu 
1451. k Eneášovi Sylviusovi Císa�skému Le-
gátu, potom 
ímskému Papeži, do Benešova, 
Horníci práci vážili, tajím: nebo o tom v �e-
ských Kronykách jedenkaždý do�ísti se m�že. 
Ale toho jinde nenajdeš, co v pam�tných Kní-
hách Kuttenských zapsáno stojí: že Horníci v 
létu 1495. s Království �eského P. Podkomo-
�ím, na míst� Krále Vladislava J.M. v Panství 
Pod�bradské (na jehožto vyplacení velkou 
Summu pen�z Horníci p�j�ili) se uvazovali. 
Aniž s tim se jinde potkáš, co týž Radní pam�ti 
vypravují: kterak léta 1558. když 
Fer116dynand první Král �eský, Císa�skou 
d�stojnost, od Karla V. Bratra svého složenou, 
na se p�ejal, a do M�st Pražských p�ijeti m�l, 
Páni Pražané, aby ho co neyslavn�jí p�ivítali, 
mimo jiné oupravy, i tuto vymyslili; aby jistý 
po�et neyvzácn�jších Starc�, a neykrasn�jších 
Mládenc�, jak z Prahy tak od Hory byl vybrán, 
a ti aby novému Císa�i, jménem všeho Stavu 
M�stského, vítaní u�inili. Horníci, byvše v tom 
od Pražan� napomenutí, osm Starc�, a tolikež 
Mládenc�, na�ídili, a ti aby co neyslušn�jí 
od�ni, a zlatými �et�zi ozdobeni, k tomu vítaní 
byli vysláni, ustanovili. Neníli to dostate�ný 
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Hornické vzácnosti a vážnosti d�vod? Ale tu 
vážnost, dálejí ješt� važme. 

T�etí veliké vážnosti d�vod: 
Že Králové �eští Horník� k Rukojemství 

pot�ebovávali. 
Ento Pu�kt, jako Horníky vysoce vy-
vyšuje, tak na proti tomu Královskou 
d�stojnost pon�kud snížuje: Ale že 

žádná Horník� vinna v to nevkro�ila, slušn� se 
k jejích vážnosti p�ipisuje. Když se psalo léta 
1476. Král Vladislav v d�ležité pen�z pot�eb�
postaven, od P. Mikuláše Tr�ky, Kraje �áslav-
ského Heytmana, 26. set Kop. gr. �. si vyp�j-
�il, a ty mu na Minci Kuttnohorské pojístil. 
Aby pak P. Tr�ka 117byl ujišt�n, dožádal se 
Král Horník�, aby za� listem slíbili, že ty pe-
níze v jistém �ase navrácené budou. Jak Král 
žádal, tak se stalo. Zase léta 1478. tenž Král, 
aby Horníci za� Pánu Kunovi �enkovi z 
Kunstadu, Neyvyššímu Komorníku ru�ili, 
snažn� žádal. Oni p�ed Králem šetrn� se 
omlouvali, pravíce: žeby ta v�c jako k hanb�
Královské, a k zleh�ení jeho Pe�eti, pat�ila. Že 
pak se Král �asto, jednák jich prose, jednák po-
rou�eje, dopisoval, Horníci vidouce že zbytu 
není, Královskou v�li naplnili, a k Jistot� Krá-
lovské Pe�et M�stskou p�itískli. Stalo se ten 
Pond�lí p�ed S. Havlem. Kdežto nevím �emu 
se mám d�íve diviti: tomuli, že Král tolikrát, 
p�ed Horníky, jako �íkaje se ponížoval: �ili 
tomu, že P. Kuna z Kunstadu, více tem��
Horník�m, než samému Králi, se d�v��oval: 
kterýžto bez Pe�eti Horní	né, Královské Jisto-
ty p�ijíti necht�l. Velikou jist� tehdejších Hor-
ník� vážnost v tom uznávám. Ku kteréžto váž-
nosti i to pat�í: že k Compactat�m, neboližto 
Smlouvám, mezi Kazymírem Polským, a 
Vladislavem Synem jeho, �eským Králem, v 
létu 1489. u�in�ným, po Králi, Páních, Rytí�st-
vu, a Pražanech, Šephmist�í Hor Kutten pe�et 
svou p�itískli, a se podepsali: jakož Veleslavína 
pod 23. Dubna v svém Kalendá�i vysv�d�uje. 
Pro�ež se již více tomu nedivím, �emuž sem se 
n�kdy hrub� divíval, když jsem slíchal, 118že 
Horníci, za Rudolfa Císa�e a �eského Krále, v 
létu 1606. ru�ili; když on 30. tisíc Kop Mišen-
ských, od P. Krystofa z Lobkovic, na Pátku a 
Divicích, neyvyššího Hofmistra Král: �esk: 
sob� vyp�j�oval. V�ru, v�ru u veliké vážnosti 
musili Horníci beyvati, kdyžto jejích Páni, ne-
styd�li se Horník� za Rukojm� bráti. 

�tvrtý veliké vážnosti d�vod: 
Že Knížata a Králové Radu na Horách Kut- 

tnách obnovovávali. 
Neyvyšších Mincmeyst�ích, jíchžto 
oby�ejná povinnost bývala Radu na 
Horách Kuttnách sázeti, nechci tuto 
žádné zmínky �initi. Hrabata, Páni, a 

neyslavn�jší Rytí�i, k tomu Ou�adu se pot�ebo-
vávali. Knížata tedy a Krále vy�íteyme. Léta 
1471. Jind�ich Kníže Minstrberské, Hrab�
Kladské, Krále Ji�ího Syn, z poru�ení Pán�
Otcova, na Hory Kuttny slavn� se vypravil, a 
pobyv tam den n�který, na den S. Háty, Šeph-
mistry a Konšely obnovil. Mínil sice tu po�est-
nost sám Král Ji�í Horník�m prokázati, a as-
po� tim, za jejích volnost, když mu mnoho pe-
n�z p�j�ovali, p�ed svou smrti se odm�niti: ale 
že se p�íliš hrub� p�i n�m vodnatedlnost roz-
máhala, doma z�stal, a tu práci na Jind�icha
119Syna složil. Nespoušt�jme se Knížat Minstr-
berských, ale od Knížete Jind�icha, k Knížeti 
Karlovi se obra	me. Ten Pán, a Kníže Minstr-
berské i Olešnické, Krále Ji�ího Vnuk, za Gu-
bernatora Král: �esk: od Ludvíka Krále léta 
1523. vyhlášen, druhého roku, totiž 1524. z 
M�st Pražských s velikým Komonstvem vyjev, 
na Hory Kuttny p�ijel, a v Pond�li po Smr-
tedlné Ned�li, Ou�ad Šephmistrský a Konšel-
ský p�esadil. Tak hle Knížata Hory sob� vážili! 

Po Knížatech jedou Králove: Otec s Sy-
nem, jeden však po druhém, od níchžto Hor-
níci té došli poctivosti, že v svých Šephmistr-
ských Ou�adech byli obnoveni. Kte�í pak to 
byli Králové? Vladislav a Ludvík, oba, netoli-
ko v �echách, ale i v Uh�ích Panové kralující. 
Medle slišme o nich. Vladislav sotva na Stolici 
�eskou dosedl, a 19. dne Srpna, léta 1471. Ko-
runu p�ijal, a i hned k Ho�e Kuttn� prohlízeti 
po�al, cht�je to m�sto spat�iti, v n�mžto �eská 
Koruna mu zrostla. Pro�ež jak neyprv podstat-
n�jší v�cí v Praze po�ídil, odtud se s Dvorem 
svým hnul, a na S. Matouše na Hory Kuttny
práv� v 20. hodin p�ijel. Potom pak, ve �tvrtek 
p�ed S. Vácslavem, u p�ítomnosti n�kolika 
Knížat Polských, a Výsoce Urozených Pan�
�eských, na Vlaském Dvo�e Radu obnoviti a 
Šephmistry sám osobn� saditi jest rá�il. Podob-
ným zp�120sobem léta 1474. ten Outerý p�ed 
Božím K�t�ním, se zachoval: a tu jména všech 
nových Šephmistr�, Podkomo�í Království 
�eského, vyhlašoval. Král Ludvík, po Vladi-
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slava Otce šlep�jích krá�el: když totižto léta 
1523. z Prahy do Uher se ubíraje, na Horách 
Kuttnách n�kolik dní stráviti, mnohé v�ci 
Horní �íditi, a v tom �ase, tu Sobotu p�ed Smrt-
nou Ned�li, s Knížaty a Pány, jenž se p�i jeho 
Dvo�e zdržovali, na M�stský Rathauz jíti, a 
osoby k tomu obrané, na Ou�ady Konšelské do-
saditi rá�il. Kteréžto P. Adam z Hradce, Král: 
�esk: Neyvyšší Kancle�, hlásal. M�želi se k 
této vážnosti co více p�idati? M�že, m�že! i 
p�idejmež. 

Páté veliké vážnosti d�vod: 
Že Slavní Rodové s starými Horníky se sp�í- 

z�ovávali. 
Elkou v�c sem nyní propov�d�l, však 
pravdivou. Nic mén� abych žádného 
Rodu tou pravdou neurazil, žádného 

ze jména nechci pronesti. To toliko opakuji: že 
slavní Rodové Horské Dcery za Manželky si 
brali, a naproti tomu, své Dcery za jejich Syny 
vdávali. Kdo tomu nev��íš, ke mn� p�ij
, a já	
jich dosti mnoho páru napo�ítám: Než bojim 
se, abys s sklopenou hlavou neodešel. Ješt� ví-
ce povím: O Ženské pohlaví Horské, hned se 
Rytí�stvo drávalo. Tak 121že Horníci, vidouce, 
an takovou ženitbou M�sto hyne, a domácí 
statky jinám se p�enášejí, byli p�inuceni, od 
Král� Majestát na to žádati, aby jejích Dítky p�i 
Stavu M�stském zanechany byli: jakož i vyžá-
dali. Že pak láska p�ilíš chytrá jest, n�kte�í for-
telnou Praktyku vymyslili: když si totižto listy 
na Králích vyjednávali, aby na Královské poru-
�ení, tuto nebo onu osobu bohatou, za Manžel-
ku sob� pojíti mohli. Kterýžto klín, aby Hor-
níci jiným klínem vyrazili, a tu škodlivou v 
plot� díru zad�lali, za králování Vladislava, k 
jeho Milosti se utekli, a léta 1515. nový Maje-
stát, ve �tvrtek po Novém Lét�, na Budin� v 
Uh�ích, sob� vyprosili. V n�mžto Král sebe, i 
budoucí Krále �eské, t�ze zavázal, aby Horští
Sirotci a Panny, bez Horník� v�le, od žádného 
vyprošováni nebyli. Pakliby napotom takové 
obdarování n�komu dáno bylo, aby žádné mocí 
nem�lo, ustanovil. Jdi nyní n�kdo a �ekni, že 
Horníci Sta�í v veliké vážnosti nebývali. �ek-
ne mi tu n�kdo: že toho nem�že pochopiti, aby 
n�kdo z Panstva a Rytí�� m�l tak nerozmysln�
urozenou krev s tou Haví�skou míchati, a tako-
vé Kovkopy a zem� rypáky, k Manželstvu 
svých dítek p�ipoušt�ti. Holla! hey! pomalu Pa-
ne �tená�i. Snad jsi mi dob�e neporozum�l. 

Když pravím, že slavní Rodové s starými 
Horníky se sp�íz�ovali, skrz ty Horníky, Ha-
ví��, neb Hašplí��, neb jiné Horní 122hl�zy, ne-
rozumím: ale rozumím Muže šlechetné, a po-
ctivé M�š	any, z nichžto n�kte�í byli i Erbovní: 
a s kterými sami Králové jednati, nýbrž i jídati, 
se nestyd�li. Jiná jest v�c Haví�, jiná Kverk a 
Horní Nákladník. I Králové �eští, Kverci slou-
li. 

Šestý veliké vážnosti d�vod: 
Že vzácní Páni v Ho�e své P�íbytky mí- 

vali. 

Hválíli Jan Doubrava (v 22. Kníze své 
�eské Kronyky) M�sta Pražská z té 
p�í�iny, že za Karla IV. Knížata a Páni 

velicí v Praze sob� domy, jiní stav�li, jiní 
kupovali: zdámis že i já budu moci proto Horu 
Kuttnu chváliti, a starých Horník� vážnost ta-
ky tim provesti, že vzácni Páni, v tom Horním 
a nehrub� krásným m�st�, byty své mívali. P�ed 
pádem Hory, nepochybn� že takových Pan�
mnohem více, než potom, u Hory bydlelo, po-
n�vadž tehdy Hora mnohém v�tší slávu a jmé-
no m�la: ale zašlost pam�ti, dva toliko vzácné 
muže nám zanechala. První byl n�jaký P. Bo-
�islav z Rosic, jenžto okolo léta Pán� 1300. na 
Horách Kuttnách Kverkem a Sousedem bý-
val. A to jest ten Bo�islav, o n�mž Hájek (pod 
létem 1308.) píše, že Ch�r Kostela S. Jakuba v 
v�tším M�st� Pražském, na den S. 
Gotthar123da, nákladem svým založil, a bezpo-
chyby potom i dostav�l. Druhý byl P. Vylím z 
Valdeka, slavného Domu Hažmburského 
vzácná ratolest, kterýžto netoliko Hory Kut-
tenské pavoval, ale taky d�m nákladný u Hory 
míval. Kterýžto v Ho�e byt, jak jest toho Pána 
p�i hrdle zachoval, u téhož Hájka najdeš; já 
dále pospíchám. Po Žižkovi, co Panstva a Ry-
tí�stva u Hory dom� mívalo, to zápísné Kníhy 
v Radní Kancellá�i vyu�ují. Z mnohých Rod�, 
n�které toliko, ku p�íkladu položím, a pro uva-
rování všeliké Competenci, podle Abecedy je 
vy�tu. Mívali tedy na Horách Kuttnách svá 
obydle PP. Berkove, Bohdane	tí, B�ezští,
�ernínove, Chotochovští, Dob�enští, Dohal-
ští, z Guttensteyna, Hor�ate	tí, Hraba�ove,
Hubrykove, Kalenicove, Kamberští, Klusa-
kove, Kolovratove, Kordulove, Lukave	tí,
Maternove, Mírkove, Rabenhauptove, 
epi-
	tí, Slavatove, Studene	tí, 
í	anove, Tr	ko-
ve, V�žnikove, Vrábští, Žarotinove; a jiní, 
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jíchžto spo�ítati a vypsati nelze. Ale hle byl-
bych na jedno Kníže pozapomn�l. Léta Pán�
1559. Arnošt Falckrab� p�i Reynu, Horních a 
dolních Bavor Kníže, Salcpurský Arci-Biskup, 
a Kladského Hrabství, od léta 1547. v zástav�
držitel, koupiti sob� oblíbil na Horách Kutt-
nách d�m, od dáv124na Kneyslikovský �e�ený. 
Kterýžto potom od n�ho tak jest zveleben, že 
mu, krom Hrádk�, rovného nebylo. Pro�ež ta-
ky Knížetcím domem od Horník� jest nazván. 
Nyní z té p�edešlé slávy a nádhernosti, cosi 
málo, a jalové Knížecího dom� jméno, poz�s-
tává. Jakáby pak, tak velikého Pána, k té koupí 
p�í�ina p�ivedla, za jisté pov�dít neumím. Há-
dalbych, že obzvláštní v Horních v�cech zalí-
bení. Nebo on v Hrabství Kladském (jak Mistr 
Pavel Stránský sv�dek jest) Minci vyzdvíhl, a 
jak Tolary, tak i jiný menší e. Verk s svým Ná-
pisem f. pregovati dával. Jiných Pan� a Rytí��, 
oblibeného na Horách Kuttnách bytu, p�í�iny 
tyto mohly býti.  I. Že tu od všelijakých vále�-
ných p�íb�h� byli bezpe�ní.  II. Že žádným da-
ním, krom Horních náklad�, nebyli podrobeni.  
III. Že g. pavováním, lepeji než kterým jiným 
Hospodá�stvím, stáli. Nebo (jak Ji�í Agrykola v 
své o Horních v�cech Kníže u�í) Horník, když 
B�h da�í, desetkrát v�tší užitek z Hor, než 
Hospodá� z Rolí, be�e.  IV. Že p�íležitost k 
službám Božím, v tolika Kostelích mívali.  V. 
Že všech Pryvilegií M�stských ou�astná se �i-
nili: a snad naposledy, že mezi tak vážnými 
Horníky živu býti mohli. 

125Sedmý veliké vážnosti d�vod: 
Že velicí Páni Hory Kuttny rádi navšt�vo-

vávali. 
Istá v�c jest, že, a� Hora Kuttna po-
dál od hlavní silnice leží, nic mén�
p�ed léty, všecko tém�� Panstvo, když 

�áslavskou cestou, bu
 ku Praze, neb od Prahy 
jelo, na Hory Kuttny se poucheylilo. Dlouhý 
reyst�ík takových p�íjezd� mohlbych sepsati, 
kdybych se p�ílišné obšírnosti neobával. Pro�ež 
n�které toliko p�ipomenu, a tim vážnost Hor 
Kutten provedu. O Králích �eských nic nepo-
vím, nebo jsem již toho prve dotkl: k tomu taky 
jejich p�íjezdy tak divný nebyli, pon�vadž na 
Krále slušelo, k Pokladníci své �ast�jí p�ihlý-
zeti. 
                                                          
e. Minci. 
f. bíti a d�lati. 
g. rud dobeyváním. 

Za�n�me od neyjasn�jších Arci-Knížat Ra-
kouských. Ferdynand, prvního Ferdynanda, 
Krále �eského Syn, léta 1550. když ten �tvrtek 
p�ed S. Vácslavem �áslavskou silnici ku Praze 
se ubíral, schváln� na Hory Kuttny zajel, a ne 
na Vlaském Dvo�e, kdež Královská jest Rezy-
denci, ale u Holc�, v dom� Horního Hofmistra, 
noclehoval. Na zejt�í pak ráno, do Peršteyni-
ckého háje na štvaní vyjel, a hon�ním zají�k�
kratochvíl si u�inil. Rudolf, Maximiliána Cí-
sa�e Syn, s Arnoštem Bratrem, oba Rakouská 
Arci-Knížata, z Rakous na 126Sn�m Pražský je-
douce, ten Pond�lek po S. Trojici léta 1574. z 
vozové cesty k Ho�e se obrátili, a tu ud�lavše 
nocleh, na ráno k Hutem šmelcovným, a 
h. Ka�kovským treyb�m vyjeli; a když se dost 
všemu nadívali, dále hnuly. P�i kteréžto p�íleži-
tosti Rudolf v Horních v�cech tak se zamilo-
val, že po letech �eským Králem u�in�n, ne-
smírné náklady na n�, až do smrti, vedl. Po-
dobnou milost Arci-Kníže Maximilián, Ru-
dolf�v Bratr, v létu 1579. Horník�m prokázal. 
Co pak povím o Arnoštovi, a Matyášovi, též 
Krále Rudolfa Brat�ích? Arnošt léta 1593. 
vracuje se z Prahy do Rakous, hned od Kolína 
k Ka�ku se obrátil, a tam prve nevidanému, na 
14. treybích rud a i. Kyzu hnání, velice se po-
divil: odtud do Královských hutí p�ijel, a nad 
hrozným vodních m�ch� šk�ipáním, vrzáním, 
dymáním; jakož i nad strašlivým, a k pekelné-
mu nápodobným, v p�emnoho pecech plápola-
jícím ohn�m, se užásl. Když pak na k. Šmelcí�e, 
l. Ramí�e, m. Roštý�e, a jinou hutní chasu, za�a-
zenou, po�ern�nou, ušpin�nou popat�il, jako 
no�ních oblud se ulekl. Matyáš léta 1596. z 
Prahy k 127Vídni se ubíraje, nocleh u Hory sob�
vyvolil. Byloby ješt� co psáti o Stanislavovi
Pavlovským, Biskupu Olomouckým, kterýž léta 
1586. s Hynkem z Valdšteyna, Margkrabství 
Moravského neyvyšším Heytmanem, Horu
navštívil. Item o Jarolímovi Rozdražovským z 
Pumsdorfu, Kujavským v Polšti Bískupu, 
jenžto s Radživilem, Krále Polského Legátem, 
léta 1592.. Item, o Zygkmundovi Battory Kní-
žeti Sedmihradském, kterýžto léta 1597. od 
Rudolfa  Císa�e  zlaté  Rouno p�ijav, a do Uher

                                                          
h.  Bývalo na saným Ka�ku 14. ko�ských treyb�, jímiž 

se rudy z dol� na horu hnali. 
i. Kyz jest ruda, více M�di než St�íbra mající. 
k. Šmelcí�i rudy rozpoušt�jí. 
l. Ramí�i je k šmelcování p�ipravují. 
m. Roštý�i ohn�m m�k�ejí. 
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se vracuje, jinudy, le� skrze Horu Kuttnu, 
výzti se nedal. Co pak více jest, i ti barbarští 
lide, s Horou Kuttnou minouti se neht�li. Ne-
bo Poselství Turecké, když léta 1609. k Rudol-
fovi do Prahy jelo, z hlavní Silnice se srazilo, a 
v Kuttn�, aby to, tak od Hor st�íbrných slavené 
m�sto spat�ilo, se zastavilo. Týmž zp�sobem, v 
létu 1578. tu St�edu po t�ech Králích, Legátství 
Mozkevské u�inilo. Naposledy i toho dotknu, 
kterak jich Milosti Království �eského Páni 
Mistodržící, spolu s Pány Soudci Zemskými, 
Pány nad Appellacy z�ízenými, Pány slavné 
Komory �eské Radami, slovem: se všemi Tri-
bunali, a Kancella�emi, pro morovou ránu, jenž 
v M�stech Pražských léta 1568. panovala, v 
Ho�e Kuttn� zdrav�jšího pov�t�í hledali, a od 
S. Matouše léta dot128�eného, až do Postu léta 
následujícího v Kuttn� se zdržujíce, zemské 
v�cí �ídili. Z podobné p�í�iny, léta 1599. Knížete 
Virtenberského Legáti, na Hory Kuttny se 
poucheylili, a tu drahný �as se zdržovali. P�ed 
odjezdem pak, Erby své, na dom�
Bakala�ovským, kdež hospodou stáli, na pa-
mátku dobrého chování, vymalovati dali. 

Osmý veliké vážnosti d�vod: 
Že Svátost Papežská, neoby	ejnou milosti 

Horníky obda�ila. 
Akážto medle milost? Taková zajist�, 
že ji podobné p�i �eských M�stech 
sotva najdem. Stávalo se �asto za 

oných starých let, že Horníci Kuttenští, roz-
li�né Sv�ta Krajiny v svých p�í�inách projížd�-
jíce, rozli�ná p�íko�í a nátisky, od mnohých, jak 
Duchovního tak Sv�tského Stav� osob, snášeti 
musili: kdyžto tito, ony (Horníky) pro ledaja-
kous špatnou p�í�inu, p�ed Soudce Papežské, v 
jistých m�stech z�ízené, pohán�li, dlouho s 
ními se nesnadili: a to snad pro to jediné, aby 
na nich, jakožto lidech možných a bohatých, 
n�který peníz sob� uhonili. I nev�douce Hor-
níci jak lépe sob� poraditi, k Bonyfaciusovi, 
toho jména devátému �ímskému Papeži, jakož-
to obzvláštnímu Horo-Kuttenských milovníku 
a práv� Otci (jakž z následujících Handštán�
porozumíme) 129se utekli, stížnost svou ve vší 
poníženosti p�ednesli, a aby tu v�c n�jak pro-
st�edkovati rá�il, snažn� žádali a prosili. Ney-
sv�t�jší Otec, s svými Kardynáli a Radami, tu 
jejích stížnou žalobu uvaživši, a žeby takový 
kvalty a hrdlování, jeho mílé Horníky k nema-
lénu ublížení a outratám p�ivad�li, uznavši, List 

Papežský k nim odeslal, jehožto Nápis takto 
zn�l: Bonifacius Služebník Služebník� Božích: 
Milým Syn�m, Šephmistr�m a Konšel�m, a celé 
Obci, jakož i všem Obyvatel�m M�sta Hor Kutten, 
Arcibiskupství Pražského: Zdraví a Apoštolské po-
žehnání. Summa pak a podstata jeho byla tato: 
Pon�vadž Stolice Apoštolské jistá zpráva došla, 
kterak Horníci Kuttenští, v�rní, poslušní a vroucní 
Synové, velmi �asto, od rozli�ných, jak Duchov-
ních tak i Sv�tských osob, p�ed Tribunali a Soudni-
ce, od Stolice Apoštolské na�ízených Soudc�, ven 
z Arcibiskupství Pražského pohán�ni, a skrze to k 
velikým škodám a outratám p�ivád�ni bývají. Pro-
tož že týmž Horník�m, na jejích poníženou prosbu, 
z dobrotivosti Apoštolské, toto obdarování ud�lo-
vati rá�í: aby na potomný �asy, žádný takový 
Soudce, žádného Kuttenského Horníka, p�ed sebe 
citovati a pohnati nesm�l, a nemohl; ale, pok�džby 
kdo s n�kterým z Horník� o n�co cht�l se souditi, 
toho aby nikdež jinde, le� p�i Pražským Arci-
biskupu, oby�ejným všech Horník� Sudím, vyhle-
dával. A kdyby n�kdo jiný, proti tomuto nadání, 
Ortel a jakoukoli veypov�
, na kteréhokoli 
130Horníka vynesl, ten a ta aby žádné moci nem�li, 
nýbrž za daremné a neplatné se pokládali. Napo-
sledy, že ta milost všudy a vždycky má platiti, le�-
by v n�jakém listu Papežském, toto obdarování 
z�ejm� a patrn� vymín�no bylo. Ten list, léta 
1401. 17. dne Unora, Bonifaciusova Papežství 
léta 12. v �ím� u S. Petra jest vydán, potom do 
Desk Duchovních Velebné Kapituli Pražské 
slovo od slova vepsán, a až po dnes (Tomo VI. 
Erection. N. VIII.) se nacházy. Já této milosti 
Papežské nechci, nevím jak, zvelebovati: kdo 
Duchovním Práv�m rozumí, ten bude v�d�t, 
jak ji sob� vážiti. 

Tu máš, �tená�i, Hor Kuttenských váž-
nost, obšírn� prokázanou. Dovol mi, a	 nad je-
jim zleh�ením drobet poplá�i. 

Usím plakat, a na�íkat, 
Nad tebou Horo milá: 

 Že tvá Sláva, jako tráva, 
  Zvadla; nejsi cos byla. 
2. Osm velkeych, a nelehkeych, 
  P�ed lety jsi vážila: 
 Potom ledva, jeden neb dva 
  Penížky jsi platila. 
3. �í pak práci, * Devalvaci 
  Taková, t� zleh	ila? 

                                                          
* Devalvaci sluje, umenšení ceny na Pen�zích. 

1.
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131 Vojenská zlost, a z��ivost, 
  Ta t� hrub� zten	ila. 
4. Doufej smutná Horo Kuttna, 
  Že� se Sláva navrátí: 
 VACSLAV Svatý, 	asy zlatý, 
  K Ho�e zase obrátí. 
5. Líbí se mu, ta tvá k n�mu 
  Vyzdvížená Pobožnost: 
 Za každý krok, dá ti Ourok; 
  P�idá st�íbru v dolých zrost. 

Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan evátý.

V dole dvou Brat�í a. vyšarovaný. 
Starých 
ek� a 
íman�, zvlá-
št� pak jejich Veršovník�, n�kolik 
pár� up�ímných P�átel, a jako vlast-
ních Brat�í, na slovo bylo vzato; ja-

ko: Damon a Pythias; Hercules a Theseus; 
Pylades a Orestes; a ješt� jiní n�kte�í: jenžto 
na sebe tak byli la132skaví, že co koli neylepší-
ho jeden druhému moh prokázati, prokázal; v 
�as pot�eby ochotn� p�isp�l; v nebezpe�enství 
zastal; ano i hrdla svého nasadil. Ale ne sami 
�ímane a �ekove mohou se s takovými P�áteli 
saditi a chlubiti. Vím já taky v �echách o jed-
nom páru P�átel, aneb rad�jí Brat�í, ne tak krví 
jako spole�ným milováním sp�ízn�ných, kte�íž-
to se n�kdy vespolek náramn� milovali, v�rn�
si ve všem pomáhali, statky a zbožím se zaklá-
dali, anobrž i životy své, jedni pro druhých za-
chování, vynaložili. T�m dvoum Brat�ím k v�-
ly, do jednoho dolu starého, na Couku Kukli-
ckým ležícího, a od starých Horník� jménem 
Dvou Brat�í nazvaného, po b. Cimrknechtu, 
pon�vadž c. Fartu nebylo, jsem se d. he�oval, a 
v n�m tento Handštan š	astn� e. vyšaroval. Co 
pak ten Handštan nám vyjeví? Odpov�
: vy-
nau�í nás 

O starých Horník� s n�kdejšími 
Pražany jednot�. 

                                                          
a. K�ížem vy	atý. Nebo n�které klufty k�ížem leží: tako-

vé pak Horníci šarovou v�c jmenují. 
b. �emenném sed�ní. 
c. �eb�íku. 
d. dolu pustil. 
e. k�ížem vy	al. 

�me se tedy piln�, a jaká to mezi ními 
byla jednota, bedliv� rozvaž�jme. 
P�edn� však v�d�ti musíme, co o té 

jednot� od hodnov�rných lidí se p�ipomíná. 
Místr Danyel z Veleslavína, Pražský Rodi�, již 
jinde 133odemn� chválený, mimo jiné mnohé, k 
v��né �eského Národu sláv� Kníhy sepsané, 
jednu vydal, jížto Nomenclator Quadrilinguis
nazval, a Kuttnohorským PP. Šephmistr�m, 
léta 1598. dedykoval. V té Dedykaci, latinským 
jazykem složené, o té jednot� praví: že mezi 
Horníky Kuttenskými, a v�tším M�stem 
Pražským, hned od léta 1338. za Krále Jana, 
tato smlouva se stala: Kdobykoli Pražským 
byl M�š�anem, aby taky Práva Horo-
Kuttenského užíval: a kdoby v Kuttn� byl 
Sousedem, podobn� Právem M�sta Pražské-
ho se radoval. Od té doby, jak jsem to v té De-
dykaci, p�ed mnoha lety �etl, vždycky jsem 
vinšoval, takové Smlouvy n�kde se domakati. 
A hle! když se v starých Horních škvarách ku-
tím, mimo nad�ji, na P�ípis té Smlouvy mami 
jsem natrefil: kterýžto pon�vadž Latinským ja-
zykem jest sepsan: já pak t�chto Handštan�
Latinou nadívati nemíním, na �esko jey takto 
p�ekládám: My, Tomáš Rychtá�, p�íjmím Hoppo, 
a Tylman Lynvat Šephmist�í; Jan Bílý, Jakub Písa�, 
Mikuláš Dvo�ák, Jan Levlín, Hartman Šober, Petr 
Benešovský, Ješek Ozvaldu, Jan Kok�ický, K�íštan 
Popplín, jinak Rešo, Elblin z Písku, Jan Brn�nský, 
a Jan Žítavský, Konšele; a celá Obec Hory Kuttny: 
vyznáváme timto listem, a všem v�bec, jak nyn�j-
ším tak i budoucím známo �iníme: že, po bedlivém 
uvážení, s roz134šafnými muži, P�áteli našími, a 
M�š	any M�sta Pražského, v jistou Smlouvu jsme 
vkro�ili. Kterážto Smlouva mezi námi, tak jest 
sjednaná, aby všickni, a jedenkaždý p�ed�e�eného 
M�sta Prahy Soused, sm�l a mohl, v našem m�st�
Ho�e Kuttn�, jakákoli Vína še�kovati, a živnost 
jako jeden z nás, v kterýmkoli zboží vesti. Naproti 
pak tomu my, i naší Spolu-M�š	ane, budeme smíti 
a moci všickni, a každý z nás obzvláštn�, u ních v 
M�st� Pražském, podobným zp�sobem, Vína naše, 
jaká ona koli budou, prodávati, a živností jakékoli 
vesti. Mimo to, mají u nás oni Pražane, téhož Práva
užíti, kterého naší Sousedé užívají: krom zbírek 
M�stských a Horních, od nichžto je dokonale 
osvobozujem, a jími povinná nebýti vyhlašujem. 
Na potvrzení této smlouvy, toto psaní sepsati, a pe-
�eti M�sta neb Hory naší poru�ili jsme stvrditi. 
Actum a Datum v Kuttn�, Léta Pán� 1338. 6. dne 
Prasince. 



Handštan devátý, 50

To hle jest ta pam�ti hodná mezi Pražany
a Horníky umluva, a budoucího Bratrstva neb 
P�átelstva grunt a základ: p�i nížto já n�které 
v�ci znamenám. P�edn�, že t�ch �as� Rychtá�, 
byl p�ední na Horách Kuttnách osoba, pon�-
vadž v té smlouv� první stojí. Podruhé, že v 
t�ch letech N�mci s �echy v Rad� sedali, jakož 
jejích Jména a P�íjmí ukazují. Po t�etí, že již 
tehdáž Hora Kuttna nad jiná M�sta �eská 
musila vyvyšená býti, po135n�vadž slavní Pra-
žane s jejíma Obyvateli, v takovou spole�nost 
vstoupiti se nestyd�li. Po �tvrté, že jsou toho 
Pražane na Hornících asi žádali, pon�vadž 
Horníci doložili, že tu v�c bedliv� uvážili. Po 
páté, i tomu srozumívám, že t�ch �as� musili 
Muží u�eni v Ho�e býti, když tu smlouvu v la-
tinské �e�i složili. 

Nyní vizme, kterak jsou v Bratrské jednot�
trvali? Což, dle mého zdání, z�ejm� ukáži, když 
jejích ve všech v�cech spole�nost prokáži. 

Kdykoli se Sn�move obecní drželi, tu mezi 
Stavem M�stským, Horníci Kuttenští, hned 
po Pražanech, prvního místa a hlasu užívali. 
Kdykoli Král n�který �eskou Korunu p�ijímal, 
tu Horníci, hned po Pražanech, dvouma prsty 
dotknutím Koruny, �lov��enství a poddanost 
slibovali. Oni Horníci, ve všech Relacích Sn�-
movních, hned první po Pražanech, jakž od 
Desk Zemských dávno Horník�m vysv�d�íno, 
se kladávali. Oni Horníci ve všech Patentích, 
po Krajích vysilávaných, vždycky hned po 
Pražanech se psávali. A to vše slušn�; pon�-
vadž Horníci Pan� Pražan� jako mladší Brat�í 
byli. 

Co pak povím o Legácích a Poselstvích, k 
rozli�ným Potentát�m a Mocná��m od Koruny 
�eské vyslaných? To povím; že kdykoli k ta-
kovému Le136gátství n�které ze Stavu M�stské-
ho pot�ebované byly osoby, tu Horníci spolu s 
Pražany se nalezli. Kdo mi nev��íš, �ti Hájka, 
Paprockého vertuj, s Veleslavinou se pora
, a 
že pravdu povídám, bíledn� poznáš. Pro d�v�-
ru, n�kolik málo p�íklad� p�iložím. Když Zyg-
kmund Císa� �ímský a Král �eský, k létu 
1434. (jiní 1435. Rok kladou) v Brn� na Mora-
v� Sn�m Stav�m �eským položil, mimo Pány a 
Rytí�e, na ten Sn�m vyslané, jménem všech 
m�st jmenováni byli Pražane: kdo pak po 
ních? Horníci. A ti byli: n�jaký Mat�j Kyselo, 
a Martin Ku�e. Když v létu 1446. k Císa�i 
Frydrychovi t�etímu, posláni ze všech Stav�
�eských byli Poslove, aby jim Ladislav vydán 

byl za Krále: kdo medle z M�st k tomu obrán 
byl? Pražane, a s nimi jeden Horník slovutný, 
totiž Mat�j Luce. Op�t když v létu 1452. o té-
hož Ladislava, k témuž Císa�i, z �eské Zem�
jelo Legátství: od M�st Deputyrováni jeli Pra-
žane, a s ními dva šlechetní Horníci, totiž Mi-
kuláš, p�íjmim Fraenifex, Kuttenský Prymá-
tor, a n�jaký N. Nerl Šephmistr. Zase, když po 
neš	astném Krále Ludvíka v Uh�ích zahynutí, 
Ferdynand Arcikníže Rakouské, Karla V. Cí-
sa�e Bratr, a Krále Ludvíka Švagr, na �eské 
Království m�l volen býti, Horníci též Volence 
svého do M�st Pražských 137vyslali. Ale kde 
ten Volenec místo našel? Veleslavína nám po-
ví: Hned, prey, po Pražanech byl n�jaký Sa-
muel Lavi	ka od Hory. Po n�m teprv jiní z 
M�st vysláni sed�li. Pro�ež divu není, že �eští 
Scribentove Horu Kuttnu neyp�edn�jší po 
Praze v �echách M�sto kládali. Jan Doubrava, 
Plzák rozený, Olomoucký Bískup, mezi vnít�-
níma Království našeho m�sty, Ho�e Kuttn�
první po Praze místo prop�j�il. Veleslavína, 
Horu Kuttnu neyp�edn�jším po Praze m�stem 
nazval. Pavel Stránský, všech �eských Hysto-
ryk� jádro a veylupek, že slavná Plze� po Ho�e 
Kuttn� neyslavn�jší m�sto bývalo, vysv�d�il. 
Eneáš Sylvius, a� po Praze Litomyšl položil, 
to však proto, že po Arci-Biskupské, Biskupská 
Stolice byla, u�inil: ale však Horu Kuttnu, po 
Praze, všem jiným M�st�m p�edložil. Ale snad 
Kronyká�i chybili? že nechybili, Král Vladi-
slav, v Majestátu léta 1503. Horník�m nada-
ném (o n�mž na ho�e v Handštánu 4. mluveno) 
vyznal. O! nobile par Fratum.

  O znamenitý Bratr� pár! 
      Mezi nímiž nestal se svár. 

Zeptá se mne n�kdo: Takyli pak nyn�jší Hor-
níci, v té po Páních Pražanech p�ednosti trva-
jí? �ili jiná M�sta n�která, v tom je p�ed�ila? na 
tuto 138otázku nebezpe�no odpovídati, abychom 
mo�e nezbou�ili. Toto však mohu pov�díti: že 
p�i vyhlašování Sn�m� obecních, hned po Pra-
žanech Horníci až podnes bývají jmenováni. 
Item: že Horníci, žádným Právním Ortelem, z 
svého starobylého místa, nejsou vysazeni. Item: 
že od Císa�e a Krále Rudolfa slavné pam�ti, 
tak pevnou zdi, v této p�í�in�, jsou ohraženi, že 
ji netak snadno n�kdo porazí. Ale co nám do 
toho? To se teyka nyn�jších Horník�, my pak 
o starých jednáme. Pro�ež pokro�me dále 
rad�jí, a t�ch dvou Brat�í lásku, i v t�ch t�žkých 
a nep�íhodných �asích, považ�jme. 
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Po Hory Kuttny, v létu 1422. na den SS. 
T�í Král�v, od Císa�e Zygkmunda zapálení, a 
n�kterých dom� vypálení, ctní Pražane, majíce 
nad Horníky, jakožto neymilejšími P�áteli, a 
svazkem lásky spuntovanými Brat�ími, srde�-
nou lítost a utrpnost, i hned k nim své Posly 
vyslali, a, že jim toho nešt�stí nep�ejí, oznámi-
li. P�itom taky je ujístili, že jim cht�jí zase na 
nohy pomáhati, a k vyzdvížení t�ch požar� neb 
spáleniš	, skute�n� p�isp�ti. Aniž jinák u�inili: 
tak že v brzkých �asích, Hora obnovená stála, a 
jakoby byla nikdy neho�ela, v p�edešlou podsta-
tu jest uvedená. Kterážto Pražan� volnost a 
dobrotivost, Horníky tak pohnula, že se vespo-
lek zavázali, s Pražany v št�stí i nešt�stí, v po-
koji i 139válce, až do poslední krve kr�p�je, dr-
žeti; a nižádným zp�sobem, ani námluvou, ani 
pohr�žkou, ani mocí, ani násilím, nechtí se dáti 
od nich odlou�iti. A jist�, co slíbili, zachovali. 
Nebo �asu jednoho, byvše od jednoho velikého 
Pána lahodnými slovy a nemalými dary nabá-
dáni, aby od té, s Pražany, jednoty upustili; 
jednosvorn� mu odpov�d�li: Bys ty krásn�
srdce naše v rukou m�l, od Pan� Pražan�
nep�jdem. O pravá láska! ó pevná láska! Když 
pak v létu 1424. proti Žižkovi (pro p�í�iny, kte-
ré u Sylviusa najdeš) Pražane povstali, a proti 
n�mu vojensky vytáhše, semotam ho honili: tu 
Horníci Kuttenští, jakožto v�rní Pražak� To-
varyši a Brat�í, pojavše zbran� své, s jejich 
houfy se srazili, a na Žižkovou Rum�j, u Male-
šova, v outiskách jednoho oudolí ležící, udatn�
ude�ili. A�koli pak hrdinsky se potýkali, a 
mnoho té hl�zy porazili, nic mén�, že Slepci 
Žižkovi slepé št�stí sloužilo, nad ními svít�zil, 
samých Pražan� do t�ích tisíc pobil, aniž 
Horník�m odpustil. Naposledy tak s Horníky
naložil, jak již výš, v Handštánu 7. pov�díno. A 
tak Hora Kuttna, pro lásku a jednotu s M�sty 
Pražskými, z ko�ene jest vyvrácená. O kte-
rémžto, z lásky bratrské pošlém, vyvrácení, na 
památku Potomk�m, takto jsem n�kdy, na svou 
veršovnickou Harfu, zahral. 

Do Horu k Praze p�irazil? Láska! 
Kdo pro to Horu porazil?  Cháska! 

Kdo na Tábory dorazil?      Láska! 
Kdo její houfy rozrazil?    Cháska! 

  Kuttno - Pražská Láska. 
  Žižko - Peská Cháska. 

Však ta Láska p�edce stojí, 
Po tom Malešovském boji. 

Ta pak Cháska bídn� padla; 
Co list, pod f. Lippany, zvadla. 
  Dáti Lásce St�íbra g. Plik! 
  Podat Chásce palcem Fík! 

Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan esátý.

Z dolu Požehnání a. vyramovaný. 
Ešt� na to pomním, co jsem laska-
vým �tená��m, v Handštánu prvním 
p�ipov�d�l: že totižto p�iležit� chci 

vyje141viti, jaká hojnost st�íbra na Kuttenských
Horách byvávala, o kteréžto Kn�žna Libuše
p�edpovídala. Pro�ež abych dlužníkem p�ílíš 
dlouho nez�stal, a Ouroky hrub� nezrostli, 
tímto Handštánem, na Couku Rovenským, z 
dolu Požehnání vyramovaným, ten dluh vy-
platím. Zdámis pak, že, o bohatství Hor Kut-
tenských jednati minícímu, velmi p�íhodn�
Handštan z dolu Požehnání se nahodil, pon�-
vadž sta�í Horníci, hojnost rud, nejiná� než 
Požehnáním Božím nazyvávali: v�douce o 
tom dob�e, že ne lidskou obmyslnosti aneb 
pe�livosti, ale pouhým Požehnáním Božím, 
zem� v sob� rudy a kovy plodí, a t�m, kdož jich 
v svornosti, lásce a up�ímnosti hledají, poskytu-
je. Nu tedy k t�m podzemním poklad�m 
p�ihlídn�me, a drobet obšírn�jí 

O bohatství Hor Kuttenských
Tomto desatým Handštánu rozmlou-
vejme. Abychom pak po�ádn� postu-
povali, p�edn� ve�ejnou všech Kut-

tenských Hor na St�íbro a M�
 plodnost: po-
tom pak obzvláštních n�kterých dol� ourod-
nost, jako na mísu vyložme. 

O ve�ejném t�ch Hor bohatství já málo 
míním mluviti; mluvte jiní. A kdož hodnov�r-
n�jí nad Krále Vácslava toho jména druhého, 
promluví? On, v svých Horních Právích, již 
p�ed t�emi sty a 142sedmdesáti �tyrma léty, ne-
ostejchal se p�ed celým Sv�tem, t�mito slovy, v 
Kníze 3. Kap: 6. �íci. B�h náš Tvorec, mezi 
jinými dobrodiními v tom nás ozbožnil, 

                                                          

f. Tábo�i a Sirotci pod Lippany, u vsi H�ib, na konec 
shlazeni. Viz Hájka v listu 407. a jiné Hystoryky. 

g. Plik, jmenuje se bochnik st�íbra, v hutní peci do hro-
mady sehnaného. 

a. p�i uklizení smeti v dole nalezený. 

140
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kdyžto tem�� všecka Království Sv�ta. zlata 
a st�íbra kopáním již vyschla, sama plodná 
Zem� �eská, naších 	as�, svým zlatem a 
st�íbrem plodn� jest obvlažená. Kterýmžto 
vyr�ením, že Hor zlatých Jilovských a st�íbr-
ných Kuttenských dotkl, žádný rozumný ne-
m�že a nemá pochybovati. Zvlášt� pon�vadž v 
též Kapitole i toto doložil: Od v�k� neni sly-
cháno, by tak velikých a drahých najímání 
se dálo, na tak malém zem� prostranství, ja-
kožto na dolych st�íbrných v Kuttn�, nám 
od po	átku Sv�ta Nebeskou obmyslnosti zje-
vené. P�i Králi b�žte nohsledove (chci �íci: 
�eští Kronyká�i) a Hor Kuttenských bohatství 
vyprav�jte. 

Vácslav Hájek, jakožto �eské Hystorye 
Otec, p�edek drží, a pod létem 1302. praví: že 
Král Vácslav druhý, velikou mezi n�kterýma 
K�es	anskýma Knížaty m�l nenávist, pro jisté 
p�í�iny, neyvíce pak pro tu, že Hory Kuttny 
velikou nad míru hojnost st�íbra z sebe vy-
dávaly. P�i létu 1306. p�ipomíná: že Rudolf
Kníže Rakouské a Král �eský, každotýhodn�
tisíc h�íven pouhého zisku z Kuttnohorské
Mince vybíral, a tak pomalu 143dluhy, od p�e-
dešlých Král� zd�lané, V��itel�m poplacoval. 
Nad to, vozy st�íbrem Horským nakládal, a je 
do Rakous vyvážel: nebo, prey, t�ch 	as� do-
lové st�íbrní na Horách Kuttnách, nad míru 
hojnost st�íbra z sebe vydávali. Op�t v 1308. 
roku velice Horu Kuttnu chválí, že se nad 
oby	ej st�íbrem blišt�la. Aby se pak v�d�lo, 
kam neyvíce ten blesk padal, dokládá: Jind�ich 
Korytánský (jenž byl Misto-Králem �eským) 
na vozích je do Korytan odvážel. Mnohoby 
ješt� bylo o té hojnosti z Hájka vypisovati, my 
na tom mále p�esta�me, a taky jiné Scribenty 
poslyšme. Martin Kutthen z Kutthnperku, 
M�št�nín a Písa� v Starém M�st� Pražském, o 
ourod� Hor Kuttenských toto sv�dectví vydá-
vá: Okolo léta 1307. Hora Kuttna velmi veli-
ké užitky na st�íbro vydávala; tak že ani pr-
ve, ani potomních 	as�, rud takových neby-
lo. Stru�n�, ale velmi jádrn� Kutthen pov�d�l, a 
Libušino proroctví znamenit� potvrdil. S 
nimžto se srovnává Eneáš Sylvius, Jenenský ze 
Vlach rodi�, kterýžto, v 1. Kap: své �eské 
Kronyky, takto Horu Kuttnu vychvaluje: Má�
veliké slovo Hora Kuttna, kdež jsou Hory 
st�íbrné, bohaté, a hojné. A v 44. Kap: sv�d-
�í: že Tábo�i Horu Kuttnu, pro hojné a bo-
haté doly st�íbrné, Anty-Krystovým (tak 

Zyg144kmundovi Císa�i a Králi, ty Apokalipské 
Kobylky �íkaly) M�šcem aneb Opáskem na-
zývali. Mámeli dosti na tolikera Sv�dcích, o 
bohatství Hor Kuttenských sv�dectví vydáva-
jících? Víc než dosti. Po
mež tedy v tom zpy-
tování dále. Slišeli jsme bezpochyby n�kdy to, 
o �em Hájek, Dubravius, a jiní �eští Kronyká�i 
píší: kterak totižto Karel IV. léta 1370. Lega-
t�m �íšským veliké st�íbra a zlata poklady 
ukázal: a kterak oni nad takovým bohatstvím 
ustrnuli, a, že celá �íše, takového Pokladu je-
mu dáti nem�že, zjevn� se p�iznali: Ale odkud, 
medle, takový poklady se nachovali? Odpov�d: 
Zlato z Hor Jilovských, St�íbro v�tším dílem z 
Hor Kuttenských bylo shromáždíno: pon�-
vadž od jinud se ví, že za kralování Karla IV. 
Hory Kuttny velmi hrub� st�íbrem oplyvaly. 
Kdo jest z �ech� tak za peci válený, aby nikdý 
Prahy nevid�l? A kdo tak nepozorný, aby cho-
d� po Praze, na Hrad� S. Vácslava, ten náklad-
ný S. Víta Kostel, jenžto všecka Zámecká sta-
vení p�evyšuje, nespat�il? mám za to, že se 
málo takových vynajde. I pov�ziž mi n�kdo: 
odkud na to stavení šly outraty? Kdo nevíš, �ti 
Hájka, pod létem 1343. on ti poví, že šly z 
Mince Horo-Kuttenské. Nahlídni do Kníhy, 
od výsoce d�stojného Muže Tomáše P�šiny z
�echorod, toho pravého �echoslava, minulé-
ho roku vydané, a Sedmirohou Dennici na-
zvané, ta t� 145v listu 57. a 58. vynau�í, že z de-
sátku Horni	ných vypleyvaly. V�ru, v�ru, 
musili ty desátky býti veliký, jímiž tak p�kné, 
mistrovné, nákladné dílo povstalo. Na 
Slovanský Klášter, Karel IV. Císa� a Král náš, 
18747 šz. gr. �. a 3. hale�e (jak Hájek v listu 
319. sv�d�í) naložil. Ale co jest to stavení proti 
proti S°°°° Víta Kostelu? tak mnoho, co domek 
n�jaký proti Paláci Královskému. Jestli tedy na 
ten Klášter taková summa pen�z vyšla; t�ikrát, 
jestli ne �tyrykrát, v�tší na Chrám S. Víta vyjíti 
musila. Od Chrámu S. Víta k Královskému 
Zámku se obra	me, a do starých Palác� na-
hlídn�me. Rádbych v�d�l, kdo jest je, zvlášt�
pak ten veliký a místrovn� d�laný, nad nimž 
všickni rozumní velice se diví, vystav�l? Od-
poví mi n�kdo: že Vladislav, �eský a Uherský 
Král vystav�l. Kterýžto léta 1484. z Starého 
M�sta Pražského, kdež od starodávna Králove 
�eští Dvorem bývali, se vyhostiv, a na Hrad S. 
Vácslava p�est�hovav, poru�il stará stavení 
opravovati, potom pak Palác veliký, a jiné 
menší, nádhern� stav�ti. Než rádbych ješt�
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zv�d�l, z jaké Cassy na d�lníky peníze se brali? 
Staré Horské pam�tí tomu cht�jí, že Horská
Mince jich poskytovala. Nev��me t�m pam�-
tem, nebo každá liška rada sv�j ocas chválý. 
V��me však Rejstrám b. Urburním, od neyvyš-
ších Mincmeystr� po146depsaným, v níchžto 
psáno stojí: že od léta 1485. až do Podzimku 
1511. (kteréhožto roku, ten Pátek p�ed S. Vác-
slavem, to jest 23. dne Zá�í, velký Palác jest 
dostaven) každý teyden 20 šz. gr. �. (byla teh-
dáž summa nemalá, a za 18. let mnoho vynesla) 
na Stavení Hradu Pražského z c. Urbury Hor-
ské Královské se dodávalo. A tak dva neyp�k-
n�jší Král: �eského klenoty, totiž Kostel a 
Hrad Pražský Zámecký, na v�tším díle Hor 
Kuttenských bohatstvím povstali: 

Na v�tším díle, pravím; nebo toho zap�íti 
nechci, ani nemohu, že na Kostel S. Víta, i z 
P�íbramských Hor mnoho St�íbra vyšlo: jakž 
R. P. Bohuslaus Balbinus S.J. ve vlastenských 
v�cech nad jiné zb�hlý Muž, a literního um�ní 
ozdoba, v Svato-Horské Hystoryí, již dávno 
dokázal. 

Ješt� jiným zp�sobem, tu Kuttenských
Hor St�íbro-plodnost, prove
me, a to takto: 
Našel jsem Reystra sta�i�ka, za Krále Vladi-
slava léta 1511. sepsaná, v níchžto Rudní Pí-
sa�i zaznamenali, co jsou sami Kverci Ka�-
kovští, a Oselští, každý teyden dot�eného léta, 
jak Rud tak Kyz� d. Ertzkaufe��m prodali. Po 
bedlivé všech po�t� kalkulaci a se�tení, party-
kulární Summy takové mi Facit vynesly. 

147Na Oselským Couku    
Prodáno Rud, za   -  - 12835. H�íven. 47. gr. �. 

Na Ka�kovským Couku 
Prodáno Kyzu, za -  - 13117. H�íven. 47. gr. �. 

Summa obojí Pošty   -   25953. H�ívny, 
34. gr. �. 

Rozumíši, �tená�i, tomu Quantum ? Po-
chybuji. Pro�ež já	 je vysv�tlím. P�edn� však 
znamenej: že sta�í Horníci, prodávajíc Rudy, 
ani na zlaté Reynské, ani na kopy Mišenské (o 
nichžto t�ch �as� v �echách ani slišeti nebylo) 
ale na h�ívny po�ítali. Držela pak taková pe-
n�žitá h�ívna 48. groš� �eských aneb Praž-
ských; a každý groš takový 14. malých pen�z 

                                                          

b. Urburní Reystra slují, do níchžto Královské z Hor d�-
chody zapisují. 

c. Urbura, D�chod Královský z Hor. 
d. Rudokupc�m, jenžto rudy skupovali, a je sami šmel-

covali. 

platil. 
Vedle toho tedy, z svrchu psaná Summa 

Po	ítaje na Kopy a Groše �eské 
Facit  - - - 20763. šz. a 18. gr. 

Po	ítaje na Kopy a Groše Mišenské 
Facit  - - - 41526. šz. a 36. gr. 

Po	ítaje na Zlaté Reynské 
Facit  - - - 47498. fl. a 43. kr. 

P�iznej se �tená�i rozumný, zdali to p�kná 
Summa Pen�z nebyla? Kteroužto však sami 
Kverci Ka�kovští a Oselští utržili. Co pak jiní, 
jenž na jiných Coucích pavovali? Co sám Král, 
z dol� a vort� k Korun� své p�islušících, toho 
roku rud a Kyzu vysekal, do svých hutí dodal, 
a st�íbra vy148šmelcoval? O st�íbrná Krále Vla-
dislava léta! Však ješt� ne tak valn� st�íbrná, 
jako p�ed Žižkou bývala. O kyž jsou se mi as-
po� jedinká, za Vácslava toho jména druhého 
Krále �eského, Reystra sepsaná, do rukou do-
stala, abych byl do ních nahlídnouti, a bohatství 
Hor Kuttenských, kterým po ta léta hrub� se 
stkv�ly, do�ísti se mohl? Ale s Horou, od Tá-
borských žhá�� vypálenou, všecko pohynulo. 
Již jsem se mínil k M�di obrátiti, a o její hoj-
nosti, dle Libušinýho proroctví, jednati: ale hle 
p�ipadlo mi na mysl, abych ješt� dvou v�cí v 
e. Deposici Ou�ad� Horního pohledal. P�edn�: 
jak as mnoho st�íbra, v jednom roce, Ertzkau-
fe�í na Dv�r prodávali? Potom: jak veliký 
f. Auszpeyty, po dokonalém okolo léta 1552. 
Ertzkaufe�� složení, vycházívali? Co se první 
v�cí dotý�e, p�išla mi mani do rukou jedna 
škarta Urburní, na nížto stálo takto psáno: Léta 
1523. za Mincmeystrství osvíceného Knížete 
PP. Karla Minstrberského, koupeno do Mince 
od Ertzkaufe�� st�íbra g. prennového 13498. 
h. H�íven. 2. i. Fertony. A 3. k. Kventle. Lé149ta 
1524. za Mincmeystrství Urozeného P. Jind�i-
cha Tunkle z Brni�ka, koupeno od týchž Ertz-
kaufe�� prennového st�íbra 15997. H�ív: 2. 
Fertony, 3. Kventle. Nasledující léta, jestli ne 
v�tší, aspo� tak velkou summu vynášela. A co 
to dosti mnoho nebylo? zvlášt� v t�ch letech, 
když již Požehnání Božího po všech Horách na 

                                                          
e. Deposici, sluje místo, kde Ou�ad Horní svá Reystra a 

jiné v�cí skláda. 
f. Auszpeyt neb uberlauf slove užitek Horní, o n�jž se 

Kverci d�lí. 
g. na �isto p�epáleného. 
h. H�ívna st�íbra váží 16. lotu. 
i. Ferton, �tvrt h�ívny, to jest 4. loty. 
k. Kventl, jest �tvrtey díl lotu. 
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l. hyle ubývalo: když Couk Oselský topiti se 
po�al, tak že v n. grádích dolejších málo kde 
mohli t�žiti. Su
me sami, co nemusilo tehdáž 
beyvati, když p�ed Žižkou všecky Hory jak ná-
leží kvetly: když žádný d�l nebyl zatopený: 
když v prost�edních grádích (kdežto neyboha-
t�jší rudy beyvají) všudy tém�� se 
n. gvaldykovalo, a málo kde až na o. hlubinu 
p�išlo. Co se Auszpeyt�, po složení Ertzkaufe-
��, tkne, a� jsem se sám dosti jich nahledal, a 
jiní, odemn� dožadáni, ješt� více; byli jsme 
však všickni tak neš	astní, že jsme se s ni�imž 
takovým potkati nemohli. Musili jist� takové 
pam�tí, aneb od lidu Švedského, p�i drancování 
Hory, býti pobrané: aneb od n�kterých hlavá��
odnešene: aneb naposledy, od nepozorných, a 
starých památek málo sob� vážících lidí, do 
Kupeckých Krám� na kornoutky rozdané neb 
prodané. Pro�ež o t�ch Auszpeytích nic partiku-
lárního pov�díti nemohu. Obecn� a ve�ejn�
mluv�, jsou sta�í Pam�tníci, jenž150to od svých 
d�d�, a oni op�t od Prad�d� sleychali, že když 
se na p. Kvartali Kverk�m Auszpeyty rozdávali, 
do mnohých dom� Tolary, a jiná Mince drob-
n�jší, ne v pytlich, ale na q. purách vozívali. To 
pak neyvíc za Císa�e a Krále Maximiliána, ja-
kož i p�i za�átku Císa�ování a Kralování Ru-
dolfa že se dávalo. Potom vždy toho zboží 
ubeyvalo, až za �as� nyn�jších, všecko tém��
zašlo. O deyž Bože, aby se zase vyskytlo? 

Nyní n�co o M�di pov�zme, pon�vadž 
Kn�žna Libuše, v té t�íh�beté Ho�e velkou
M�dí oblohu býti jístila. O té M�di byloby 
mnoho psáti: já málem své �tená�e pod�lím: 
budou oni moci z palce obra, a lva z pazouru 
poznati. Má se tedy v�d�ti, že p�i rudách Kut-
tenských, zvlášt� pak Kyzích Ka�kovských, 
vždycky taková síla M�di se nacházela, že se ji 
netoliko na všelijakou Minci, jenž se velmi 
hlu�n� d�lala, dostávalo, ale i mnoho množství 
Centný�u každy rok k prodaji p�ebeyvalo. 
Dvouma nebo t�íma p�íklady, z Reyster Ur-
burních p�epsanými, to potvrdím. Léta 1523. 
koupilo se do Mince M�di r. zrn�né 1677. 
Cent: 1. Kámen. 5. lib: a to vše od Kuttnohor-

                                                          
l. Hýle, míra, do nížto 12. Centny�� vcházi. 
n. v kon�inách a místech. 
n. t�žilo. 
o. hlubina: kde se hlubokost dol� skonává. 
p. každého �tvrt léta. 
q. na Kole�kách. 
r. na zp�sob ru�ni�ných brok� lité. 

ských Ertzkaufe��, jenžto ji v svých hutech, z 
s. hertového st�íbra, odehnali. V lé151tu 1524. 
koupilo se ji od týchž Rudokupc� 1588. Cent: 
10. Kamen: 15. lib: Za rok 1541. a 1542. shro-
máždili ji tak mnoho, že ji do Nomberka Kup-
c�m za 20. tisíc kop groš� �eských prodali. 
Mímo to, co ji k t. p�ísadám rozli�ného u. Verku 
spot�ebovali. Aniž se n�kdo domnívej, že ta 
M�
 byla jalová: nebo, nejsoucí ješt�
x. zagrovaná, mnoho st�íbra v sob� držela. 
Chceši v�d�ti, jak mnoho? Nezatajím. 

V t�ch 1677. Cent. 1. Kamen� a 25. lib: 
dokázali Pr�bý�í st�íbra býti 4193. H�ív: 3. 
Fertony, 1. Lot, 2. Kventle. Z toho, o jiných 
dvou poštách hádej. Jdi nyní n�kdo, a že Hory 
v Kuttn� nebyly bohaté, �ekni: Když M�
 sa-
ma Krále �eského tak obohacovala! A to bu

až posavád o ve�ejném Hor Kuttenských Po-
žehnání Božím pov�díno. Nyní k partikulární-
mu a zvláštnímu p�ikro�me, a který na Rudu 
neb Kyzy neybohat�jší doly beyvali zpomínej-
me. Kdežto op�t s omluvou u laskavého �tená-
�e p�edcházim, aby totižto na zprávu o tom, co 
p�ed Žižkou beyvalo, neo�ekával, pon�vadž 
nelze toho žádnému pov�díti, a (jak sta�í �e-
chové �íkávali) ani by toho Kaše, (Dcera Kro-
kova a Libušina Sestra, ta neyv�tší hada�ka) 
neuhodla. Již 152jsem �asto na toho žhá�e Žižku 
žaloval, a ješt� �ast�jí budu žalovati, že nám 
neyznamenit�jší Horské pam�tí popálil. Cokoli 
tedy zpomenu, to se bude všecko, na �asy, po 
Žižkova do pekelné hranice, jížto tisícnásobn�
zasloužil, uvržení, vztahovati. 

P�edn� Couk Oselský, pro velikou st�íbra 
výnosnost, chválu míval. Na tom pak Couku, 
d�l Osel, a mlady Rousy, neychvalen�jší bey-
vali: jakož mne tomu jedna stará Reystra, léta 
1510. a 1511. od dolových Písa�� sepsaná, vy-
nau�ila. V níchžto stálo, co kterého týhodn�, z 
každého dolu, rudy se vyprodalo. V tom však 
Osel Mladý Rousy p�edcházel, že p�kn�jší ru-
dy vydával, a ne tak mnoho y. Grub�, z. Nysyk�
a a. Plent�, jako Rousy, míval. Nýbrž �asto

                                                          
s. na hertu p�epáleného; Jest pak hert, pec, v nížto se 

st�íbro od m�di odhání. 
t. P�ísada slove M�
, která se do st�íbra p�idává. 
u. rozli�né Mince. 
x. od st�íbra dokonále neodehnaná. 
y. Grub. Ruda nedošlá, k Cínu podobná. 
z. Nysyk. Ruda dírkovatá, požlutlá. 
a. Plent. Ruda chudá, �ernosv�tlá. 
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samy b. K�oury v skále se nacházeli. Tak že 
d�l Osel mnohem poctiv�jšího jména zasloužil, 
a ne Oslem, ale St�íbronošem slouti mohl. Na 
Couku Rovenským, mezi všemi doly neybo-
hatší beyval d�l, Králi	ek nazvaný; od n�hož 
až posavád hromada navezenýho kamení, Krá-
li	ka Halda (ne Králicka) slove. Odkudby pak 
ten d�l toho jména m�l nabyti, kdo z nyn�jších 
Horník� umí pov�díti? Žádný. Já jim povím, 
153co vím. Když se Králi Vácslavovi, toho 
jména druhému, okolo léta 1289. Syn, též 
Vácslav na K�tu Svatém nazvaný, narodil, prá-
v� v ten �as Haví�i, d�l na Rovní zarazyli, a ku 
poctivosti toho malého Králi�ka, Králi	kem
jey nazvali. Kterýžto po letech, když na pravý 
c. Klufty p�išlo, všech Rovenských dol� za-
sloužil Králem slouti, pon�vadž, nercili K�ou-
ry, ale i veliký d. dygnovitého st�íbra Handštá-
ny, na zp�sob lojových tobolek, zvlášt� okolo 
léta 1420. vydával: a	 nic o tom ne�ku, že s 
samým tem�� e. Guldancem, f. �ervencem a 
g. Glancem v n�m se potkávali. Což vše jedna 
sta�i�ká pam�t dosved�uje. O Pta	ích, Kav-
	ích a Vl	ích Horách schváln� nic nepovídám: 
podobn� o Couku Greyfským, Anjelským, 
Nyfelským, Hloušeckým nic nepravím, aby mi 
snad n�kdo, oné starobylé Písni�ky, umíš do-
b�e tlachem d�lati, nezazpíval. Toliko o Kuk-
líku, Ka�ku a Turka�ku, málo n�co dotknu. 
T�ch t�ech Couk� tak náramné bohatství beyva-
lo, že ho ani lidský Jazyk vypraviti, ani pero 
vypsati nem�že. Sama Libuše vyznala, že ho 
bude bez míry. A jist�, a� p�es 154t�i sta let, ne 
na korce, ale na hyle, od tisic� lid� se m��ilo, 
však žádný tak bedlivý po�itá� se nenalez, jen-
žby celé Facit a Summu Summárum spo�ítal. 
Kuklik od Haví�� N�mc�, k pavování té t�íh�-
beté Hory pozvaných, pro hojnost st�íbra (nebo 
hned z prvopo�átku 400. h�íven st�íbra každý 
teyden vynášel) Ein gutts glück, to jest, dobré 
št�stí byl nazván. Ka�k podobn� od N�mecký-
ho slova Gang, to jest Pramen, pocházi: (per 
Antonomasiam) skrze místo jmenku tak �e�e-
ný, že všecky jiný Prameny, dobrotou svých 

                                                          

b. K�oury. Samorostlé kude�avé st�íbro. 
c. prameny st�íbrne. 
d. �istého. 
e. Guldanec. Ruda podobu zlata mající. 
f. �ervenec. Ruda po�ervenalá, k plic�m neb játrám po-

dobná. 
g. Ruda blískavá bohatá. 

h. Kyz�, p�evyšoval. Co pak Turka�k? Ger-
manské Haví�stvo, pat�íce na jeho obzvláštní 
položení, na i. Khen� rud, a k. Klufet složení, na 
skal l. Sacunky a p�evržení, Thawrgang, to 
jest, Trvanlyvý Pramen mu p�evzd�li. A jist�
pravdu uhodli. Nebo ze všech jiných Couk� a 
Pramen�, z nichžto n�který vyschli, n�který se 
zatopili, tento samotný až posavád trvá, a Kut-
tenským Obyvatel�m Titul a jména Horník�
zachovává. Zav�eme tento Handštán s onou 
chválou, kterou Horám Kuttenským, jeden 
znamenitý Vlach Hieronymus Balbus �e�ený, k 
Panu Bouslavovi Hassensteynovi z Lobkovic, 
ve všelikem um�ní zb�hlému muži, píšíc vydal, 
když takto zpíval:  
155Dives inexhaustis resonat Mons Kuttna 

metallis: 
Argentóq; fluens, tota liquescit humus.

Což já takto, svou špatnou Poëty�kou, na �e-
sko p�ekládám. 

Laví se Hory Kuttenské 
Po všem Sv�t�: 

 Že v nich bohatství podzemské, 
  V skalách kvete. 
 Že tak Rudami oplyvá 
  Jejich Zem�: 
 Až se v ní St�íbro rozlívá, 
  � Rtutí plém�.

Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan edenáctý.

Na Vort� Bohá	 a. vyšramovaný. 
Ezi jinými na Ka�kovským Couku
Radšachty, beyval n�kdy d�l hluboký, 
Tolpy nazvaný, v n�mžto mimo jiné 

156Vorty, nacházel se jeden, pro množství Rud 
a Kyz� velmi odplatných, Boha	 tytulovaný. Z 
toho Vortu tento Handštan pocházi, jeyž jsem v 
potu tvá�i své tim oumyslem vyšramoval, 
abych, po dokázaní Božího Požehnání v Ho-
rách Kuttenských (což se v p�edešlém Hand-
štánu dosti z�ejm� stalo) ne všecky, ale n�které 

                                                          

h. Rud, víc m�dí než st�íbra majících. 
i. sb�hnutí mnoho rud do hromady. 
k. st�íbrných žil. 
l. položení. 
� Cht�jí tomu n�kte�í Horníci, že St�íbro ze Rtuti s sirou 

smíšene, pocházy. 
a. z šrámu klufty vy	atý. 
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toliko bohaté Horníky, jenžto t�mi Horami pe-
n�z a statku nabyli, p�ed o�í �tená��m této 
knížky p�edstavil. 

O bohatství Horník� na Horách 
Kuttenských. 

Eyvali (a snad jsou až posavád) n�kte�í, 
jenžto živnost Horní velmi hanívali, a 
to z této neyvíce p�í�iny, že, prey, ti, an 

Hory b. pavují, oby�ejn� do veliké chudoby pa-
dají, a m�lili jsou prve který groš, potom že 
jích tak mnoho, co koza vlny, žába vlas�, (totiž 
nic) mívají. Dávám tomu místo, že se tak vede 
t�m, kte�í slep� a bez um�losti k pavování Hor 
p�ikra�ují. Totiž, kte�í aneb kdekoli, bez všeli-
jakých c. Špíru�k�, doly zarážejí; aneb po sta-
rých Šachtach a Vortech, již dávno spavova-
ných, se potloukají, a jako pab�rují; aneb �e-
ládku, v Horní�ným díle nezb�hlou, z Panských 
grunt� (kdežto z mládi s hnojnými vidlami neb 
pluhem zacházeli; krávy, h�íbata neb svin�
pá157sali; jak živi o Kluftách neslyšeli) po-
b�hlou, k d. feyslu a e. fimolu p�ipoušt�jí, dílo s 
ními obkládají, a jen na to, zdali zdravý, silný a 
pracovitý jest Pacholek? pozorují. Za tim pak 
na to nic se neptají, zdali tomu, coby byla Hory 
f. lijovitost neb g. štyglovitost; co h. šarova v�c 
neb i. k�ížová; co k. hant neb l. lint, rozumí. 
Ješto takový Horního m. Kompastu nikdý nevi-
d�l; mnohem pak mén�, na kterou hodinu 
n. štreychující o. Klufta dobrá jest neb nedobrá, 
slišel. Bez pochyby, kdo se s takovým 
p. tovaryšstvem na q. šorfování a r. pavování 
oddává, že	 nezbohatne, nýbrž brzo, s mošnou, 
v odranci a chodeckým plášti, skyvu chleba, 
d�m od domu, pro B�h žebrati musit bude. Ale 
kdo s mozkem a náležitou manyrou Hor se 

                                                          
b. na Hory nakládají. 
c. rudních znamení. 
d. Havi�skýmu kladivu. 
e. železnýmu klínu. 
f. ležatost. 
g. p�íkrost. 
h. sto�ená klufta. 
i. k�ížem ležící. 
k. visycí skála. 
l. ležící skála. 
m. Takového Kompastu m��i�i dol�v užívají: kterýžto se 

na dvakrát 12. hodin d�lí. 
n. padající. 
o. Pramen rudy. 
p. �eledi. 
q. nových dol� hledání. 
r. Hor t�žení a vzd�lavání. 

chápá, a Artykul�, od zkušených Horník� vy-
m��ených (o nichž snad jinde n�co p�ipomenu) 
se p�idrží; nem�že než s velikým p�i Horách 
užitkem se potkati: le�by práv� B�h, pro n�jaké 
tayné p�í�iny, nežehnal, a ty zemské poklady 
p�ed nim ukrýval. P�íklad� máme dosti v roz-
li�ných Kronykách, kterak mnozí p�i Horách 
prosperyrovali. Co jest Turso, Krakovský 
chudý M�št�nín, 158skrze pavování na Horách 
Uherských, za Vladislava Krále, mezi Stav 
Panský nep�išel? Co, za Maximiliána Císa�e 
toho jména prvního, n�jaký Kunrad, pro Chu-
dobu (s nížto mnoho let v francích se potýkal, a 
Kunrad Žebrak odevšech se jmenoval) velmi 
opovržený, na Firšteynských Horách v Lotringu 
tak nezbohatl, že od Císa�e Hrab�tem u�in�n, 
mnohé jiné Pány p�evyšoval? Ale nechme ci-
zích, a k domácím se obra	me. Naší jist�
Horníci, a� po Stavu Panském neb Hrab�tském 
nedycht�li, nic mén� z Hor svých tak ztu�n�li, 
že jm�ním svým mnohé Pány p�edcházeli. Ta-
koví byli, za oných st�íbrných, a	 ne�eknu zla-
tých let, n�jací Ruthardove, o nichž Hájek 
(pod letem 1309.) sv�d�í: že z nich n�kte�í tak 
slavn� svou v�c vedli, jakoby neyznamenit�jší 
Páni a Hrabata byli. Ti Jind�icha Korytanského, 
Misto-Krále �eského, v veliké nenávisti, proto 
že st�íbra, které se v Horách Kuttenských na-
chazelo, k užitku Zemskému neobrácel, ale ven 
z Zem�, do svých Korytan, vyvážel, m�li. 
Nýbrž tak se proti n�mu rozlítili, že se i pro-
hlásili, kdyby pro n�které Pány �eské sm�li, 
žeby cht�li, na sv�j groš, vále�ných dráb� hod-
nou rotu zverbovati, a toho Jind�icha, se všemi 
jeho holomky, z �ech vypuditi. Byli pak z nich 
neyp�edn�jší tito t�i: Kunrad z ho�ejšího Ryn-
ku, Ji�í od zlaté Husy, a Markvard od �erné-
ho Orla. Jaké tu 159musilo býti bohatství, když 
jeden toliko Ruthardovský Rod, na sv�j náklad 
troufal sob� lid sebrati, chovati, a náležitý žold 
platiti! O možnosti Jana Rutharda, na Kolmarce 
n�kdy bydlícího, a Krále Vácslava v svém p�i-
bytku hostícího, již dávno (v 5. Handštánu) 
jsem pov�d�l: nyní o jeho Bratru Ji�ím slušné 
jest taky n�co spomenouti. Ten nemén� bohat-
stvím opleyval, nebo s Bratrem Janem zárove�
na doly Ruthard a Sekhard nakládal, a záro-
ve� hojné s. Ubrlaufy brával. V tom však s brat-
rem se nesrovnával, že se k lidem št�d�e nemí-
val, ale skrbný houžvi�ka, halé�e nevydal, když 

                                                          

s. Užitky, po všech nákladích na Hory, p�ebíhající. 
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nemusil. A co více jest, jedinou Dceru Rozinu, 
a� od mnohých vzácných Mládenc� a Vdovc�
k Manželstvu žádanou, žádnému dáti necht�l: s 
tou premovanou omluvou, aby, prey, nevd��-
nému zeti, takové p�kné bohatství a nábytek, 
do rukou nep�išel. Co pak dále u�inil? �ehobys 
ani od Turka ani Tatara neo�ekával. Povolal 
ukrutník zedníka do domu svého, nad Pachem 
pod D�kanstvím nákladn�, dle t�ch �as�
sprostnosti a zp�sobu, vystaveného; a zavázav 
ho p�ísahou, aby, co u�inil, nepronášel, v jed-
nom sklep� podzemním, st�íbro své všeliké, i s 
Rozinou, zazdíti poru�il; prav� k ní: Tu hle, 
dcero má, pokojí�ek manželský i l�žko budeš 
míti, s tím st�íbrem, jako s ženichem, budeš 
bydleti; v tom kout�, bohatá šestned�lka, budeš 
ležeti. Rozina, 160a� se do sklepu vjíti zdráhala, 
a jak mohla bránila, velikým k�ikem za pomoc 
žádala, však že žádný neuslišel, ani ku pomoci 
nep�isp�l, chtic nechtic, musela tam vjíti, a v 
n�kolika dnech ho�em um�íti: jižto taky ten 
práv� kamenného srdce ne Otec, ale pravý Ot-
�ím a Mordý�, následoval, a snad, k onomu 
nemilosrdnému Boha�i, do Pekel se dostal. 
Ona pak, po smrti, �asto se v tom dom� ukazo-
vávala, a pla�ecí p�edpovídávala, že po mnoha 
letech ten d�m klesne, a tim pádem mnoho lidí 
za�íceno bude. Nedomnívej se n�kdo, že báse�
a lidskou smyšlenku vypravuji, jest to jistá sta-
rých pam�tí zpráva, kteroužto sama v�c po-
tvrdila. Nebo léta 1648. práv� p�ed Kv�tnou 
Ned�li p�ed ve�erem, ten d�m náhle se obo�il, 
a 15. osob zasul, z nichžto 7. hned na míst� bez 
Duše z�stalo, jiné pak, a� živé, však velice 
zhmožd�né, a zda�kané, s nemalou práci se vy-
rumovaly, jakž ti, jenž se na to dívali, povídají. 
Tuto p�íhodu, a� sem vlastn� nepat�í, proto 
jsem p�ipomenul, aby lakomci poznali, kam je 
jejích proklatá skoupost p�ivádí, tak že �asto 
netoliko cizím, ale ani domácím, ani vlastním 
d�tem, nic dobrého nep�ejí, a ne�iní. Ale již za-
se na cestu. Po Ruthardích neybohat�jší beyvali 
Ertzkaufe�i, to jest Rudokupcove, kte�ížto Rud 
a Kyz� od Kverk� skupováním, potom týchž v 
svých hutech šmelcováním, naposledy pak 
t. hertového st�íbra, do Královské Mince, 
161prodaváním, nad míru a víru bohatli. Takový 
Rudokupec beyval n�jaký Mikuláš Elbl, který 
pen�z na u. Hyle, 4. p�kné domy, troje hutí po 
                                                          
t. v peci, které Hert �íkají, p�epáleného. 
u. tak �íkají Horníci, když n�kdo nes�íslnou summu pe-

n�z má. 

sob� zanechal. K tomu mocné listy, na 1182. 
h�ívny st�íbra, rozli�ným dlužník�m p�j�eného, 
léta 1443. d�dic�m kšaftoval: což mn� dosti 
divno p�icházi, že v 19. letech po Hory z 
gruntu vypálení, všeho nábytku ztracení, a ta-
kovém všech tem�� Hor spušt�ní, tak hojn� se 
mohl zvotaviti. Opakuji, co jsem již dávno 
pravil: Dob�e Ji�í Agrikola, v své o Horních 
v�cech Kníze, napsal: že, komu B�h žehná, v 
jednom roce p�i Horách, nežli v desíti p�i pol-
ním hospodá�ství, více zeyskati m�že. V létu 
1462. sešel z tohoto Sv�ta Prokeš Ertzkaufe�. 
Co pak s sebou na onen odnesl? Nic, le� co do-
brého u�inil. Všeho tedy d�dic�m svým zane-
chal. Totiž, dva velké domy u Hory, jeden v 
Praze; Dv� huti s svými x. Štadly, a všemi p�í-
pravami. Na zlaté a st�íbrné Minci velmi mno-
ho: a in specie 200. kus� dukát� s Noblem, 
jichžto t�ch let mnoho sob� vážili, a kdo jich 
m�l deset, ten za bohá�e se pokládal. Mimo to 
klenot� a st�íbrného nádobí nemálo. M�di p�es 
40. Cent: y. Kuprového kamynku víc než 20. 
z. Poru. Co to na jednoho M�š	ana nebylo 
do162sti mnoho? Op�t léta 1465. um�el jakýsi 
Jošt Ertzkaufe�, zanechav po sob� všelikého 
statku, jak mohovitého tak nemohovitého, za 
mnohokrát tisíc. Mimo peníze v domácích tru-
hlách složené, m�l v �áslaví, u dobrého P�ítele, 
1200. zlatých Uherských: a 1000. Kop groš�
�eských ukrytých. Ale hle
 co se stalo. Když 
po smrti byl statek inventován, v jedný Truhle, 
našli se 4. h�ívny st�íbra a. hertového. Což, že 
bylo proti Právu Hornímu, i hned Králi Ji�ímu, 
té doby u Hory práv� p�ítomnému, od Šeph-
mistr� v známost se uvedlo. Král pak st�íbro 
takové p�ed sebe p�inesti poru�iv, a ohledav, 
kázal jim komuby m�lo náležeti, nález u�initi. 
Oni sšedše se na Rathauz, a krátce uradivše, za 
zlod�jské je vyhlásili; a kdyby Jošt živ byl, 
proto že toho st�íbra, dle závazku všech Ertz-
kaufe��, ke Dvoru do Mince nedodal, že hrdlo 
ztratiti zasloužil, usoudili: ale pon�vadž již 
umrlý z toho odpovídati nem�že, všecek jeho 
statek že má k ruce Královské býti propaden, 
Dictum vynesli. Což však potom se nestalo, 
proto že vzácní Páni u Krále, za d�dice se p�i-
mlouvali. Tak hle sta�í Horníci, v Horních v�-

                                                          
x. p�islušícím stavením a místy. 
y. M�di ze šlak� a trus� dokonále neodehnané. 
z. Por jest truhla, do nížto mnoho množství Centný��

vcházi. 
a. na hertové peci p�epáleného. 
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cech opatrní bývali! P�esko�me mnoho jiných 
bohatých Ertzkaufe�� (pon�vadž všech bohat-
ství nelze vypsati) a nad statkem Pavla Landy 
se podivme. O tom M�stské Kníhy sv�d�í, že 
za 15. tisíc, a více, kop groš� �eských (um�ev 
léta 1510. po so163b� zanechal. Z kteréžto po-
z�stalosti, Manželka jeho, na stavení Svato-
Barborského Chrámu, jakž jinde uslišíš, dobrý 
podíl obrátila. 

Po Ertzkaufe�ích (jíchžto Rudní handl za 
Ferdynanda prvního a Maximiliána druhého, 
Císa�� a �eských Král� byl cassirován) n�ko-
lik sprostných M�š	an�, a �emeslník�, na plac, 
s jejích bohatstvím, vyvádím. První se mi na-
mát Jan Maslník, podle svého �emesla Sou-
stružník. Ten, ne tak soustružním, jako Haví�-
ským b. Želízkem (nebo Hory siln� pavoval) 
tak zbohatl, že dva prostranné domy, mnoho 
svršk�, a hedbavného šatstva, n�kolik stolic 
c. Pregy�ských (taková jedna stolice za 300. šz. 
gr. �. n�kdy se šacovala) zlatých �et�z�, st�íbr-
ných mis a koflik�, pas�, prsten�, a drahého 
kamení, jakož i jiných klenot�; nad to, mimo 
jinou minci st�íbrnou, 900. zlatých Uherských, 
nashromáždil, a Potomk�m svým, když se léta 
1537. s Sv�tem rozžehnal, postoupil. Nevím, 
mámli o n�m cosi sm�šnýho p�iložiti? P�ilo-
žím. Beyval Maslník �lov�k šprymovný, a rád 
špa�ky rozpoušt�l. Pro�ež �asto Horským
Synk�m sliboval, že chce jim na památk� p�k-
ný klenot, p�ed svou ješt� smrti, darovati. Když 
pak od ních �ast�jí byl nutkán, aby svému slibu 
zadosti u�inil, dal v šatlav� dubovou Klá164du 
ud�lati, aby ji pro své veystupky užívali: kteráž-
to až po dnes, již p�es sto let, v tom míst� káz-
n� stojí, a od Autora svého Maslníce slove. 
Nechme soustra, a do krámce nahlídn�me. Ja-
kýsi Jakub Kramá�, s putynkou po Jarmarcích 
zprvu chodíval, zrcádka, tka��ky, jehlí, špen-
dliky, píš	alky, a t�m podobné tint�rky prodá-
val. Když pak n�kterou Kopi�ku vyd�lal, jeden 
d. Kukus si koupil; ten pak že mu n�kolik 
e. Uberlaufu p�inesl, koupil druhý, potom t�etí, 
až i n�kolik f. t�idcáteych. Z nichžto tak oboha-
tl, že po své smrti, léta 1540. krom svršk� a 
klenot�, i jiného statku, 3211. šz. gr. �. (to jest 

                                                          
b. Želízko, jest Haví�ské kladivo, k Ková�skýmu Pruboji 

nápodobné. 
c. na t�ch sed�, Pregí�i rázy bijí. 
d. Kukus, jest �tvrt t�idcátý. 
e. užitku p�es všecek Horní náklad p�ebíhajících. 
f. každá t�idcáta drží 4. kukusy: jako pinta 4. žejdliky. 

6422 šz. Mišenských) na hotov� zanechal. 
Mnohý Zeman tak mnoho po sob� nenechá, co 
jeden Kramá�, ne Kupec, nechal, proto že pa-
vování hled�l. Za Kramá�em �ezník, ne doby-
tek, ale Mamonu, žene. Tomu Ond�ej Michal�
�íkali, a�koli on málo piva s vínem míchal, ne-
bo pro samou skoupost �edinu píval, a žádného 
pohodlí, jak živ, sob� neu�inil. V tom ho jist�
nechválím; ale však, že pilným Hor pavu�kem 
náramn� zbohatl, p�ipomínam. Synove jeho, 
když na onen Sv�t léta 1516. ten Vondra od-
vandroval, o poz�stalé peníze, ne vy�itáním, 
ale na velký hrnec m��ením, se d�lili. 

Z Massných krám� a šlachtaty, do kožíšni-
cké 165dílny, p�icházím. Komu zapácha, nech	
nos zacpá. Kašpar Fifek (jehož št�drá Fundaci 
až po dnes v Ho�e trvá) Kožíšnik, Soused a 
Horník na Horách Kuttnách, a� k p�ti boha-
tým vdovám p�ižen�ním, nemálo vlny st�íbrné 
nast�íhal, neyvíce však g. Trejboveymi kožemi 
vyhandloval. Um�el léta 1583. na den S. Kry-
spína, v den Páte�ní, ale mastnou topynku Be-
nyáminovi Kutovci z Prahy, Zeti svému poru-
�il: totiž 60. tisíc �íšských tolar�. Kteréžto 
Kutovec, s plesáním Srdce, a� o�í slzeli, p�ijav, 
na památku tak št�drého Tchána, Alabastrové 
Epitaphium, v Chrám� Svato-Barborským, v 
Kaple Mincí�ské, postavil. Více t�m podob-
ných �emeslník� nep�ipomínám, aby mi �as a 
papír, pro jiné vzácn�jší osoby, posta�il. Jakéž-
to byli.  1. Vácslav Pokšuch, který, maje se 
ženiti, Nev�st� své 15. set Kop Mišenských, na 
ruku položil: maje se pak s ní po n�kolika le-
tech rozlou�iti, tisíc zlatých Uherských nap�ed 
ji zapsal; potom o statek veliký, kterého tuto 
nelze popsati, na rovný díl, s jedinou Dceruš-
kou zd�liti se poru�il. Stalo se léta 1495.  2. 
Byl Bartoš z Prach�an (tomu já mnoho, Hor-
níci ješt� více, dlužni jsou, proto že mnoho 
Horních starých pam�tí do svých Almanach�, 
to jest, Kalendá��, zaznamenal, kteréžto do této 
Knížky jsou ode 166mn� p�ejaté) slovutný n�-
kdy na Horách Kuttnách Prymas, a pilný 
Horník: který t�em Syn�m, mimo nez�íslné 
mohovité zboží, tyto pozemské statky: Neška-
redice, Kbel, Opatovice, Blini, Ho�ejší a do-
lejší Chvatlinu, Sobušice, Lhotu, Vidice, Al-
brechtice, Tuchotice, kšaftoval. A zase mnoho 
množství h. t�idcátých, v dolych: Nusli, Hruš-
                                                          
g. treybové kože jsou, v nichžto rudy z dol� na horu se 

ženou. 
h. ty coby byli, jedn�ž pov�díno. 
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ce, Krase, Švábich, Staré a Mladé Plimli, 
Rabšteyn�, Šafarych, Panské šacht�, i	. k 
pod�lení odkázal. Um�el léta 1510. d�lení pak 
léta 1512. se dálo: o kterémž Libro Haeredita-
tum flaveo majore v Radní Kancellá�i se do-
�teš.  3. Pavel p�íjmím, ne �emeslem, �ezní-
�ek: ten mimo jiný statek nemalý, m�l po roz-
li�ných dolych 182. t�idcátých, to jest 728. Ku-
kus�, z níchžto nesmírného bohatství nashro-
máždil. Mnoho jiných bohatých Horník�
schvaln� nep�ipomínám, abych �tená��m t�žek 
nebyl. Toliko se ptám: Co to nebyli Horníci 
bohatí? kte�í tak dob�e domácí své pod�lili. 
Pod�lte tak mnozí z Stav� vyššího, a bude s 
ními dob�e. 

Cht�l jsem již tuto pero staviti, a n�kam ji-
nám se obrátiti: ale mnozí ješt� na mne z hrob�
svých volají, a abych pro zvelebení Hor Kut-
ten, aspo� o dvouch zmínku u�inil, žádají. A	
jest tak. Jeden z nich jest Zygkmund Steyšek, o 
n�mž se píše, že 167léta 1587. od Jana Haší, za 
14000. tolar� Konarovice koupil, a však proto 
hrub� znáti nebylo, aby Pen�z z truhly ubylo. 
Druhý má býti Zygkmund Kozel, kterýžto za 
Prymátorství svého nemálo Horu Kuttnu, 
rozli�ným k Obci stavením, ozdobil. Ten se 
znal, že až do léta 1590. na kahanci (jak Hor-
níci praví) málo míval; toho pak roku d�l Št�stí
na Kukliku, velké št�stí že mu p�inesl. Jímžto 
v p�ti letech tak zbohatl, že léta 1595. od Petra 
Salavy, Bykanec za 6150. šz. gr. �. a od Karla 
Haší, K�esetice a Peršteynici, za 18350. šz. 
Miš: stržil a zaplatil. Ale již o t�ch, pro B�h, 
dosti: nebo ješt� máme s celou Horou co �initi. 
Což pak o ní budem povídati? Toto: že ona te-
m�� všecky i. st�íbrné Hory na svý k. Košty, ve 
všech l. rychtuncích držívala. Kdo Horám ro-
zumíš, co mluvím porozumíváš. Mnoho 
množství tisic� Košt� do roka tu pot�ebí. Ona 
Minci Královskou, v �as pot�eby, zakladávala. 
Ona Král�m pen�zi pomahávala. Karel IV. a 
Monarcha možný, od Endrlína Worsuchera 
Horníka, léta 1363. m�síce Listopadu, na p�j�-
ku pen�z požádal, a dostal. Císa� Zygkmund
(jak u Cochlaea najdeš) do t�icíti tisíc Kop gro-
š� �eských, ne v celém p�l let�, okolo léta 
1420. od 168Horník� Kuttenských, na v��nou 

                                                          

i. všecky Couky, krom Ka�kovskýho a Turkankskýho, na 
n�žto Král nakládal. 

k. náklady. 
l. p�ípravách a pot�ebách. 

oplátku, se vydlužil. Co pak kdyby se byl rok, 
neb dv� let�, dlužil? nebo jednim vrzem peníze 
z truhel se nekoulívají. Král Ji�í, tak �asto, 
P�j	te, p�j	te Horníci, �íkával, až je potom 
omrzel. Kolikrát Horníci Králi Vladislavovi, s 
plnými pytli pen�z p�isp�li? Kdo, medle, Po-
d�brady, tak p�kné Panství, zdávna od Králov-
ské Komory odcizené, pomáhal vyplacovati? I 
kdož jiný než Horníci? Tak Radní Acta sv�d�í. 
Pro�ež taky léta 1495. tu Sobotu po SS. Petru a 
Pavlu, s Panem Benešem z Veytmile, neyvyš-
ším Mincmeystrem, a s Panem Království �e-
ského Podkomo�ím (kdo ten byl, pov�díti ne-
umím) k ruce Krále Vladislava, v ty Statky 
uvázati se zasloužili. Kdo podobn� k vyplacení 
Mladého Kolína, podobn� již dávno z moci 
Královské, do cizích rukou p�išlého, byl napo-
mocen? Slišme hodnov�rnou pam�t, takto 
�koucí: léta 1504. ve St�edu den SS. Šimonyše 
a J�dy, vyplacen jest mladý Kolín k Ruce Krále 
Jeho Milosti, a to pen�zi v Minci na Horách 
Kuttnách nachovanými. Horníci pak p�ip�j�ili 
k té veyplat� 8000. šz. gr. �. kteréžto Summy 
poskytl d�l, Osel �e�ený, na m. Pachu, pod 
Chrámem S. P. Barbory od dávna zaražený. 
Nebo v tom dole, na Hruškov� Vor169tu ob-
zvláštn� veliký n. Khe� dobrých rud se nachá-
zel. V t�ch všech Allegatích nic jsem sob� ne-
smyslil, všecko, dílem z Kn�h M�stských, dí-
lem z jiných starých Pam�tí, Kalendá��, Alma-
nach� (který mn� k v�li nelhali, nebo p�ed sto a 
více lety, o mn�, ani o této mé práci, nic nev�-
d�li) jsem vybral, a k oslavení Hor Kutten, 
poznamenal. 

Tu tedy máš �tená�i, Bohá�e Kuttenské: 
ne všecky, ale z mnohých n�které; kdybych byl 
cht�l všecky vy�ítati, mn� železných rukou a 
pera k psaní, tob� Argusových o�í k �tení, a ví-
ce pár� uší k slišení, byloby za pot�ebí. M�j, 
medle, na tom mále dosti: a pok�dž se líbí, sám 
se t�ch Hor dotkni; kdo ví, zdali t�, v n�jakým 
dole Bohá	i, bohaté št�stí nepotká. Aby pak 
tím d�íve potkalo, následující Regule, a Pravi-
dla Horní zachovej.  1. �eládk�, Horních p�í-
padností a oby�ej� pov�domou, jednej; a ji 
službou poctivou, nelituje pen�z, zaopat�.  2.
Pob�hlé z Panských grunt� chasy, za n�kolik 
let  (ažby  se  totižto  n��emu  nau�ila) k sekání 

                                                          
m. Pach, jest potok pod Horou tekoucí. 
n. sb�hnutí. 
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rud nep�ipoušt�j: k o. Hašpli, neb p. Perku na 
q. Pu�e r. b�hání jí užívej.  3. K d�lník�m, jak 
piln� své s. Šichty d�lají, �asto p�ihlízej, a na 
t. Huttmanova slova ne vždycky dávej.  4. V 
jednom toliko dole neb Vort� nikdý nepavuj, 
ale na rozli�ných místech pože170hnání Božího 
vyhledávej: nebo, kdyby jedna pošta fallirovala, 
a u. košt� nevynesla, druhou se budeš moci 
hojiti, a tak díru, od chudýho Vortu v m�šci 
provrtanou, zacpati.  5. P�i�i� se k tomu, aby 
od všech Spolu-Kverk� zb�hlý x. Maršeydnik, 
jenžby hornímu Kompastu rozum�l, p�i horách 
se choval, a po které hodin� mají t�žiti, Haví-
��m ukazoval.  6. Když y. Prop�j�ku v jistých 
z. Laních dostaneš, bys ne vždycky na silné 
a. Umprochy p�icházel, vždy p�edce 
b. Štolhortem odsedej, a (jak Horníci �íkají) 
chleba za chlebem hledej. Nebo, mimo nadání, 
takovou housku natrefíš, že ji za n�kolik let ne-
spreytuješ, to jest nesníš.  7. Lásku, svornost a 
up�ímnost k Spolu-Kverk�m zachovávej; jeden 
druhému nad�lení Božího nezavid�j; 
c. nadražených Rud d. nezaslep�j; e. Fudrnosti 
f. Perky nezasaz�j.  8. Kohokoliv m�žeš, k pa-
vování Hor nabádej. Nebo vždy pravda jest, co 
Král Vácslav v Horních Právích (Kníze 3. Kap. 
1.) pov�d�l: Ruda která se od mnohých hle-
dá, snáze se nalezá. A mnoho tisíc h�íven 
odpo	ívaloby v zemi do dne Soudného bez 
užitku, kdyby v kaž171dém dole g. lanove a
h. vortove nebyli i. prop�j	eni. Naposledy, 
toto starých Horník� napomenutí �asto sob�
�ítej. 

                                                          
o. rumpálu. 
p. jalové skály nasekané. 
q. na kole�ku. 
r. vození. 
s. ur�itý �as k díl�. 
t. Hutman jest, jako Šafá� dolní. 
u. Nákladu. 
x. M��i� Horní. 
y. dovolení k pavování. 
z. Lan Horní, drží 7. later. Latro pak 3. lokte a p�l t�etí 
�tvrti Pražské. 

a. Klufty a prameny. 
b. celou skálou. 
c. nalezených. 
d. nezamaz�j. 
e. Uli�ky dolní. 
f. jalovou skálou. 
g. jisté míry. 
h. místa k t�žení. 
i. pronajatí. 

Eyspíš p�i Horách bohatne, 
Statek množí: 

  Kdo na sv�domí nevadne, 
   P�i tom Zboží. 
 2. Bu� práv D�lníku i Králi, 
   Z Horní P�dy: 
  B�h t� nad�lí ze Skály
   k. Khen�m rudy. 
 3. Z  l. Auszpeytu ud�l žebrá	ku, 
   Též Záduši: 
  Najdeš vždy pen�z v svém va	ku,  
   Až pod uší. 
 4. �ímž kdo více uspo�uje, 
   A schovává: 
  Tím B�h mén� ud�luje, 
   A dodává. 
 5. V�� t�m, jenž toho zkusili,  
   Za svých 	as�: 
  A Fortun� nastavili. 
   Hlav, i vlas�.
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Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan vanáctý.

Z dolu Stráž a. vyšturcovaný. 
Ohaté Hory Kuttenské, Bohatí Hor-
níci beyvali, jakož ve dvouch p�e-
dešlích Handštáních ukázano. Ale 
to obe byloby snadno ochudlo, kdy-

by byli Horníci velikého pozoru nedávali. Pro-
�ež Šephmistr� a Konšel� Hor Kuttenských, 
mezi jinými pe�emi a starostmi, ta neyv�tší 
beyvala, aby Hory v své podstat� vždy z�stáva-
ly. Tak že je slušn� mohu Anjeli Strážnými 
vt�lenými nazvati. O té jejich Stráži, tento 
Handštán, z dol� Stráže, na Pta	ích Horách
n�kdy bývalého, vyšturcovaný, mnoho pam�ti 
hodného nám vyjeví. 

O Stráži starých Horník� nad Ho- 
rami. 

I, jenž na Stráži nebo Vart� stávají, na 
všecky strany, prohlízívají, aby od ni-
kud nic nep�išlo, coby mohlo, místu 

jim sv��enému, uškoditi. Tak a nejiná� sta�í 
Horníci �inívali: bedlivé oko na to nesli, coby 
jejích Horám k prosp�chu, aneb ublížení �elilo. 
                                                          
k. Khe�, jest sb�hnutí mnoho st�íbrných žil do hromady. 
l. z Horního užitku. 
a. vysypaný. 

1.
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Na dvouch pak 173v�cech ta jejich bedlivá stráž, 
neyvíce záležela. P�edn�, všeliká Pryvilegia, od 
Král� �eských milostiv� jim nadaná, vší moci 
zastávati. Potom, nastupující p�i Horách škody, 
p�edcházeti, aneb, již stále, napravovati. Tu 
obojí Stráž a pe�i n�kterými p�íklady potvrdí-
me. 

Co se hájení Pryvilegií dotý�e, v�douce o 
tom dob�e sta�í Horníci, že: non utendo, & 
malè utendo Privilegia amittuntur.

To jest: 
Kdo Práv zle - neb ne - užívá: 

Snadno o n� p�icházívá. 
Pilney na to pozor dávali, aby nadaných 

sob� milostí, ani dál nežby slušelo, nenataho-
vali; ani od nich odtísknouti se nedali: jakž z 
následujícího Discursu porozumíš. 

Neyprve, mívali Kuttenští Horníci od sta-
rodávna obdarování takové: aby žádným daním 
podrobeni nebyli. A to slušn�. Pon�vadžby 
možné nebylo, dva m�šce, jeden na horní, dru-
hý na zemské pot�eby, chovati. Když se pak 
n�kdy p�ihodilo, že �eští Králové, aneb Páni 
Stavové na Hornících Kuttenských bern� po-
žádali: tu oni, se vší však poníženosti a šetr-
nosti, aby p�i svých svobodách byli zachováni, 
prosili, a tak dlouho se hájili, až i obhájili. Po-
kudž však kdy k �emu svolili, to že z dobré 
v�le �iní, protestyrovali, a na to Majestáty od 
Krá174l� dosahovali: cožby se mohlo 
dostate�n� odemn�, kdyby �as posta�oval, 
prokázati. 

Podruhé: mívali od dávna toto Pryvilegium 
Horníci, aby plnost Práva u nich se konala, a 
od jejich veypov�di, nikam jinám, le� ku Králi 
J.M. (však polože prve 15. H�íven Pen�z) od-
volání se nedálo. Proti kteréžto svobod�, léta 
1535. P. Albrecht z Guttenšteyna, Král: �esk: 
Neyv: Mincmeystr, hrub� t�ze se zasadil, a aby 
k n�mu Apellacy šla, všemi zp�soby nastupo-
val. Ale Horníci, jakožto dob�í Strážní, u Krále 
Ferdynanda I. svých Pryvilegií snažn� bránili, 
až i nad P. Mincmeystrem svít�zili. 

Po t�etí: Radovávali se Horníci i s touto 
svobodou, že, když se cizo-Panští lide k Horám 
oddali (však nebylili zlo�inci neb zlopov�stní) 
žádný Pán nemohl a nesm�l jich odtud vy-
zdvíhnouti. Že pak n�kte�í z Pán� a Rytí�� proti 
té svobod� povstali, a své poddané, skrze Kraje 
�áslavského Heytmany, jako mocn� z Hor 
vzíti usilovali: Rudolf Císa� a �eský Král, léta 
1604. od Kuttenských Strážných v tom napo-

menut, a aby p�i svých starých svobodách za-
chováni byli, od Šephmistr� jsa snažn� dožá-
dan, t�m Krájským Heytman�m, takového Ky-
sela nava�il, že jim po n�m n�kolik dní zuby 
trnuli. Ta Kapitola Královská p�ed rukama jest; 
kdo mi nev��íš, snadno	 ji ukáži. 

175Po �tvrté: od po�átku M�sta Hory 
Kuttny vždy to právo Šephmistr�m pat�ilo, 
aby všecko, jak Hor b. st�íbrných, tak 
c. Perkverku Ka�kovského, Haví�stvo, pod 
zprávou Ou�adu Šephmistrského z�stávalo, jim 
se �ídilo, a od n�ho Starší a Konšely sazené, 
p�ijímalo. Ale léta 1472. z �íhosi návodu, cht�li 
se Páni Haví�i z té moci vyšroubovati, a aby 
Nejv: Mincmeystr, Starší nad ními moc m�l 
voliti, p�i Králi Vladislavovi vyhledávali: ja-
kož i Majestát na to, po tíchu, obdrželi. Než 
Strážní Horní, postavivše se naproti, aby p�i 
svých starobylích veysadách byli zachováni, u 
Krále tla�ili, aniž tla�iti p�estali, až Královské 
slovo, i ten Majestát zpátkem šel, a Haví� pod 
Právem Šephmistrským z�stal. O té v�ci, ob-
šírná Acta se nacházejí. 

Po páté a posledn� (nebo nelze všeliké je-
jich, p�i obhajování Horni�ných Svobod, stráže 
a pe�í, vypsati) toto od starých let Horníci m�li 
osvobození: aby, kdokoli d�m pod Šosem 
M�stským na Horách Kuttnách má, bu
 on 
t�ebas Pán, nebo Rytí�, povinen byl Hory pavo-
vati, a na n�, podle d. rozkverkování e. talu, 
nakládati; tak aby tím lép�jí 176Hory zdržané 
mohly býti, a k pádu nep�išly. Že pak okolo léta 
1600. mnozí z Panstva a Rytí�stva, a� na Ho-
rách Kuttnách p�íbytky své m�li, však z té 
povinnosti se vynímali, a užívajíce veysad 
Horni�ných, jha a b�emena nýsti necht�li: 
Strážní Horní, to jest tehdeyší Šephmist�í, k 
Rudolfovi Králi a Pánu svému své outo�išt�
vzali, a jakby ta odpornost Stavu vyššího, k ve-
liké Hor záhub� �elila, vroucn� vyu�ili. Co k 
tomu Rudolf? léta 1601. v St�edu den O�iš	o-
vání B. P. M. Mandát vydal, a P. Krystofovi z 
Sebuzina, ten �as Neyv: Mincmeystru, takové 
osoby Stavovské p�ísn� napomenouti, a k tomu 
skute�n� p�idržeti poru�il, aby jedenkaždý z 
nich, pokudž cht�jí na Horách Kuttnách míti 
svá obydlí, zárove� s jinými Obyvateli Kutt-

                                                          
b. t�ch totižto Couk�, na nichž rudy víc st�íbra než m�di 

vynášely. 
c. na n�mž kyzovitý rudy více m�di než st�íbra vydávaly. 
d. rozvržení. 
e. jistých díl� a Kukus�. 
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nohorskými pavovali, a na n� náklad vedli. Z 
t�chto p�ti d�vod� dává se na oko znáti, jakou, 
Strážní Horníci, nad svými Pryvilegiemi Stráž 
drželi: tak že není se �emu diviti, že za jejich 
�as� Hory kvetly. Nebo (jak Rudolf Císa� �íká-
val, a v Mandátích na Hory pat�ících psával) 
všecky Hory, kde ty koli vyzdvížené jsou, to-
liko samým �ádem, a dobrou zprávou, a NB.
když nad svobodami a obdarováními jich 
ruka ochranná se drží, stojí. To �íkával a 
psával Rudolf, �eský Šalomoun, jakž ho 
mnozí Scribenti nazývají; a 177snad ješt� tomu 
Šalomounovi nebude n�kdo v��iti? 

Nyní k druhé Stráži se obra	me, kterážto 
na tom záleží, aby nastávající p�i Horách škody 
se p�edcházely, aneb již stále, podle možnosti 
napravovaly, na �emž starým Horník�m nic 
nezcházelo, jakž nyní porozumíš. 

Oni aby p�ed zatopením od vod deš	ových, 
Couk Rove�ský a Oselský zachovali, co jsou 
neu�inili? To ovšem, o�em málo nyn�jších 
Horník� má v�domost. Totižto Pach (Potok 
nevelký, a který, když sucho, i ty husy suchýma 
nohama p�ejdou; ale však, když se rozvodní, 
velmi škodlivý) po�nouce od Hutí Králov-
ských, až k brán� �áslavské, oblátkovým ka-
menem co neylype dali vydlážiti. A to pro to 
jediné, aby voda, kdyžby se bu
 z oblak�, aneb 
Malešovských Rybník� vylila, po tom dlážení 
ouprkem b�žela, a nikoli teynými pr�chody do 
hlubin Rove�ských a Oselských se netáhla. A 
ta byla p�í�ina, pro� se za starých let všeliké 
f. Perku a g. Šlaku do Pachu h. šturcování, p�ís-
n� zapovídalo: jestli pak kdo z i. Kverk� neb 
k. Ertzkaufe�� toho se dopustil, bez milosti 
beyval pokutován (cožby snadno bylo mno-
hými p�íklady provesti) aby totižto Voda Pa-
chovská, svobodný tok a zpád m�la, a do b�ehu 
se ne178tla�ila. Nebyloli to nastávajíci škody 
p�edcházeti? Ale slišme o tom ješt� dálejí. Ne-
lze vypraviti, kterak jsou se horní Strážní teh-
dáž fresovali, když Král Vladislav od pavování 
Turka�ku upustil. To pak se takto stalo. Vla-
dislav, okolo léta 1495. jakéhosi Ji�ího z El-
kuše, Poláka rozeného, ale již dávno p�i Ho-
rách Kuttenských osedlého, a na Tvrzi Lorci

                                                          

f. jalové dobré skály. 
g. roškvark� a rudních trus�. 
h. vyseypání. 
i. Nákladník�. 
k. Rudokupc�. 

sidlo majícího, za Místo-Mincmeystra vyhlásil. 
Ten když se dob�e po všech Horách ohlídl, a 
žeby se na Turka�ku, v dole Holubích, jeden 
Hlízovský Sedlák, s bohatou rudou na svých 
l. talích potkával, cht�l je mermo na n�m 
m. vyšeptati. Pro�ež �asto dobrá slova mu dá-
val, k sob� do Lorce zvával, n�kdy i vínem 
opájel, vždy cht� houserem berana vystrašiti. 
Ale Sedlák zchytralý, nikdý necht�l tomu ro-
zum�ti. Nýbrž �asto se dal slišeti: že nechce s 
Požehnáním Božím pohrdati: a �im ho B�h na-
d�lil, to že taky chce a míní d�tem svým do-
chovati. Jirka (tak ho staré pam�ti vždycky 
jmenují) hrub� se na� rozhn�val, a, máli, prey, 
Sedlák Pánem býti? Lépe by mu slušelo, aby 
pluhu a vídel hled�l. Pro�ež usiloval ho mocn�
o ty tale p�ipraviti, a divné p�í�iny proti n�mu 
bral. Jednák že rudy ustra�uje; jednák že 
n. fudrnosti perky zasazuje; nyní že vod nedrží; 
op�t že o. urbury spravedliv� Králi 179nedává, 
na� žaloval. Ale Sedlák p�ed Ou�adem Horním 
vždycky práv byl, a že Jirka lživ� ho na�íká, 
dokazoval. Jirka tedy vida že hrnec m�d�nný 
daremn� s hlinn�ným se poteyká, a co chromý 
o závod vyhrává, vsedna na ku� k Králi Vladi-
slavovi jako na pošt� jel, a, dostav Audyenci, 
uší mu takovou lží nafoukal: Že Turka�k 
p. Koštu nevynáší: žeby se mu zdálo platn�jí, 
aby se na ten �as, když od jinud, zvlášt� z Osla
a Ka�ku, dosti Rud a Kyzu vychází, s Turka�-
kem poshov�lo: cokoli v tom Couku z�stane, 
to že se k potomným �as�m hodí, a jako v 
truhle zav�ené schová. Král, p�íliš dobrý, a k 
v��ení ledakomus kvapný, dal se tomu závist-
níku p�emluviti, a, bez všelikého dálšího po-
ptání, poru�il prohlásiti: že odevšech 
q. Lenšaftu na Turka�ku upouští. Jirka, že ho-
luba zast�elil, v srdci se chechtal: ale na oko, 
jakoby se mu ten Královský Dekret nelíbil, 
p�ed Horníky se stav�l. Co pak k tomu bedliví 
nad Horama Strážní pravili? zdali tak - Pány se 
ukázali? Nikoli. Psali, supplikovali, Patronu p�i 
Králi vzácných hledali: ale darmo. Král, rozený 
Polák, Polákovi Jirkovi více v��il. Horníci, aby 
jména starostlivých Strážných neztratili, k Zy-
gkmundovi, neyjasn�jšímu Králi Polskému, 

                                                          
l. Horních podílích. 
m. potichu vymluviti. 
n. dolní pruchody a uli�ky. 
o. d�chod� a plat�. 
p. Nákladu. 
q. Pronajímání talu. 
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Vladislavova Panu Bratru, skrze psaní, o p�í-
mluvu se utekli. Kterážto zdali následovala, �ili 
180ne? toho nevím: to však vím, že p�edce Tur-
ka�k pustý, až do Vladislavova smrti, z�stal. 
Po jehožto smrti, jedva Ludvík, jakožto D�dic, 
na Otcovskou Stolici dosedl, tu hned Horní 
Strážní u n�ho tloukli, volali, a aby se Turka�-
ku zase ujal, prosili. Ale žádný neslišel. I ob-
rátili se op�t k vzácným p�ímluvám, a léta 
1517. k Ji�ímu, Bramburskému Kurfirštu, žá-
dostivé psaní, žádajíce p�ímluvy, napsali, s tou 
nad�jí, že co Jirka Polák pokazil, to Ji�í Kníže 
N�mecké napraví. Ale i po tom šturmu nic ne-
následovalo. Turka�k musil v pokoji ležeti, až 
do Císa�e Rudolfa v �echách kralování: kte-
rýžto jey ze sna probudil; ale že p�íliš dlouho 
spal, mnoho dol�, jenž se vodami zatopili, pro-
spal. Zatim Horníci p�edce té chvály dostali, že 
piln� na Stráži stojíce, proti Jirkovi z Elkuše 
volali, a, kdoby Hory zrazoval, Potomk�m vy-
jevili. 

O zatopení dolu Osla, až po dnes, u Hory
mnozí mnoho mluví, ale že snad nev�dí jakým 
zp�sobem se to nešt�stí p�itrefilo, já �tená�e, z 
starých Pam�tí, gruntovn� vynau�ím, a p�itom 
ukáži, jakou té doby starost a pé�i Horní 
Strážní podníkli. V t�ch Táborských rum�jích, 
kdyžto se Hory pavovati, a vody z dol�
r. feylovati nemohly, stalo se, že po všech 
Coucích, zvlášt� kde byly skály �id�ejší, 
mno181ho se dol� vodami zatopilo. A� pak po 
t�ch krvavých bou�ek utíšení, a ne tak vlno-
jako lido-bití p�estání, Horníci Kuttenští za-
�ali zase svých Hor piln� dobeyvati; vody z 
hlubin až na s. šlamy vybírati: nic mén� n�kte-
rým, žádným vymyšleným zp�sobem nemohli 
spomoci. Mezi jinými doly, na Couku Osel-
ském, byl jeden, �ap	och od starodávna �e�e-
ný (nad nímž beyval t. Treyb nákladný, jak až 
po dnes u. Kotlina ukazuje) tak hrub� vodou 
zalitý, že je ze dne bylo vid�ti. Tomu 
x. Radšachtu byliby Horníci rádi od t�ch vod 
pomohli; netoliko pro to, aby v n�m mohli t�-
žiti, ale také aby budoucí škody p�edešli: nebo 
báli se, aby �ap�och vždy n�kdy okolních dol�
nezatopil. Ale zp�sobu, jakby se to státi m�lo, 

                                                          
r. vyvažovati. 
s. dolové bláto. 
t. stroj, k hnání rud z dol� na horu. 
u. nad zasypanou šachtou jako kotel jáma. 
x. šacht� s kolem treybovým. 

nenacházeli. y. Vosrkunstu nebylo možná tu 
vyzdvíhnouti, pon�vadž na tak místo vysoké, 
nemohla se voda k hnání kola vodního vyhnati. 
Pumpami pak, že málo p�i tak velké 
z. Cechvod� zp�sobí a prosp�jí, všickni uzná-
vali. V tom léta 1516. Osel na dolejších 
a. grádích po�al se topiti, a nemálo strachu 
Horním Strážným nahnal; kte�ížto Starší a 
Obecní svolavše, radili se s ními, jakby tomu 
mohlo pomožíno býti? Všickni, a� v horni�-
ných v�cech hned od mladosti zkušeni, vyznali, 
že v té p�í182padnosti neumí rady poskytnouti. 
Ta rada mnoho �as� trvala; �ap�och zatim ne-
zahálel, ale léta 1522. do dol� Helleru, nenadá-
le tak mnoho vod nalil, že v ních jedenácti 
b. Hašplí��m studenou láze� ud�lal, v nížto oni 
netoliko špínu, ale i Duši splakli. Užasli se nad 
tou p�íhodou Horní Strážní Šephmist�í: že pak 
p�íhoda své právo má, ty Hašplí�e zhynulé, Pá-
nu Bohu poru�ili. V tom nahodil se jakýsi Ci-
zozemec, který Strážným sliboval, všecky vody 
z �ap�ochu vyvesti, toliko aby nákladu nelito-
vali. Co se stalo? Ten šantro�ník pump nad�lal, 
ale takových, že když léta 1529. za�ali pumpo-
vati, více smíchu a hn�vu, nežli vody pumpo-
vali: nebo voda t�žce šla na horu, a mnohem ji 
více p�ibeyvalo, nežli ubeyvalo: a tak ten cizo-
zemec, více pen�z z m�šce, nežli vod z �ap�o-
chu vyváživ, pod taji (jako onen, p�ed n�kolika 
lety Holender) pre� vandroval: �ap�ochské pak 
vody, pomalu do dolu Flašar se tla�ily, až v 
létu 1532. skrz skálu se protla�ily, a mnoho 
vort� Flašarských vytopily. Dávala se vina 
vrchním c. Šteygí��m, že toho roku nedali tak 
piln�, jako p�ed tim, Flašarských vod feylovati: 
nebo kde prve za den a noc sto d. lozunk� vody 
se brávalo, to183ho léta sotva po dvamecítma 
brali. Páni Strážní, povolavše vrchních Šteygí-
��, t�ze jim domlouvali, a aby na své p�ísahy 
pamatovali, napomínali. P�itom na�ídili, aby se 
vody �ap�ochské všema zp�soby držely: v 
Kryku pak, Šinpan�, Ji�ím, Studnici, Jelouf�
(to všecko na Oselském Couku byli dolove) 
dnem i noci až na e. šlamy braly: tak aby se 
                                                          
y. vodního stroje s pumpami. 
z. stoku a shromážd�ní vod. 
a. kon�inách. 
b. Pacholk�m, jenž rumpálem táhnou. 
c. Ou�edník�m Horním. 
d. Lozunk vody drží 18. Šilinku, jeden Šilink 12. Jalovek 

u�iní. Do jedný Jalovky (to jest vodní kože) 40. Praž-
ských pinet vcházeti má. 

e. na bláto. 
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škodám v jiných dolých vyhov�lo, v Flašarych
pak, k n�jakým aspo� Vort�m p�išlo. Než ta 
všecka opatrnost málo prosp�la. Nebo t�ma 
�ap�ochskýma vodama, které skrze �íd�ejší 
skálu pišt�ly, a (jak Haví�í �íkají) p�ehudovaly, 
vždy víc a víc v Osle dolních f. grád� se topilo, 
tak že léta 1533. k prost�edním grád�m voda 
vystoupila, a d�lníky z n�kterých g. tal� ode-
hnala. Nelze vypsati, jak to Horní Strážný, Pá-
ny totižto Šephmistry, bolelo; zvlášt� když vi-
d�li, že žádný lidský obmysl nem�že spomoci. 
To pak jim teprv srdce proníklo, když zv�d�li, 
že Kverci Krykovští, pro sílu vod do jejích 
h. Cechy padajících, od svých tal� upustiti 
musili. Nebo dob�e vid�li, jak Kryk se zatopí, 
že i Mladý Rousy (z nichžto Rudy, truc Osel-
ským, bohaté vycházely) dlouho neobstojí. 
Obstály však p�edce až do léta 1539. kteréhožto 
roku, Haví�i v tom dole skálu i. lochující, pro-
razili se do �ap	o184chu, a tu jich hned dev�t 
�ap�ochskou vodou utonulo. Tak hle jedno 
nešt�stí, druhé stíhalo: až posledn� to, ze všech 
neyv�tší, je p�iklopilo. Když totižto léta 1541. 
tu noc na Outerý po SS. Filipu a Jakubu, práv�
v 4. hodiny na noc, Haví�i, jenž v Osle, na 
vort� Hutni	kova v k. Mu	írn� d�lali, na 
l. Cechvodu �ap�ochskou, mimo nadání, pro-
sedli; a ta na n� tak se siln� vyvalila, že jich je-
denáct zachvátila. Z níchžto 8. osob zhynulo, 
t�i pak p�edce, proto že se vítr vod� op�el, na 
živ� z�stali, a pomocí lidskou (jeden dne t�etí-
ho, dva pak teprv dne šestého) vytaženi byli. A 
tak Osel vodu pil, až se dokonce opil. Co	 pak 
se zdá, jak tehdáž Strážným Horním okolo srd-
ce bylo? Nejiná� než jako t�m, jenž o mnoho 
Milion� p�išli. Nebo stará p�ipovídka byla: 

 Dokud Osel bude �váti: 
  Hora bude v št�stí státi. 
Nic mén� ani po tak hrozné rán� o Osla se 

starati nep�estali. Nýbrž, když na sp�ch jiné ra-
dy nebylo, p�i všech m�stských Obyvatelích 
Strážní na�ídili, aby každý, aspo� jednoho Pa-
cholka vyslal, a ti aby na m. Hašplich d�lali, a 
n. Šmelí��m o. fucovati vod pomáhali. To však 
                                                          
f. kon�in. 
g. dílu. 
h. Cecha jest, kde n�kolik dol� neb vort� pospolu. 
i. díru d�lající. 
k. v míst� neveselým. 
l. stok a shromážd�ní silných vod. 
m. u rumpálu. 
n. ti vody do koží nahán�jí. 
o. nahán�ti. 

všecko ni�imž bylo: pon�vadž 185vody, s tloušti 
mužské ruky, ze skal p. fejlem šly, a všecky 
prost�ední grády zatáp�ly, tak že vždy výš a výš 
se dmouce, d�lníky na horu hnaly, až i dokoná-
le q. na den vyhnaly. Povídají staré Pam�ti, že 
ten d�l Osel, od léta 1541. pomalu tonul, léta 
pak 1554. z cela utonul. Kteréhožto roku na 
den S. Mat�je, lide ven z m�sta b�želi, aby se 
na vodu, vrchem z Osla, tak jak až po dnes te-
�e, b�žící, podívali. Velké zajist� r. rozd�lání v 
tom dole býti musilo, pon�vadž �tnácté let, bez 
n�které ned�le, minulo, d�íve než se všecko 
vodama zatopilo. Taková hle byla Horních 
Strážných starost o Osla: jaká pak po zatopení 
Osla nastala? Tem�� v�tší. Nebo Ferdynand I.
Král �eský, jak se toho dov�d�l, žeby se Couk 
Oselský v�tším dílem vodou zatopil, i hned, že 
nechce víc s. Štauru na t. St�íbrné Hory dávati, 
se prohlásil. Kteréžto prohlášení, k smrti Hor-
ník�m se rovnalo. Nebo co, prey, s St�íbrnými 
Horami sami svedeme, jestli nám Král po ruce 
nebude? Jest tu takových náklad� pot�ebí, ja-
kých my sami neobsáhnem. Pro�ež k Pan�m 
Stav�m se utekli, a jich, za p�ímluvu ku Králi 
žádali. Oni, na Sn�m� léta 1543. držaném, s 
Králem o to snažn� jednali, a aby toho Klenotu 
neopoušt�l, prosili; 186p�itom dokládajíce: že 
u. Ka�kovské Hory, bez x. St�íbrných, velmi 
t�žce p�jdou. Král, a� dlouho na svým stál, nic 
mén� dal sebou potom hnouti, a p�islíbil na 
n�který �as na ty Hory s Horníky nakládati; tak 
aby oni t�etí díl Koštu dávali, a tolikež zisku 
p�ijímali. Nelze vypraviti, jaká radost u Hory, z 
té Královské Resoluci pošla. Ale že krátká 
radost, dlouhá žalost, na tom Sv�t� beyvá, i ta 
Horník� veselost nedlouho trvala. Nebo Král 
J.M. léta 1545. Komisa�e na Hory Kuttny vy-
slal, a skrz jejich osoby, všem Horník�m, na 
Vlaský Dv�r svolaným, oznámil: že již dokoná-
le a neprom�nitedln� od St�íbrných Hor
pouští, a samý y. Perkverk Ka�kovský k t�-
žení sob� zanechává. Oni, pokudž cht�jí se Hor 
St�íbrných ujíti, to že se jim p�i dobré v�li za-
nechává: jestli pak ne, že se n�komu prona-
                                                          
p. ouprkem se valily. 
q. na horu. 
r. skal vysekání, a míst prázdných. 
s. daní a pomoci. 
t.  totižto na ty Hory, kteréžto víc st�íbra než m�di n�kdy 

dávaly. 
u. jakožto p�íliš flisovité, to jest tekuté Kyzy mající. 
x. jakožto suché a netekuté rudy vydávajících. 
y. to zvláštní jméno Couku Ka�kovského. 
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jmou, jenžto jích dob�e užívati bude. Tu op�t 
nová starost Strážným Hor nastala, když z jed-
né strany rozvažovali, jak jest v�c p�et�žká, 
všechny náklady samým M�š	an�m podnik-
nouti: z druhé op�t, jak nebezpe�ná, n�komu 
cizímu, tak slavné d�dictví od P�edk�v zane-
chané, z mocí a rukou dáti. Po dlouhém roko-
vání, naposledy na tom z�stali, že cht�jí Hory 
St�íbrné sami držeti, a p�i 187tom novýho Po-
žehnání Božího hledati. Kteroužto Resoluci ke 
Dvoru Krále J.M. odeslali, na niž taky bylo 
p�estáno. Tu pak hned se všech t�ch Hor sami 
ujali, nevypravitedlné náklady na n� vedli, tak 
že ani Summy nesmím položiti, boje se abych 
víry nenalez. P�i tom též do hledání nových 
dol� se dali, a neyprve d�l S. Ducha zarazivše, 
jey mezi Obyvateli z. rozkverkovali, též i 
a. Zbírku, podle jednoho každého možnosti, 
uložili: což vše léta 1546. se dálo. Ale hned 
druhého roku od toho dolu upustiti musili. Ne-
bo jak se hloub�jí do skály probrali, našli ká-
men škaredý, b. žabrovitý, a rud nenosný; tak 
že žádná nad�je k dobré c. Kluft� nebyla. P�es 
t�i tisíce Kop groš� �eských tu vloženo, a to 
všecko tam. Po upušt�ní toho dolu chudého, 
rada byla držaná, kamby se jinám m�li obrátiti? 
Cht�li n�kte�í, aby d�l, Jelito �e�ený, ujat byl. 
N�kte�í na odpor se stav�li, pravíce: že již z to-
ho Jelita dávno Kroupy i s slaninami vybrali. 
Jiní radili k dolu Koflíku; jiní zase mluvili: že 
již z n�ho P�edkove všecko vypili. Kav	í Hory 
kdosi navrhoval; ale jiný �ekl: že již za Krále 
Vácslava lenocha, ptáci z toho hnízda vylet�li. 
Proti tomu ozval se jeden Haví� sta�i�ký, Ji�í
Ruthardský �e�ený. Ten 188tak smysln� o Ho-
rách Kav	ích rozmlouval, že všech p�ítomných 
mysl k nim naklonil, a aby se na ty Hory, 
zvlášt� na d�l, Kavky nazvaný, s pavu�kem 
oddali, namluvil; prav�: že chce hrdlo své sa-
diti, jestli v tom dole odplatných rud nenajdou. 
Nebo, prey, slíchal sem od starých Haví��, a ti 
od svých Otc� a D�d�, že d�l Kavky v dobrých 
d. mírách jest, a má bohatství znamenité, jehož-
to, od válek Žižkovských za�átku, žádný nedo-
býval. P�ed tim pak že v n�m siln� pavovávali, 
a když Žižka s Tábory válku vyzdvíhl, teprv že 
byl spušt�n. Štola, ana pod nim b�ží, ta že jest 

                                                          
z. rozd�lili. 
a. jistou summu pen�z, kteráby se po Sousedích zbírala. 
b. m�ký, �ídký, a k b�ídlici neb vopuce podobný. 
c. pramenu st�íbra. 
d. podle horního Kompastu na dobrou hodinu tažených. 

jak náleží dohnaná, a že neni pot�ebí vod až na 
den bráti, než toliko na tu štolu hnáti. Všecky ty 
své �e�í dále takto potvrzoval: Když jsem ješt�
byl Pacholetem, Ji�ík Lisý Ertzkaufe�, mn�, i 
jiným d�lník�m, �íkával: p�ijdeli kdy k tomu, 
aby ten d�l za vaších let, milé d�ti, byl dobý-
ván, sukn�, kabáty prodeyte, a v tom dole e. tale 
sob� kupte. Líbila se všem �e� toho Stare�ka, a 
jednosvorn� na tom z�stali, aby d�l Kavky
ohledali. I za�ali léta 1551. toho dolu dobeyva-
ti, a v brzkem �ase p�išli na f. Klufty bohaté, 
tak že jim g. Košty vynášely: p�íštího pak roku 
1552. v Svatodušní h. Kvartál i. Uberlauf (6. šz. 
gr. �. na je189}den k. Kukus) mezi Kverky 
l. vyložili. Což mnoho let trvalo, a vždy v�tší 
nad�lení Boží rostlo. 

Vidíš, laskavý Horníku, jak se za oných 
starých let, Strážní Horní o Hory starali! a bude 
jim n�kdo Handštánu, z dolu Stráže závid�ti? 
Nehádám. Nýbrž každý rozumný, tu jim chválu 
dá, že zasloužili slouti: Custodes Montium: To 
jest: 

 Hor a Couk� praví Strážní: 
  Opatrní, Muži vážní. 

kte�ížto svým Potomk�m, bedlivého Oka, za 
neylepší podíl d�dictví zanechali. 

T E S T A M E N T U M .  
To jest 

Kšaft Starých Horník�, Vnu-  
k�m do Desk pam�tních zapsaný. 

Dyž se s tim Sv�tem lou	íme, 
   Valete zpíváme: 

 Duši Bohu porou	íme, 
  T�lu Hrob kopáme: 
 Vám ó milí Potomkove, 
  Hor Kutten slavní Synove, 
 Všecky Horní	né Nábytky 
  Kšaftujem, s Užitky. 
190 2. Mimo to, vám nechaváme 
  Oka Z�ítednici: 
 Nad níž dražšího nemáme 
  V naši pokladníci. 

                                                          
e. jisté díly. 
f. prameny rud. 
g. náklady. 
h. suché dní. 
i. užitek p�es náklad p�ebíhající. 
k. �tvrtý díl jedné t�idcátý 
l. rozd�lili. 

 1.
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 Ta� vás v Podstat� zachová, 
  P�ed pádem Hory uchová, 
 Kuttenské Jméno zvelebí, 
  Povýší až k Nebi. 

3. Pakli ji kdy zamhou�íte, 
  Vartý�í ospalí, 
 Všechno p�i Horách zbou�íte, 
  Klesnou vaše Skály. 
 Starou hodnost potratíte, 
  Horu v Pouš�ku obrátíte: 
 P�jde vše v M�st� na zpátek; 
  V dolých bude zmatek. 
 4. Když d�ímal Argus stovoký, 
  Ukradli mu Krávu: 
 Pomn�te na nás Proroky, 
  Že stratíte Slávu; 
 Jestli usnete nad svými 
  Drahými Pryvilegími. 
 O! což bude, v tob� Kuttno, 
  Všem Soused�m smutno! 

191
                                       

Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan �ináctý.

Z dolu Páv a. vyšorfovaný. 
Pávu, tom mnoho-kraso-barevném
Ptáku, Verš� Skladatelove dávno takto 
smysln� napsali: 

Angelus est pennâ, pede latro, voce gehenna. 
  Páv má pe�í Anjelské; 
  Ale kroky zlod�jské; 
  A zpívání �ábelské. 

Nic mén� ta jeho pe�í krása, obzvlášt� zla-
to-okatého ocasu kolo, onu dvojí kroku a hlasu 
ohyzdnost, dalece zastí�uje: tak že Páv, mezy 
všema Národy, u veliké vážnosti vždycky bý-
val: a Indyánští Králové, když se cht�jí neyu-
pravn�jí ukázati, v Pávové pe�í se oblá�ejí, jak 
n�kte�í Kronyká�í sv�d�í. U�ení pak Muží, za 
znamení nádhernosti, již dávno Páva položili. 
Naší sta�í Horníci, d�l jeden, na Rove�ským
Couku b. zaražený, proto že rozli�ných rud bo-
haté c. špíru�ky p�i n�m znamenali, Pávem jey 
nazvali. Ten d�l, velmi p�íležit� tohoto Hand-
štánu mi poskytl, v n�mžto jsem jednati umínil 

                                                          
a. v místech kde se rudy hledaly, nalezený. 
b. za�atý. 
c. znamení. 
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Nádhernosti pravím: ale ne o té kterou 
spupní Hansove, a peychou nadutí 
holubove, nad jiné se vypínávají, o 
žádným nic, o sob� pak p�es p�ílíš 

držívávají; všichni jiní nejsou než chlapí a ot-
rokové: oni sami Páni, sami neyu�en�jší, neyu-
rozen�jší, neybohat�jší sob� se býti zdají. Pry�, 
pry�, s tou prašivou a francouzovitou nádher-
nosti! Já o jiné mluvím; té totižto, kterou hrdin-
ského srdce muží pojatí, na rozli�ná díla ne-
smírné vedou náklady: kte�í, aby v��nou své 
milé Vlasti slávu zp�sobili, Pen�z nelitují; a tak 
nesmrtedlná svá jména, mezi Potomky rozší�u-
jí. Takové chvalitebné nádherností ne jedno 
znamení po sob� sta�í Horníci, Vnuk�m, Pra-
vnuk�m, a celému Potomstvu zanechali: a po-
n�vadž p�íliš nádherných dom�, pro p�í�iny v 
3. Handštánu p�ednešené stav�ti nemohli, v ji-
ných nákladných dílách nádhernost provedli. 
Kdo tomu až posavád nev��il, snad po p�e�tení 
tohoto Handštánu víru p�iloží. 

První jejích neynadhern�jší dílo bylo, onen 
Kostelli, �ili Palác? ve jménu T�la Božího a S.
P. Barbory, velmi p�íležit� nad potokem Pa-
chem založený, nesmírnými náklady stavený, 
a� (jak oby�ejn� s nádherným stavením se stá-
vá) k umín�né velikosti nedohnaný. O Form� a 
zevnit�ním jeho zp�sobu, darmoby bylo psáti, 
pon�vadž všem tém�� 193známý jest: kdo ho 
však nikdý nevid�l, a	 se na tuto p�iložený Ku-
pfrštych podívá, snad se nad nevidanou krásou, 
trefnosti, mí�e a proporci jeho podiví. Pro�ež 
má práce bude jediná, o tom, �eho p�i tom sta-
vení lidské oko nem�že vid�ti, a uchu nedalo se 
až posavád slišeti, ve vší krátkosti jednati. Aby 
pak všecko srozumitedln� se konalo, jisté otáz-
ky sám na sebe budu podávati, a sám taky na n�
odpov�di s gruntem dávati. 

Otázka 1. Jaká k tomu Stavení dala se 
p�í�ina? Odpov�d. Pokudž smím pov�díti, 
povím. Byla tato: Vzešla mezi starými Horní-
ky, a Fará�em Malínským (jenžto v Horo-
Kuttenských Kostelích, jakožto t�ch �as� Fi-
liálních, skrze své Kaplany, Svátostmi p�islu-
hoval) z strany Poh�bu jakási rozep�e a nevole. 
Kteréžto aby Horníci, zvlášt� ti, jenž na �echu 
bydleli, konec u�inili, nový Kostel s H�bíto-
vem, ven z Osady Malínské, vyzdvíhnouti sob�
umínili. Že pak p�íležit�jšího místa k stavení 
najíti nemohli, na Kopci, nad Pachem ležícím,





      

P�dorys chrámu sv Barbory v Kutné Ho�e z roku 1886 
(Dole p�dorys p�ízemí, naho�e p�dorys ve výši chóru) 
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tu kde od dávna malá Kapli�ka, ke cti S. P. 
Barbory stála vyzdvížená, stav�ti umínili. Tak 
hle n�kdy dobré z zlého vypline! 

Otázka 2. Kterého léta to Stavení se za�a-
lo? Na tu otázku t�žko dáti kone�nou odpov�
, 
proto že všecky Horské pam�ti slepý Žižka za-
slepil. Nic mén� mé zdání jest (su
te jiní jak 
chcete) že Kuttno-194Horská Mappa (to jest 
Tabule, na niž Hora Kuttna jest vyrytá) v létu 
1610. na sv�tlo vydaná, pravdu praví, v nížto 
stojí: Že ten Boží Chrám, okolo léta 1300. jest 
založen, a víc než 200. let (totiž do léta 1548) 
pomalu staven. Potvrzují to mé zdání dvojí 
d�myslové. P�edn�: Okolo léta 1300. neyvíce 
Hory Kuttenské St�íbrem oplývaly, a své 
Horníky obohacovaly. V kteréžto pen�z a bo-
hatství hojnosti, snadno bylo o tak nákladné 
stavení smíti se pokusiti. Dále: ve Dckách Du-
chovních (Libri Erectionum latin� se jmenují) 
od Arnošta prvního Arcibiskupa Pražského, 
okolo léta 1358. vyzdvížených (a mn� roku to-
hoto, z obzváštní vysoce D�stojného P. Tomá-
še Pešiny, hlavního Kostela Pražského D�kana, 
i�. toho �eských Hystoryk� pravého Florusa, 
lásky a p�ízn� k p�e�tení voln� zap�j�ených) a�
jich v po�tu jest �trnácté, v žádným však žádné 
dokonce zmínky, o založení toho Kostela, se 
ned�je. Z �ehož tato z�ejma závírka následuje, 
že musil, p�ed vyzdvížením Kn�h takových, 
býti založen: pon�vadž co koli, po jich vyzdví-
žení, založíno bylo, to se všecko do ních, se vší 
pilnosti ingrossirovalo: Co koli pak p�ed tim se 
stalo, to vn� z�stalo. 

Otázka 3. �ím nákladem, to práv� Králov-
ské Stavení, povstalo? Odpov�d. A� jest Sta-
vení práv� Královské, však ne Královským, 
195ani Panským, ale M�št�nínským zbožím jest 
vedeno. Žádná p�espolní ruka, ani hale�e nepo-
dala. Domácí, tu svých m�šc� natahovali. O 
Bohatství! ó Št�drost! ó Nádhernost! Nev��íš 
mi snad �tená�i? V�� medle. Pon�vadž to staré 
Pam�tí jednosvorn� mluví; Radní Memoryalia 
u�í; Kníhy Kšaftovní sv�d�í; Reystra Kostelní 
jístí. Znám se, že jsem sám n�kdy o tom po-
chyboval: ale tolikeré Sv�dectví mne p�emo-
hlo: kterémužto již v��ím, však takové Horní-
k� možnosti se divím. Král Jan, k stavení 
Kostela S. Víta na Hrad� Pražském, p�i Ho-
rách Kuttnách hledal pomoci, jakž v 10. 
Handštánu pov�díno: Horníci o Stavení S. P.
Barbory, sami, samotní, z vlastních d�chod�
se pokusili: a bez cizího pomožení, až do léta 

1510. je vedli. Kteréhožto roku, Král Vladi-
slav, cht�je taky p�i tom Chrám� n�jaký podíl 
chvály míti, každý teyden z Mince Královské 
2. šz. gr. �. na d�lníky poru�il vydávati. Ale ty 
dv� Kopi�ky máloby byli svedly, kdyby Hor-
níci nebyli na tisíce p�ikládali. 

Otázka 4. Všicknili pak, �ili n�kte�í toliko 
Horníci, to dílo fedrovali? Odpov�d. Všyckni; 
kdo jen se� býti mohl. N�kte�í hotovýma pe-
n�zi pomáhali: Jiní, Rudy a Handštány, z toho 
co jim Pán B�h nad�lil, št�d�e ud�lovali. A ty, 
do d. Ertzkaufe�ských hutí, k šmelcování se do-
dávaly; 196St�íbro pak z ních ohn�m odehnané, 
do Královské Mince, za hotové, prodávalo. K 
tomu Páni Šephmist�í, co koli z Varného, a 
Massných Krám� do Ungeltu týhodn� p�icháze-
lo; co z Oumrtí na Obec p�ipadalo; co se koli 
pokut, od zlé zachovalých, skládalo; to vše na 
to stavení obráceli. 

Otázka 5. Kdo byli Mist�í tak Kunštovné-
ho Stavení? Odpov�d. O �asých p�ed Žižkou, 
neumím pov�díti. On všech Baumistr� jména, 
krví a popelem zamazal. Po Žižkovi, první byl 
Hanuš n�jaký: druhý Jan: oba bez p�íjm�ní v 
starých Pam�tech kladeni, nic mén� že byli 
Mist�í v Kamenickém um�ní znamenití, velmi 
chváleni. T�etí Mat�j Reysek, pro stavení nové 
V�že v Praze na p�íkopích, od Hájka velebený. 
�tvrtý jakýsi Mistr Benedykt: ten totižto, jenž 
na Hrad� Pražském, onen Palác veliký, léta 
1511. dostav�l. Poslední sloul Mikuláš, též 
Kameník výborný: kterýžto až do p�estání toho 
díla vytrval. 

Otázka 6. Odkud na n� Štukoví se bralo, 
pon�vadž z tesaného kamene celé jest d�láno? 
Odpov�d. V�tším dílem z lomu, u Ptáka �e�e-
ného. N�co taky, a to teprv let posledních, z 
Štamprochu, v jednom, pod vesnici Mezholezy, 
Oudoly ležícího. Z kterýchžto skal nyní, na 
Kuttenskou Soc: J E S U Kollej, štuky lámí. 

Otázka 7. Jak as dlouho na tom Božím 
Do197m� pracováno? Odpov�d. Již na ho�e o 
tom jest praveno, že se totižto nachází v starých 
pam�tech, že p�es dv� st� let, ten Panenský 
Palác jest vzd�lávan. �emuž však ne tak rozu-
m�j, jakoby po ta všecka léta vždy na n�m bylo 
d�láno. N�kolikrát, za n�který rok, sob� pood-
po�inuli. Od léta pak 1419. když totižto v Praze 
Obce bou�iti po�aly, až do roku 1483. (to jest 
za celých �tyry a šedesáte let) ani kamenem ne-

                                                          
d. Rudokupeckých. 
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hnuli. M�li jist� po ty �asy s Tábory, a jinými 
�eské Zem� bu�i�i, dosti �initi: nad to bylo 
pot�ebí, M�sto, od Žižky do gruntu vypálené, a 
Hory zakleslé, vyzdvíhovati. Když pak M�stu a 
Horám na nohy pomohli, tu k stavení p�ed Žiž-
kou za�atému prohlídli: a zjednavše znameni-
tého Baumistra Hanuše, to dílo jemu projed-
nali. Kterýžto léta 1482. po�al v lomu u Ptáku 
štukoví lámati, nalámané v dom� jednom 
(jehožto z�íceniny až po dnes vid�ti) proti Štítu 
Svato-Barborského Kostela, schváln� k tomu 
vystaveném, tesati: a když jich dosti mnoho v 
tom a následujícím roce shotovil, Páni Šeph-
mist�í umínili druhý Kámen základní položiti. 
Ku kteréžto Slavnosti, ten Pátek p�ed S. Barto-
lom�jem léta 1483. obrali: a když ten den na-
stal, s velikým všech Horník� srde�ným pot�-
šením, po Služeb Božích vykonání, na to sta-
vení po lešeních vyjdouce, gruntovní Kámen, 
nad K�rem proti Slunce východu, práv� tu kdež 
nyní neyvyšší a ze všech neykrásn�jší Pilí� do 
pov�t�í se 198vznáší, položili. P�i kteréžto Ce-
remonyí n�jaký P. Jan Alder, jakožto Starší 
Šephmistr, všech jiných v�dcem byl, a na ten 
gruntovní kámen, dva zlatá, a deset rozli�ného 
rázu st�íbrných groš�, položil. Od té doby, až 
do léta 1548. (což 65. let u�iní) to stavení po-
malu se stav�lo, až v tu Formu a zp�sob, jeyž 
až po dnes vidíme, bylo uvedeno. 

Otázka 8. Z jakých p�í�in ten Panenský 
Palác k dostavení nep�išel? Odpov�d. Stará u 
Hory rozprávka jest; že, prey, Mistr toho sta-
vení, když na druhého štuku políkal, aby od ní 
byl zada�kán, z dopušt�ní Božího sám od ní byl 
zachvácen. A tak nem�vše Horníci Mistra tomu 
rovného, odevšeho díla p�estati musili. Ale to 
jest babská bajka a kleveta. Jistá a jediná tato 
byla p�í�ina, že Horník�m neylepší prost�edky 
zmízeli, když d�l Osel, a jiné na tom Couku 
šachty bohaté, vodami po 1541. let� zatonuly. 
Pro�ež rad�jí Kruchty a jiné vnít�ní ozdoby do-
d�lávali, nežby dále sloupy a pilí�e hnali, a tak 
ani toho, ani onoho nedokonali. 

Otázka 9. Pon�vadž to stavení, dostavené 
neni, velkýli se ho díl nedostává? Odpov�d. 
Kdyby byl Abrys neb Modell (jak Baumist�í �í-
kají) jenž za dávních let p�ed rukama ješt� byl, 
v ty vojenské b�hy nezhynul, snadnáby na to 
byla odpov�d. Ale nyní t�žko n�co jistého po-
v�díti. Cht�jí tomu n�kte�í: cokoli toho Chrámu 
stojí, to že K�r jest to199liko; celé pak lodí, se 
�tyrma v�žmi, že se ješt� nedostává. Nebo, 

prey, to Stavení o sedmi V�žích m�lo býti, z 
níchžto prost�ední, s p�ep�knou a sv�tlou Ku-
pulou, m�la se, nad jiné vysoko, vyskytati. Kte-
réžto své zdání, p�íkladem S. Víta na Hrad�
Pražském, potvrzuji. P�i n�mž, cokoli vystave-
ného vidíme, to jest umín�ného Kostela samý 
K�r: ostatního dílu, jenž se lodí jmenuje, 
Krumfešty, od Vácslava Krále a Císa�e, léta 
1392. založený, v zemi v�zí, a� nyn�jší Kníže a 
Arcibiskup Pražský Matouš Ferdynand, jim 
na horu pomáhá, a ten Palác Nebeský 
(požehnejž Bože toho dobrého a v��né chvály 
hodného Intentu!) k dokonalému konci p�ivesti 
usiluje. Jiných zdání jest, že se tomu Svato-
Barborskému Chrámu asi 62. lokte na dýlku 
nedostávají. Nebo pat�íc na jeho vysokost, ši-
rokost, a celou Proporci, vidí se jim, žeby v své 
dokonalosti a celosti, jiného zp�sobu, než jak 
tuto p�íložený Kupfrštych ukazuje, míti nem�l. 
Tak jedna i druhá strana soudí; já to všecko ji-
ným k rozsudku zanechávám. 

Otázka 10. Jaká jest toho stavení, tak jak 
nyní stojí, vnit�ní dýlka, ší�ka, a véyška? Od-
pov�d: dýlku a ší�ku sám bys mohl Cirklem 
zm��iti, pon�vadž Maaszštab (to jest stupn�
míry) na p�iležícím Kupru máš vyrytý. Však 
abys snad s m��ením p�íliš dlouho se nepáral, a 
kdo ví zdali máš Cirkl 200po ruce? sám ti po-
vím: dýlka v sv�tle 93. lokte Pražské vynáší. 
Ší�ka, podobn� v sv�tle m��ená, 69. lokt� Praž-
ských obsahuje. Veyška pak, od p�dy až k pro-
st�ednímu klenutí, n�co víc než 52. lokte zaví-
rá. K prost�ednímu pravím klenutí. Nebo dv�
Kaply postranní, a jiných osm, jenž v�kol veli-
kého Oltá�e se spat�ují, o n�kolik lokt� nižší 
jsou; pon�vadž slušnost a proporci, aby tak, a 
nejiná�, byly stavené, s sebou p�inášela. T�žko 
jest o t�ch v�cech psáti: živé oko mnohém lé-
pejí všecko pochopí. 

Otázka 11. Tmavýli jest, �ili sv�tlý ten 
Chrám nákladný? Odpov�d. Medle jakby mohl 
tmavý býti, v n�mžto p�es 50. oken, vysokých, 
širokých, mimo n�které menší, se po�ítá? V�-
ziž tedy, že ze všech stran do n�ho sv�tlo padá, 
a když slune�ko zasvítí, všecko svými Papršlky 
pozlacuje. Kdežto taky v�c poznamenání hodná 
jest, že Cirády jednoho každého okna na jinou 
a jinou formu jsou tesané, tak že ani jednoho k 
druhému ve všem podobného nenajdeš. Musila 
mistrovná hlava býti, která um�la tolik rozdíl-
nosti vymysliti; a styd�la se všecko, na jedno, 
jak �íkáme, kopyto d�lati. 
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Otázka 12. Mnoholi to Stavení asi stálo? 
Odpov�d. Arci že	 mnoho stálo. Ale a	 pravdu 
vyznám, celé Summy nemohu pov�díti. Pon�-
vadž, co na n� p�ed Žižkou naloženo bylo, to 
všecko, jak z Reyster tak pam�tí lidských, Žiž-
ka vymazal, 201když Horu Kuttnu na mizinu, 
p�ivedl. O tom však nelze pochybovati, že na 
první, a	 tak �eknu, podlahu, která až do prv-
ních Kranc�, p�ed za�átkem bou�ek Husítských 
byla vyhnaná, summa nemalá se vložila. Pov�-
ziž tedy aspo� mi, jak as mnoho, od léta 1483. 
až do 1548. jest prostaveno? I tu v blát� v�zím, 
a nemohu, jak bych cht�l, vytáhnouti. Dosti 
jsem hledal p�íp�eží, ale žádná tak silná nebyla, 
aby mi z té louže, jak náleží, pomohla. Našla se 
Reystra, asi na let 40. pat�ící, v níchžto stojí 
zapsáno, co v t�ch 40. letech na Chrámu Svato-
Barborského Stavení jest vydáno. Z t�ch Reys-
ter když jsem veytah u�inil, okolo 10. tisíc Kop 
groš� �eských (to jest 20. tisíc Kop Mišen-
ských) jsem napo�ítal. A to v�tším dílem na 
samé lamání, tesání, a v svá místa skládání ka-
mene a štukoví vyšlo. Považ nyní sám s sebou 
�tená�i, co se v jiných letech vydalo? A co na 
jiné pot�eby? totiž: na cihly do Klenutí; na skla, 
olovo, pruty a štafy do oken; na železa k spojo-
vání štuk, v sklepích, sloupích, a pilí�ích; a na 
klešt� ku všech zdí stahování; co na d�ívi, k le-
šením, krov�m, kupování; co na Tesa�e od ta-
kovýho d�ívi porážení, tesání, a k v�žím svru-
bování; co na mnoho tisíc tisíc� hák� a preys�, 
d�lání, pálení, p�ikryvání; co na písek, vápno, 
kyt, olovo, k dynchování, bílení, štukoví želez-
nými klamrami spojeného zalyvání, se spot�e-
bovalo? zdámis že202mnoho nechybím, jestli 
nedaleko sta tisíc nákladu, na to celé stavení 
vyšlého, položím. 

Otázka 13. Z jakých D�chod�, to tak ná-
kladné stavení v bytnosti své a podstat� se zdr-
žovalo, a až posavád zdržuje? Odpov�d. Na 
v�tším díle z Mince Královské Kuttnohorské. 
Te
 nedávno jsem navrhl, kterak Král Vladi-
slav, léta 1510. 2. šz. gr. �. (to jest 4. šz. Mi-
šenské) tyhodního Pensionu a platu, z Mince 
své, na d�lníky toho Stavení na�ídil. Kterážto 
št�drost Královská, i za Krále Ludvíka, i za 
Císa�e a Krále Ferdynanda prvního, až do léta 
1548. trvala. Když pak roku nyní �e�eného, to 
Stavení bylo zav�íno, tenž Král Ferdynand, ty 
�tyry Kopy Mišenské, na zdržení a opravu té-
hož Chrámu, tak jak kdy prve, jíti poru�il. Je-
hožto šlep�jí, v té chválitebné dobro�innosti, 

jiní �eští Králové, totiž: Maximilián, Rudolf, 
Matyáš, Ferdynand II. a Ferdynand III.
milostiv� následovali: jakož i nyn�jší Neyjas-
n�jší a Neynep�emožen�jší Král �eský a Císa�
�ímský LEOPOLD pokra�uje; a nepochybn�
s svými Potomky, které B�h mu dáti rá�í 
(pon�vadž spravedlivého Sím� nikdý nezahy-
ne) budoucn� od nich se neucheylí. 

Otázka 14. Co se p�i tom Stavení za ney-
kunštovn�jší a ney�emesln�jší v�c pokládá? 
Odpov�d. Kolik hlav, tolik zdání o tom na-
cházím. N�203kterým se zdá, že ten Pilí�, jenžto 
proti Slunce východu nadevšecky jiné Pilí�e se 
vynáší, mezi všemi jinými v�cmi p�edek drží. 
N�kte�í soudí, že ta všech oken rozdílnost, a 
žádného k druhému podobnost, všecko jiné 
mistrovství zastí�uje. Jiní vazbu t�ech Kostel-
ních V�ží, víc než co jiného, vychvalují, a že 
nikdež ji podobné nevid�li, ujis	ují. Jiní op�t v 
Klenutích a kamenných obloucich sob� zalibu-
jí. Já s t�mi držím, jenžto sob� toho váží neyví-
ce, že deš	ové vody, z Krov� a Arky�� nad K�-
rem vyzdvížených, dolu p�edivn� se vedou. 
Nebo jsa toho Chrámu K�r dv�ma zevnit�níma 
Pavla�ema ozdoben, pro jejíchžto zábradlí, 
deš	ové vody dolu padati nemohou, Mistr toho 
stavení divnou v�c vymyslil, a to takovou. 
P�edn�, skrze ho�ejší pavla�e zábradlí, v jistých 
místech pr�duchy ud�lal: potom, všechny ob-
louky, jenžto od zdi až k pilí��m jsou vedený, 
po vrchu na zp�sob žlábku vydlabal: dále, v 
jednom každým pilí�i díru prosekal, a k t�m d�-
rám rozli�ných zví�at hlavy, s otev�enými tla-
mami, p�id�lal: �imž vším toho dovedl, že,
když prška jest, všecky vody z v�že dolu b�žící, 
t�mi cestami voln� probíhají, a jako ze žlabu 
dolu vypadají. Podobn� p�i doleyší pavla�i 
u�inil. Když totižto mezi Arky�í, kamenné žla-
by položil, a op�t pavla�ové zábradlí v p�íhod-
ných místech provrtal, pak k t�m (a	 tak �eknu) 
vrt�m, rozmanité polovi�né potvory p�isadil, a 
tak všem vodám, svobodný 204tok otev�el. Po-
chybuji, �tená�i, abys mou �e� jak náleží po-
chopil: pro�ež radím	 abys se na to dílo o�it�
podíval. 

A to bu
, v možné krátkosti, o prvním sta-
ré Kuttenské nádhernosti znamení pov�díno. O 
druhém, a t�etím n�co málo dotknu. 

To druhé znamení, beyvala ona Archa ná-
kladná, od jakéhosi Jakuba �ezbá�e, práci ne-
vypravitedlnou, a rukou velmi mistrovnou, �e 
zaná,  a  léta 1502.  práv�  v  Bílou  Sobotu,  na
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Oltá�i velikém u S. P. Barbory, postavená. O 
té Arše má se toto v�d�ti, že byla na zp�sob 
Královského Pokoje, neb Ve�e�adla, s t�ema 
Okny ud�laná. U prost�ed jižto stál st�l, a za 
ním Syn Boží s desíti Apoštoli, Velikono�ního 
Beránka požívající, a Milá�ka Jana na klín�
držící, sed�l. S. Filip pak, p�i rohu toho stolu 
stoje, bochni�ky chleba, ze shrnutého plášt�
podával: a S. Bartolom�j, z nádoby veliké, o 
levé koleno op�ené, nápoj do �íše naléval. Kaž-
dý ten obraz, tak na živo �ezán byl, že se mu 
samé duše nedostávalo: každý jinou a jinou 
pozituru t�la na sob� ukazoval, až se bylo �emu 
diviti: nýbrž i n�kterým, zvlášt� zrádci Jidášo-
vi, nad jeho M�šcem a bradou ryšavou, smáti. 
Strop, na zp�sob klenutí sformovaný, neoby-
�ejnými �ezbami se stkv�l: z jehožto prost�ed-
ka, p�eveliká R�že, velmi um�le a subtyln� �e-
zaná, na osmi velkých obloucích, nad stolem 
visela. Pod tim Ve�e�adlem bylo vi205d�ti �tyry 
prohlubn�, jako Kom�rky, nad míru, a t�ch, 
jenž nevid�li, víru, tenou�kými, a pro subtyl-
nost tem�� nepatrnými �ezbami, vnit� i zevnit�
ozdobené; v nichžto �tyr Cirkve S. Doktor� pr-
sní obrazy velmi mistrovský na živo �ezaný, v 
zp�sobu sedícího �lov�ka, se spat�ovali. Jeden 
z nich sám s sebou cosi hluboce rozjímal: jiný 
v otev�ené Kníze �etl: jiný op�t myšlení svá na 
papí�e popisoval: poslední pak, jako u vytržení, 
k Nebi hled�l. Na postranních té archy k�ídlách, 
aneb rozložitých dve�ích, u prost�ed t�ch ney-
kunštovn�jších Cirad, po každé stran� stáli dva 
Obrazy, plochou �ezbou d�laný: totiž, po pravé 
Boží Rodi	ky, a pod ní S. P. Kate�iny: po levé 
pak S. P. Barbory, a pod ní S. P. Doroty; kaž-
dý v mírné Panenské postav�, a s svým oby�ej-
ným znamením: k tomu každý tak krásný, tak 
spanilý, že kdyby jen byli sebou pohnuli, mohli 
se za živé pokládati. Co více na té Arše s p�edu 
bylo vid�ti, pro milovanou krátkost tajím: a, a	
pravdu vyznám, dostate�n� vypsati neumím. 
Po
me drobet za Oltá�, a co po zadu té Archy 
ta mistrovská ruka �ezala, podívejme se a po-
divme. Tu vinný ke�, z zem� jako vyrostlý, po 
taflování se rozkládal. Tu bylo vid�t ryvy ve-
spolek spletené, a na loubí vedené: onde listím, 
onde zase hrozny, na špí�kách visicími, ozdo-
bené: aby se pak ratolestí nep�eheybali, tenou�-
ký víšek, okolo ty�e obto�ený, zdržoval. V tom 
pak vinným k�oví�ku, jako v �á206kým háje�ku, 
ptá�kove, n�kte�í v hnízde�kách sed�li, n�kte�í 
vinná zrnka zobali: n�kte�í k libému zpívání 

svý pyse�ky otvírali: n�kte�í, jakoby pry� cht�li 
let�ti, k�idýlka svá rozt�epey�ovali. Mnohý 
sprosták na n� plnou tlamou zavšíkl, a, že ne-
prchají, nadiviti se nemohl. Krátce všecko o té 
Arše vyslovme: tak um�le jedna každá v�c na 
ní byla �ezaná, že pero nem�že všeho vypsati, 
co lidské oko mohlo p�i tom spat�iti. Kam pak 
se ta Archa pod�la? Tento rok, v Post�, dv� let�
minuli, že jiné nové, na mustr nyn�jšího v�ku 
Arše d�lané, místa postoupila. Považ nyní �te-
ná�i, jak jest p�kná za nova býti musela, když 
po 172. let minutí, tak již zstará Babuše, mno-
hými vráskami, a tolikerých ran pružinami, od 
neopatrných Kostelník� a Zvoník� zohavená, 
ješt� nic mén� takovou spanilost zachovala. 

Z Chrámu S. P. B. v n�mžto jsme se tak 
dlouho zdrželi, do Radního Domu po
me, a 
jaké nádhernosti znamení sta�í Horníci v n�m 
vyzdvíhli, z krátka se podívejme. Sotva jsem 
vkro�il do Radní Sv�tnice, a hle, k oné Svato-
Barborské Arše, dílo velmi podobné, v o�ích se 
mn� zableysklo. Vid�l jsem strop veliký, p�ti 
silnými a prutovanými trámy, v jisté od sebe 
mí�e, p�etažený, hladkými prkny taflovaný, 
�tyrmecítma �tverhrannými a hlubokými filun-
ky vyhražený. V prost�ed pak takého každého 
filunku, spat�il jsem jinou a jinou r�ží 
ši207rokou, a na p�ldruhého asi lokte obdýlnou, 
velmi mistrovn� �ezanou, ana na osmi oblou-
cích, �ezbá�ským dílem, na zp�sob �et�z� dla-
baných, visí. Sklop� drobet o�í mali�ko, a na 
dve�e pohled�, cosi ze starých Hystoryí se mi 
ukázalo. Na tabuli totižto �tverhranné, po jedné 
stran� Kumanskou Sybillu s svou družinou: po 
druhé Císa�e Augusta s svými Dvo�any stojící-
ho, a v oblacích, u prost�ed slune�ných Papršl-
k�, na Pannu, d�	á	ko na rukou držící, a na 
M�síc nohou šlapající, pat�ícího, jsem uz�el. 
Coby ta Hystorye vyznamenávala, u�ení Muží 
v�dí. Sybilla Syna Božího, z Panny narozené-
ho, Augustovi Císa�i v té Figu�e zjevila. Vid�l 
jsem též v té Radní Sv�tnici všecky zdí, od la-
vic, až tem�� do prost�ed, taflované; od pro-
st�ed pak až k stropu, velmi outlými a jedn�ch 
do druhých spletenými �ezbami, p�ikryté; tak že 
bylo se �emu podiviti. K tomu, jakoby na jed-
n�ch �ezbách dosti nebylo, za prvníma, ješt�
druhé se ukazovaly, a jako skrz m�ížky ven 
vyhlízely: tak že, když jsem na p�ední pohlídl, 
zadn�jší, abych na n� se též podíval, mne zvaly. 
Jakého mistrovství p�i �ímsách bylo vid�ti; ja-
kým na SS. Petra, Pavla, a jiných Apoštol� Ob-
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razích, a nad ními stojících Kupul, neb Korun, 
�ezbám bylo se diviti, toho svým perem nemo-
hu vypsati. Nad to všecko neyvíce mne pojal 
obraz Salvatora, na zp�sob Ecce Homo, s roz-
taženýma rukama, v postav� vysokého muže, 
velmi �emesln� 208vypodobn�ný. Zdálo se mi, 
jakobych na živého �lov�ka se díval. Všechny 
oudy svou proporci a p�íslušnou míru mají: i ty 
žílky neymenší skrz masso a k�ži se vyskytuji. 
Hádalbych, že ten Syna Božího Obraz, v tom 
zp�sobu tu jest postaven, aby Soudcové, když 
�lov�ka soudí, na Figuru outrpného Boha-
�lov�ka pat�íce, tak spravedlnosti zadosti �ini-
li, aby p�i tom na milosrdenství nezapomínali. 
Blíž dve�í, sliším že beyvali kamna veliká, v 
létu 1519. m�síce Listopadu postavená, jíchžto 
kachlíky dobrým zlatem beyvali pozlacený: ale 
již dávno vnic p�išli. U t�ch kamen (snad aby 
byl kdoby se oh�íval) Adam a Eva nazí, však 
fíkovým listem slušn� zast�eni, pod Stromem, 
vábícího Hada poslouchají. Kdežto nevím �e-
mu se má �lov�k d�íve podiviti? Zdali Stromu 
nad míru kunštovn� d�lanému? Zdali Ovoci, 
jakoby opravdové bylo, na stopkách visicímu? 
�ili hadu, neysli�n�jšího mládence tvá�nost 
majícímu, ocasem však, v�kol Stromu obtaže-
ným, se prozrazujícímu? Ostatních podivání a 
podivení hodných v�cí nep�ipomínám, abych 
všeho z Rady nevynášel. Radilbych každému, 
aby, když jest celá Obec pospolu, s jinýma do 
toho místa se vet�el, a na to Jakubova �ezbá�e 
dílo (kteréžto on, po dod�lání Archy Svato-
Barborské za�al, a léta 1511. na svém míst�
postavil) bedlivým okem popat�il. Jsem tím 
jist, že se semnou snese, a, máli srdce up�ímné, 
vyzná: že na blížce, 209podobného díla, žádný 
nenalezne. Tu hle máš, �tená�i laskavý, starých 
Horník� nádhernost, trojím d�vodem vyvede-
nou. Nech	 se jiná M�sta s nákladnými domy 
honosí: Hora Kuttna na tom p�estává, že ney-
nákladn�jší Bohu svému D�m vystav�la. Nech	
jiní v mramorových Palácích kvasí, a hodují: 
Hora Kuttna na tom dosti má, že Pánu Ježíši, 
neysubtyln�jší Ve�e�adlo shotovila. Nech	 jiní 
kte�íkoliv�k v Pokojích, Štukatorským dílem 
ozdobených, sedají: Hora Kuttna více nežádá, 
když jen Radní místo nevidanou �ezbou okrá-
šlila. Já tento Pávový Handštan zavírám, a tuto 
e. Štufku k n�mu p�ikládám. 

                                                          

e. Kousek rudy. 

Do chceš malé divy vid�t; 
   Hle� na Hory Kuttny p�ijet. 

 Tam uz�íš Kostel f. Memphitský, 
  
ezby nad míru mistrovský; 
 Které stav�la Nádhernost, 
  Zboží sypala Neskrbnost: 
�as svých let k dílu p�ikládal: 

  
emeslník vtipu dokládal. 
210 Z toho všeho chvála pošla; 

  Hora Kuttna Slávy došla; 
 Již v�k, závist, nezamaže. 
  Sám B�h, s celým Sv�tem, smaže. 

Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan trnáctý.

Z dolu Zahrada a. vylochovaný. 
Iž jsem dosti dlouho laskavé �te-
ná�e, po skalách, b. haldách a 
c. šorfích, vodil, tak žeby se mohlo 
n�komu zastesknouti: a mnohýby 

vinšoval, abych ho taky jednou do n�jaké roz-
košné Zahrady uvedl, v nížto by sob� mohl, 
aneb vonného Kvítí natrhati, aneb sladkého 
Ovoce na�esati, aneb aspo� na zelené travi�ce 
pooddechnouti. Ale kdo Handštánu hledá, ten 
a	 na Zahrady a Kvítí nemysly. Horník neyli-
b�jí voní, když mu dolový smrad a d. roštovina 
zapáchne. Horníku se zdá, jakoby v p�íjemném 
chládku sed�l, když na� vítr skrz e. litlochy 
v�je, neym�k�ejí odpo�ívá, když se na f. štros 
podep�e. Nic 211mén�, aby n�kdo na mne p�íliš 
nežehral, do zahrady, totiž k dolu, na Osel-
ským Couku byvalému, a Zahrada nazvané-
mu, ho povedu: z n�hožto tento �trnáctý Hand-
štan jest vylochovaný. P�ivo� k n�mu �tená�i, 
a zdali zahradou nevoní, vlastním skušením 
ohledej. 

O Starých Horník� Policií. 
O slovo Policie, �ecké jest, a nic jiné-
ho po �esku, než dobrý v M�st� �ád a 
zprávu, vyznamenává. N�kte�í pak 

                                                          
f. za starodávna v Egyptským m�st�, Memphis �e�eném, 

mnoho p�enákladných stavení bývalo. 
a. z díry vysekaný. 
b. hromadách kamení. 
c. místech kde se n�kdy rudy hledaly. 
d. dym a kou� z hutí šmelcovních pocházející. 
e. pr�duchy, jímižto vítr do dol� p�ichází. 
f. na hrbol a vysedlinu v skále. 
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Polity�tí Scribentove praví, že takové dob�e 
spo�ádané M�sto, Královskou Zahradou na-
zváno býti m�že: v nížto rozmanité p�kných 
ctností kvítí kvete: rozli�né, poctivých obcho-
d�, byliny rostou; Stromoví poslušných M�š	a-
n�, jako po š�u�e, stojí; pevnými Parkány, na�í-
zených Práv, aby zlo�innost p�ístupu nem�la, 
ohražená jest: kop�iví, bodlá�í zlých p�íklad�, 
zr�stu nemá: a tak dále. Takyli pak tu chválu 
sta�í Horníci mívali, že své M�sto, jako Krá-
lovskou Zahradu v dobrém �ád� zdržovali? 
Mistr Danyel z Veleslavina, v své, na �tvrtou a 
pátou Kníhu Policie, P�edmluv�, cosi nechváli-
tebného o �eských m�stech napsal: Zrodilo se, 
prey, dávno p�ísloví: že v �eském Království 
M�sta, samým ne�ádem stojí. Já tomu místa, 
aspo� co se Hory Kuttny tkne, nedávám. Nebo 
na Horách 212Kuttnách t�ch �as�, když Vele-
slavina to psal (psal pak léta 1584.) dobrý �ád 
byl, a p�ed tim ješt� lepší, jakž nyní uslišíme. 
Prve však, nežli o tom mluviti po�neme, jaký u 
Hory býval Magistrát, pro lepší Potomk�v 
zprávu, vizme. 

Rudolf Císa� a �eský Král, v Právích 
Horních, léta 1597. vydaných, takto mluví: 
Když se Hory Kuttny vyzdvíhovaly, lide 
rozmnožovali, M�sto zakládalo, domy stav�-
li, rozli	ní 
emeslnici i jiní obchodníci se 
osazovali, uznavše Králove �eští, žeby Ou-
�edníci Horní nemohli všeho lidu zpravova-
ti: i ustanovili jim ku pomoci jiné Soudce, 
kterýmž jest Právo M�stské vydáno, a ti aby 
v�ci m�stské a outrpné soudili, a lid Obecní 
p�i m�st� zpravovali: Ou�edníci pak Horní, 
aby samé Hory opatrovali, a Soud� i jiných 
starostí obecních prázdní byli, na�ídili. Až 
potud Rudolf. Že pak v té zpráv�, jací to M�sta 
a Lidu Obecního byli Zprávcové, nevyjád�il, já 
co jsem o ních onde i onde v starých Pam�tech 
vyštáral, pov�dít nepominu. 

P�edn�, mezi M�stského lidu Zprávci, za 
prodloužilá léta, neyp�edn�jší osoba bývala, 
Rychtá� M�stský; k n�mužto všickni své z�ení 
m�li: a ten v chození, stání, sed�ní, hlasích, 
spisích, p�ednost místa neomyln� míval. Vid�l 
jsem n�kolik list�, 213jak na Pargamen�, tak i 
na Papíru, p�ed �asy Žižkovskými psaných, v 
níchžto Rychtá�M�stský, všem Konšel�m, ne-
boližto P�ísežným, p�edložený stál. A ta p�ed-
nost Rychtá�ská, až do léta 1420. trvala: které-
hožto roku Zygkmund Císa� byvši u Hory, 
jistou summu pen�z od Horník� si vyp�j�il; na 

proti pak tomu, M�stskou Rychtu, která vždy 
ku Právu Krále �eského pat�ila, Majestátem, v 
Mést� �áslaví ten Outerý po povýšení S. K�íže 
daným, se všema Právy, požitky a p�íslušen-
stvím jejim, k m�ní, držení, požívání, jim 
Horník�m Kuttenským, zapsal. A tu neyprve 
Šephmist�í Horo-Kuttenští, dle své v�le a li-
bosti, Rychtá�e (jehožto prve Král dosazoval) 
zvolivše, Prymasství za�átek u�inili. Jichžto 
potom Staro-M�stští Pražane, v létu 1439. a 
Novo-M�stští v 1456. (jak u Veleslaviny v 
Hystoryckým Kalendá�i najdeš) následovali. Tu 
vidíte nyn�jší Páni Šephmist�í, kdy se vaše na 
Horách Kuttnách p�ednost za�ala. Ale pov�z-
tež mi, pro� se na Horách v Kuttn� Radní 
Páni, ne Purgmist�í (jako ve všech Království 
�eského M�stech) ale Šephmist�í jmenují? Ta 
v�c jest hodna povážení. Slišel jsem n�kdy od 
lidí dosti u�ených, žeby toho Tytule, od Krále 
Zygkmunda, pro šeptání p�i Sn�m�, m�li do-
stati: ale to jest pouhá Fabule, a šprymovných 
hlavi�ek smyšlenka: nebo Zygkmund, ješt�
nebyl na Sv�t�, 214když Horníci Šephmistrské-
ho tytule užívali: jakž se m�že starými Pa-
m�tmi, Listy, Veyhosty, Attestacima, bíledn�
prokázati. Sama pravda tato jest: hned jak se 
Hory Kuttenské za�aly, aby Haví�stvo, jako 
k�� bez uzdy nebylo, a m�lo kymby se �ídilo, 
p�edstaven jest jim Rychtá� a jistými P�ísež-
nými. Že pak ten lid z Zemí N�meckých (jakž 
jsem již dávno pov�d�l) byl povolán, ti P�ísež-
ní, dle navyklosti vlastenské, die Schepffen, a 
dva z ních neyp�edn�jší die Schepffenmeyster
nazyváni byli. Když pak Právo M�stské u Hory
se založilo, a �echove do Rady byli pojatí, ten 
N�mecký Tytul sob� zachovali, a zm�nivše v 
n�m n�kterou literu, aby Šephmist�í slouli, 
na�ídili. P�i �emž taky �eští Králové jich zane-
chali, a kdykoli k nim psali nebo mluvili, ne 
Purgmistry, ale Šephmistry je tytulovali. A ta 
jest pravdivá toho jmenování zpráva; na nižto 
nyn�jší Páni Hor Kutten Šephmist�í, mohou 
se bezpe�n� spolehnouti; ty pak, jenž je cht�jí 
jiná� škalirovati, touto starou Rubrikou za-
hanbiti. 

Po Šephmist�ích (jichžto v po�tu XVIII. 
vždycky bývalo, ale 13. toliko p�edn�jších, 
�tyrned�lní Ou�ad držívalo) nacházel se Ou�ad 
Starších Obecních. Ten pak, za prodloužilá 
léta, 4. toliko osoby zastávali: až neyjasn�jší 
Král Vladislav, když sám osobn� Radu 
Kuttenskou, v létu 1471. 215obnovoval, jiné 
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dv� k ním p�isadil; a aby vždy napotom 6. 
takových Starších Hora mívala, Královskou 
mocí ustanovil. 

Osm Soudc� vysoce urozený PP. Al-
brecht z Guttenšteyna, neyvyšší Králov: �e-
ského Mincmistr, léta Pán� 1538. vyzdvíhl: a ti 
aby k potvrzení p�išli, u vyšší Vrchnosti objed-
nal. 

Starší z Obce i hned s M�stem se za�ali. 
Ale z prvu p�es 20. jích nebyvalo. Po letech, s 
zr�stem Obyvatel�, i oni rostli: až na 70. osob 
p�išlo. Do kteréhožto po�tu, netoliko Lid 
Obecný, ale i Horní Oficí�i, muží velmi vzác-
ní, nýbrž i J.M.C. a Královské Rychtá�ove
(jenžto v Létu 1551. na Hory Kuttny dosazení 
jsou) se pojímali. 

Již jest jednou �as k starých Horník� Po-
licií p�ikro�iti, a jak za oných let v dobrém �ádu 
ta Zahrada bývala držána, považovati. 

První dobrý �ád stkv�l se hrub� v Poct�
Boží. A Jove principium; �íkávali sami Pohane. 
Bodej	 praví K�es	ane jiná� ne�inili. Horníci
taky �íkali. �i�me od Boha po�átek: A bude 
dobrý po�ádek. 

Netoliko pak tak �íkali, ale i tak d�lali: 
skutek s slovy se srovnával. Chceš slišeti jak 
Boha svého, a jeho Svaté ctívali? Mnoho o 
tom, v brzo p�íštích Handštáních, uslišíš: nyní 
n�co málo, z šedivých pam�tí, navrhnu. Sta�í 
Horníci všichni, 216kdo jen mohl, i v ten všední 
den, na Maturu, to jest ranní Mši (která se hned 
po zvon�ní na klekání, jak zasvítlo, sloužívala) 
se scházivali. V �as Adventní, na Rorate, hned 
jak 12. hodin ude�ilo, chodívali; a tu libé Písn�
o P�íští a Vt�lení Pán�, Literáti z Graduál� (za 
drahé peníze koupených) jiní pak z Kancionál�, 
n�kte�í taky z pam�ti, za n�kterou hodinu pro-
zp�vovali. Služeb Božích a Kázaní, ve dní Ne-
d�lní a Sváte�ní, pilní byli: od všelikého díla 
h�motného odpo�ívali. Kdo v �as Služeb Bo-
žích po M�st� se toulal, do v�zení vzíti porou-
�eli. V den posvátní, žádná hokyn� celý den s 
ni�im se nesm�la vykládati: Kupci, u svých 
Krám�, ani �tvrt okenice, otvírati. Žádný z 
m�sta, ani do m�sta, s vozem se nepoušt�l; ne-
bo celý den brány zav�ené se drželi. A�, po 
mnoha letech, v té p�ísnosti drobet se poulevi-
lo, a aby po všech Službách Božích mohlo se 
svobodn� vjížd�ti i vyjížd�ti, však ne s nákla-
dy, dovolilo. V každý den Sobotní, hned jak 
t�imecítma hodin bilo, na Pokoj se zvonilo, a 
tu, jakožto v Svatve�er, še�kování po všech 

hospodách se zastavovalo. Zastalli pak Rychtá�
koho po té hodin� pícího, ten se do šatlavy octl; 
Hospodá�i pak sklep zape�etil, k tomu 10. gr. 
�. pokuty dáti musil. V den zasv�cený, od jítra 
až do poledne, žádný dokonce �lov�k, pod po-
kutou jedny Kopy groš� �eských, žádného ná-
poje, zvlášt� pak ty zlo�inné Ko�alky, žádnýmu 
prodati nesm�l. Podobn� u ve�er 217téhož dne, 
p�es hodinu na noc (tu se op�t na Pokoj zvoni-
lo) pod touž pokutou, �adování, v dom� do-
pustiti. Jestli pak takovýho Bumbala, po té ho-
din�, bu
 ješt� v kr�m� cechujícícho, aneb po 
ulicích se toulajícího, Rychtá�ské Právo dopad-
lo, takový hned za kládu musel jíti, a na té ne-
m�ké posteli se prospati. Ne mén� k poct� Boží 
pat�ilo, co p�ísn� mezi Horníky bylo na�ízeno; 
aby totižto �istotnost po všechn�ch ulicích se 
zachovávala, a žádný ne�ády p�ed domy se ne-
vynášeli, ani vylevali, a to, prey, pro Božího 
T�la uctivost, když s ním Kn�ží ku nemoc-
ným chodí. Co to nebyla, z strany Pocty Boží, 
p�kn� spo�ádaná zahrada Politycská? Vím že 
nad ní Svatým Anjel�m srdce plesalo; a B�h, 
pro tu p�í�inu Horám žehnal. 

Druhá Policie, mezi samými Radními oso-
bami panovala. Proto, že žádných zadlužilých, 
a nehrub� zachovalých, do Rady nebrali: neto-
liko dvou Brat�í, ale ani Švagr�, k Šephmistr-
ství nep�ipoušt�li. Jestli kdo taynost rady n�-
komu, zvlášt� žen�, pronesl, i hned ho vyobco-
vali, a, dle vym��ení Práva, ztrestali. U�ené 
Muže, spíše než �emeslníky, neyvyššímu 
Mincmeystru, p�ed sazením Rady, na plac po-
dávali. Vespolek se nehryzli, a nezžírali; po-
vstalali pak kdy jaká mezi jedním neb druhým 
nevole, tu hned porovnati snažili. Jho a b�ím�
zárove� nesli. Do Rady aby se všichni �asn�
scházeli, bedlivý pozor dávali; a na zpozdilé, 
poku218tu takto ukládali: kdoby na Rathauz te-
prv po modlení p�išel, ten aby 4. gr. �. Kdo o 
hodinu pozd�jí, ten 8. gr. složil. Který pak, bez 
opov�dí, celou Radu zmeškal, ten aby Arestem 
v Radním Dom� platil. Stydívali se pak z 
Arestu náramn�; a mnohý volil mnoho statku 
stratiti, než tu hanbu nesti. Žádný se nesm�l v 
Radních Kníhách, pod Kopou groš� �eských, 
vertovati a p�ebírati: Žádný s druhým v Rad�
šeptati: žádný druhému v �e� vskakovati: žádný 
v od�vu a kroji, ani marnosti, ani p�ilišné cha-
trnosti, následovati: žádný k pítí, zvlášt� �asu 
no�ního, k druhému jíti: žádný, pro vzácnost 
své povinnosti, v karty, koule, neb jak koli, o 
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peníze hráti, i�. i�. Ptám se op�t: Co to nebyla 
p�kná Politycká Zahrada? Jist� že	 bylo mílo 
pod takovým Magistrátem živu býti! Nedomní-
vej se n�kdo, že to jsou jen mé smyšlinky. Bu-
deli pot�eba, mohu ti na léto, i t�ebas na den, 
kterého co na�ízeno bylo, prstem ukázati. 

T�etí Policie a dobrý �ád na rozšafným 
M�sta a M�š	an� rozvržení záležel. M�sto na 
�tyry �tvrti, totiž Svato-Bartolom�jskou, 
Tandlmarskou, Vojnovskou (ne Vojenskou, 
jak nyní �íkáte Horníci) a Nám�tskou bylo 
d�leno. Každá �tvrt na deset desátku se rozpi-
sovala; každý pak desátek, svého Desatníka, a 
ten, jistý po�et Soused� pod svou zprávou mí-
val. Ti pak všichni, na jedno zavolání, po hoto-
v� byli, a kde na�ízeno, tu hned se 219srotili. 
Taková hle volnost p�i všech se nacházela! 
Každý Cech a Po�ádek, svých Cechmistr�, bez 
všelikého reptání, a odporování poslouchal. 
Bývalo pak všech Cech� a Po�ádk�, p�es p�t a 
�tyrycet: T�idceti samosteyných; patnácte pak 
spole�ních: a ti všichni tak hlu�ní, že nelze vy-
praviti. P�idám n�co pro pot�šení ženského 
pohlaví: že totižto i ony sv�j Cech m�ly: ne 
všecky, ale ty, jenž Šlojí�e (to jest roušky) tka-
ly, a Tkadlcin� se jmenovaly. S jejíchžto Po-
�ádkem muží nic �initi nem�li, ale dv�ma 
Matronami se �ídily, a v ur�itý dní do P�ibytk�
jejích se sejdouce, tam o v�cí Cechovské roko-
valy. Našel jsem, že léta 1444. n�jaká Alderka 
a jakási D�ra (tak sta�í z sprosta psávali) za 
Cechmistryn� toho Ženského Po�ádku, byly 
p�edstavené. 

Sedmeré P�edm�stí (totiž �ech, Hloušky, 
Pach, Kolmark, Holemark, Nové M�sto, Ro-
ve�) svými Rychtá�i a Konšelí se �ídilo. 

Nad Haví�i Hor St�íbrných šest: nad 
g. Hašplí�i dva: nad h. Treybý�i tolik též Star-
ších bývalo. Op�t nad Haví�i Perkverku Ka�-
kovského �tyry: nad Hašplí�i dv�: nad Treybý�i 
též dv� osoby starší panovaly. K tomu Ka�-
kovským �tyry Konšele se p�idávali, tak aby 
jich, pon�vadž zvláštní Obci slouli, dvanácte 
osob v Rad� sedalo. P�i 220i. Hutnících, 
k. Mincí�ích, l. Pregí�ích, napodobn� bez jistých 
Vrchních a Starších nebylo. 

                                                          
g. jenž p�i rumpálu. 
h. jenž p�i treybu jsou. 
i. kte�í rudy šmelcují. 
k. kte�í pláty formují. 
l. kte�í na plátích rázy bijí. 

Byloby tu ješt� mnoho psáti, o jiném m�sta 
spo�adání: kterak totižto každí tém�� �emesl-
níci, v obzvláštních ulicích, pro snadn�jší nale-
zení, byt sv�j mívali. Item, kterak v nedostatku 
prostranného Rynku, mnoho jiných menších, 
Stá�í Horníci, nad�lali: a nevím, zdali tim více 
lidu neposloužili, než aby byli, Jíhlavskýmu 
t�ebas podobný, rozší�ili. Pon�vadž kdo �eho 
pot�eboval, bez dlouhého sem i tam ohlízení a 
lelkovaní, na vlastním rynku našel. Byl zajist�
zvláštní Rynk:  1. Obilney.  2. Ovesney.  3. 
Olov�nney.  4. Vln�nney.  5. Ovocney.  6. Sol-
ney.  7. Massney.  8. Zv��inney.  9. Kurney.  
10. Rudney.  11. Drevney.  12. �erstvo-
Rybney.  13. Sucho-Rybney.  14. Uhelney.  15. 
Chlebney.  16. Vinney.  17. Senney.  18. Tar-
mare�ney.  19. Ko�skey.  20. Prout�nney, na 
n�mžto se proutí, k pletení koš� pro Šlichý�e, 
kte�í totižto na drobno ztlu�ené rudy v nich 
propírali, prodávalo. Nestáloli tolik Rynku za 
jeden velikey? Krom toho, mívali Soukenici 
své, a Kožešníci taky své zvláštní a nákladn�
stavené Koce. Kupci, ne v svých domích, ale 
pod vysokými Krámy (tak je nazývali) zboží 
svá prodávali. Kolá�nice, Oplate�nice, Hokyn�
a P�ekupnice pod bou221dama v ur�itých mís-
tech sedaly. Slovem: cokoli srdce lidské jenom 
mohlo požádati, toho na svým vlastním míst�
dosáhlo. Z �ehož znáti se dává, že za starodáv-
na u Hory, Korábu Nóémova nebylo, pon�vadž 
nevšecko vesm�s, jak na velkých ryncích oby-
�ejn� bývá, ale rozdíln� se kup�ilo. 

�tvrtou Policií a dobrý �ád na tom zaklá-
dám, že obecné dobré na velikém pozoru mí-
vali: kdyžto drahotu, ve všech v�cech p�edchá-
zeli. Z kteréžto p�í�iny, jedné každé koupi cenu 
sázeli; tak že ani v �as Ourody, ani Neourody, 
nebylo na� spravedliv� na�íkati. Ku p�íkladu: 
Hokyná��m a Hokyním, žádné v�ci, od p�e-
spolních, d�ív než si domáci nakoupili, p�eku-
povati nedali. Mliná��m a Peka��m krmného 
dobytka, �ezník�m braku, ven z m�sta prodá-
vati hájili. P�íchozím Kramá��m, aby domácí 
Kupci, ko�ení a jiného zboží prodávat nezbra-
�ovali, zapovídali. Zedník�m, Tesa��m, a ji-
ným Nádeník�m, denní mzdu ukládali. Zvoní-
k�m, coby od zvon�ní k Poh�b�m p�i každém 
Kostele: Žák�m, coby od zpívání p�i Funusích 
m�li žádati, p�edpisovali. Pivovárníci, Sladov-
níci, a Lazebníci (jenž mnoho d�íví pot�ebova-
li) aby ne na trhu, ale v lese d�íví sob� kupova-
li, dohán�li. Pun�ochá�i, Ševci a t�m podobní 
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�emeslníci, jakby draho obuví a od�vy sm�li 
spen�žovati, vym��ovali. Nemohu se tuto zdr-
žeti, abych nem�l cosi pam�ti a podivení hod-
ného p�ipomenouti. Léta 1513. st�žovalo 
222sob� p�ed Pány Haví�stvo, že Ševci draho 
p�íliš obuví d�lají. Páni na�ídili, aby budoucn�
pár prostých st�evíc� nedávali dráž než za 2. 
groše bílá: a neydráž za 16. pen�z. O! jak teh-
dáž k�že, dratve a smola laciný býti musili! 
Kdyby ti nebožci Haví�i nyní obživli, a za pár 
st�evic� tolar dáti musili; zdámis žeby hned zas 
um�ít volili. 

Pátý Policie pu�kt v tom jsem znamenal, 
že sta�í Horníci, na ženského pohlaví poctivost 
a šlechetnost, jako na drahou Perlu, aby k zma-
�ení nep�išla, aneb n�jakou poškvrnou se neza-
kalila, to neypiln�jší z�ení mívali. Pro�ež p�ísn�
se jim všeliký tance p�i K�tínách, Svadbách a 
Oddavkách zapovídali. Též spole�ná hodování, 
a v karty hrání, zamezovali. Zabylstva s Kalá-
ny, a po zahradách toulání, zbra�ovali. V do-
mích hostínských, dokavád hostí p�i nápoji se-
d�li, dve�e musili býti otev�ené, a sv�tlo jak v 
síni tak i na schodech rozžaté: a to aby Právo 
mohlo voln� do domu vždycky vjíti, a každý 
mimo jdoucí, co se v dom� d�je, podívati. Žád-
né ženské pohlaví, žádného nápoje šenkovati 
nesm�lo, aby snad mezi ožralci n�co nezhlídlo 
aneb nezaslechlo, coby Kment �istoty po�erniti 
mohlo. I kdož tedy šenk zastával? Mužské Po-
hlaví samotné; to to�ilo, to na horu nosilo; to 
nalévalo. O jakby mnohým Pannám V�nec ne-
zvadl; a vdaným, manželský svazek n�kdy se 
neroztrhl, kdyby až po dnes v �echách, p�i ta-
kových zápov�dech trvalo! P�íhodi223loli se pak 
n�kdy mimo nad�ji, že proti takovému dobré-
mu �ádu, jedna, neb jich více, n�co provinila: 
tak jak B�h jest na Nebi, pokuty neušla. Mimo 
jiné mnohé p�íklady, v starých pam�tech po-
psané, našel jsem i tento: že léta 1435. proto 
samé, že p�i jakýmsi veselí n�které ženy tanco-
valy, musili za n� jejich Muží, n�kte�í po 10. 
n�kte�í po 6. jiní po 4. šz. gr. �. jak který mož-
ný byl, pokuty složiti: a ženy k tomu do Arestu 
jíti. Jeden pak, jehožto žena jiné k tanci pobid-
la, p�inucen byl Bránu Kou�ímskou, na sv�j 
náklad šk�idlicemi dáti p�ikrýti, aneb v málo 
dnech Obce Horo-Kuttenské prázen býti. Po-
dobn� v t�ch, nikdá dosti chválených, starých 
pam�tech, našel jsem: že jedna Hornice, proto 
že as dvakrát z Manželského lože vystoupila, v 
létu 1584. práv� na Den trp�livého Joba, za ži-

va byla zahrabaná. Kterak se pak k vandrovním 
a popen�žnícím Horníci chovali? Ty ani do 
m�sta páchnouti nesm�ly. Jestli však o Jarmar-
ce, neb kdy jindy, se vloudily: Rychtá�ova vi-
žlata všecko to vy�uchali. Hned, hned ven z 
m�sta s níma, nebo porušení mládeže se obá-
vali. S domácíma takto zacházeli: uhonilali si 
co n�která, Katu zád nastaviti, a s panchart�tem 
do Trenteryna musila vandrovati. Pokudž pak 
dít� zabila, ta, bez slitování, za živa kolem byla 
prohnaná. Mohlbych léta jmenovati, kdy? co? 
takového se p�ihodilo. Doneslo se Magistrátu 
jedenkrát, žeby mnohé hampeyství, které v 
m�st� místa nem�lo, v pu224stém Klášte�e Se-
dleckém se páchalo. Užasl se nad neo�ekáva-
nou novinou Magistrát, a i hned dal provolati, 
aby žádné ženské pohlaví, pod p�ísným trestá-
ním, k t�m z�íceninám, ani zdaleka nekrá�elo. 
Zeptá se n�kdo: zdali taky nad mužskými styd-
kostmi se uráželi? �ili jim všecko folkovali? Ba 
v�ru folkovali; p�ík�e trestali. Okolo léta 1445. 
(pokudž ne dokonce 1345. nebo kdo to psal, 
napsal pochybn�) n�jaký Mikuláš Vornatus, jsa 
Vdovcem, s domácím �eledinem p�oh�ešil. 
Snad mu to prošlo; pon�vadž svobodný s svo-
bodnou. Jinde snad byloby se to ututlalo, a 
zlatou hlínou zamazalo: ale u Hory v�ru ne. 
Musil ten Zuzaník, od Klášterské Fortny dáti 
stezku dlážiti tak daleko, jak daleko mohla š�u-
ra, okolo jeho domu a zahrady tažená, dosáh-
nouti. Mnoho množství sáhu to vyneslo. A to 
jest ta Stezka kamenná, (neboližto Štanveg, jak 
n�kte�í Horníci �íkají) po niž až po dnes se 
chodí. Pomn�te medle na to, nyn�jší Horníci, 
kdykoli budoucn� po té stezce p�jdete, a na 
dobrou svých P�edk� Policií spome�te. Já krá-
�ím dále, neb se nechci více tim blátem káleti. 

Šestou a tu znamenitou Policií sta�í Hor-
níci prokázali, když vždy na dobré cví�ení 
Mládeže tiskli. A to slušn�; Nebo Polityci pra-
ví: Lépe d�tí nemíti, než nezbedné chovati. K 
�emuž pon�vadž nic více, jako školy, nedopo-
máhá, o to se Horníci 225snažili, aby v jejích 
Školách ne Duspivove, Bacchanti a Že�kylove, 
ale u�ení, pilní a mravní Praecepto�í byli. Na-
cházím pak, že (krom n�kolik postranních) dv�
Školy hlavní, p�ed lety u Hory se nacházely. 
Jedna Svato-Jakubská, druhá Svato-
Barborská sloula. V té každé chovával se 
Rector, Conrector, Cantor, Succentor, Prae-
ceptor, k tomu nezbedných a lenivých Correc-
tor,  to  jest  Trestatel:  na  n�ž  od  Obce  žold a
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ro�ní plat vycházel. P�i t�ch beyvali ješt� jiní 
Mládenci, v u�ení dítek jim napomocní (nyní to 
všecko Tovaryšstvo Ježíšovo, bez mzdy a platu 
zastává) a ti se od Soused� každodenní stravou 
zaopat�ovali. Aby pak tím v�tší po�et takových 
Mládenc� do Hory se vábil, ze Špitálských d�-
chodu, Chlebem, Va�ením, Omastkem, St�l se 
jim zlepšoval. Když pak n�kte�í z M�š	an�
proti tomu bublali, a žeby skrze to chudým v 
Špitále skrácení se dálo, žehrali, tu (a	 po staro-
�esku �eknu) M�š	anosta a Radove M�sta (to 
jest Šephmistr a Konšele) odpovídali: že ze
Škol Muží, jak Duchovní tak i Sv�tské Obci 
prosp�šní: ze Špitála pak D�dkove a Babice, 
	erv�m a had�m k potrav�, do hrobu vy-
cházejí. O slova, kteráby se na všech každého 
M�sta branách zlatými literami mohla zazna-
menat! U�edlníci v t�ch Školách, na paterou 
st�ídu se d�lili. Kte�í v Verších a Oracích se 
cví�ili, Primani slouli. Po ních následo226vali 
Quartani, Tertiani, Secundani; jakobys �ekl: 
kte�í �tvrtou, t�etí, druhou Školu slišeli. Ney-
posledn�jším Parvi, totiž Mali�tí �íkali, jenž se 
Abeced�, slabikovati, �ísti a psáti u�ili. Aby 
pak Škola a Lekto� v �istot� se chovala, vždyc-
ky se n�kolik Školometu p�ichovávalo, jimžto 
u�ení Mendici, sprostý pak lid Mendlici �íkali. 
V t�ch školách jediné se v�cí nedostávalo, že 
totižto ne každá St�ída rozdíln�, ale všecky ve-
sm�s spolu v jedné Sv�tnici se u�ili, a tak jedni 
druhým hrub� p�ekáželi. Napravil to všecko náš 
S. Arci-Otec Ignacius, když jedné každé St�íd�
svou Školu, a každé Škole zvláštního Mistra 
p�edstavil. Nic mén� Mistr Pavel Stranský, v 
Kníze Respublica Bojemiae nazvané, Horní-
k�m Kuttenským, p�ed celým Sv�tem toto 
vydává sv�dectví: že mívali Školy dob�e a 
moud�e (tak totižto, jak starý v�k s sebou p�i-
nášel) spo�ádané. A Mistr Adam z Veleslavi-
na, v své Sylv� dávno napsal, nýbrž i vytiskl: 
že Hora Kuttna vždycky literní Um�ní milo-
vala, a je št�d�e fedrovala. Já pak k tomu ješt�
n�co p�idávám: že totižto, své Školy nákladn�
stav�la. Co p�ed Žižkou bývalo, toho nevím. Po 
Žižkovi zajist�, okolo léta 1480. Jan Charvát
bohatý Horník, a literního um�ní milovník, u S. 
P. Barbory, blíž Kostnice, prostrannou Školu, 
na sv�j náklad 227vystav�l: za kteroužto št�-
drost aby se mu Páni Radní odm�nili, p�t do-
m�, které m�l u Hory, od všelikých berní, daní, 
šacu�k� a zbírek, až do jeho smrti osvobodili. 
Škola Svato-Jakubská, po vypálení Hory na 

sp�ch z d�eva stavená, že pomálu zcházeti po-
�ala, okolo léta 1590. jest zbo�ená, a na tom za-
se míst�, z gruntu nová kamenná, s p�knými 
štíty vystavená. K jejímužto vyzdvížení, P. Mi-
kuláš Vod�anský z �ažarova, a P. Zygk-
mund Kozel z Ryzntálu, t�ch �as� onen 
J.M.C. Rychtá�, tento Prymátor na Horách 
Kuttnách, jakožto muží u�ení, a na literné 
um�ní laskaví, jak radou, tak i skutkem napo-
mocni byli: a aby jejích Erby, pro v��nou pa-
mátku, nadedve�mi z p�kného �erveného mra-
moru vytesaný se postavili, tuplovan� zaslou-
žili. 

Mohlbych já tu ješt� mnoho p�ipomínati, o 
jiných Polityckých �ádích na Horách Kutt-
nách bývalých, kdyby Handštan tento p�es me-
ze umín�né krátkosti nep�eskakoval. Pro�ež, a�
nerád, musím všecko ml�ením pominouti, a z 
té Politycké zahrady vyjíti. To jediné p�iklá-
dám: že, by	 jiné chvály Hora Kuttna nem�la, 
pro samey dobrey �ád v ní bývaley, nemalé slá-
vy zasloužila. Nebo Jsocrates Pohanský Mud-
�ec, p�ed mnoha sty lety vyznal: že Št�stí a slá-
va kteréhokoli m�sta, ne na nádherným zdí 
a dom� stavení, ne na množství M�228š�an�, 
ale na ctnosti a dobrot� Obyvatel�, neyvíce 
pak na moudrým a mírným Magistrátu, zá-
leží. 

Coby pak byl Isocrates �ekl o M�stu tom, v 
n�mžto by byl spat�il 

Kn�žstvo �  - - � Vážnosti. 
Radní �  - - � Moudrosti. 
Soudce �  - - � Spravedlnosti. 
M�š�any �   bez  � Poslušnosti. 
Mládež �  - - � Uctivosti. 
Ženské Pohlaví �  - - � Stydlivosti. 
Lid obecný  �  - - � Pobožnosti? 

Bez pochyby že	 by byl soudil, a p�ed ce-
lým Sv�tem vyznal: 

O M�sto býti Peleší 
    Potvor, litých Šelem Skrejší. 

 Nešlechetných Outo	išt�m; 
  Všech bezbožných Stanovišt�m. 
 Nebo kde místa nemá Ctnost; 
  Tu se líhne všeliká zlost. 
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Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan atnáctý.

Na Vort� Hospodá� a. vyklaznovaný. 
Kázal nám Handštan p�edešlý,
kterak Hora Kuttna, za starých let, 
v Polityckých v�cech, jako Zahrada 
Královská, bývala spo�ádaná. Há-

dám, žeby všem starých Horník� Potomk�m 
dob�e posloužil, kdobykoli jim vyjevil, kterak 
se oni p�i Horním díle chovali, a v Pavu�ku 
svých dol� St�íbrných pokra�ovali? Pon�vadž 
nelze pochybovati, že �ád, který tak dob�e v 
M�st� drželi, i p�i Horách zachovali. O! kyž se 
n�kdo o tu práci pokusí. Ale že se ne tak snad-
no �lov�k vynajde, kterýby cht�l to t�žké b�ím�
podniknouti, a do toho labiryntu se pustiti, já 
sám v to se vložím, a co jsem onde i onde, v 
p�ehledavání starých pam�tí, znamenal, pon�-
kud zjeviti nepominu. Nastavtež tedy všichni 
Horní Hospodá�í uší svých, a v tomto Handštá-
nu, na Vort� Hospodá�, v ho�ejší Šacht� Tur-
ka�kské vyklaznovaný, se zhlídn�te: ten	 vám, 
pon�vadž všecek jest b. glancovitý, jako v n�ja-
kým zrcadle ukáže: 

230

Kterak sta�í Horníci p�i Horách ho- 
spodá�ívali. 

�i každém Hospodá�ství, musí býti 
Hospodá� a �eledín. Nebudeli prvního, 
kdo bude nakládat a rozkazovat? Budeli 

pak zscházeti na druhým, kdo bude poslouchat 
a pracovat? Nad to jest taky rozli�ných obmy-
sl�, a d�vtipných nalez�, jimížby se dílo fedro-
vati, a leh�ejí mohlo konati, za pot�ebí. Zdali 
starým Horník�m, p�i jejích horním Hospo-
dá�ství, n�co takového zscházelo, z nasledují-
cích Artykul� porozumíš. 

Artykul první, 
O Horních p�i Kuttn� Oficí�ích. 

Emnoho jích za starých let bývalo, a 
však všecko lépejí, než po letech, 
když jích na mandele p�ibylo, se �ídi-

lo. Pravda totižto jest co p�ísloví praví: Mnoho 
Doktor� Císa�e umo�í: a mnoho Kucha��
polívky nedova�í. 

                                                          
a. klaznovati jest, po haldách a dolového kamení hroma-

dách rudy hledati, a jako pab�rovati. 
b. bliskavý. 

Podle Práv Králo-Vácslavských, Hory Kut-
tenské víc než za p�lt�etího sta let, t�mito se 
Ou�edníky �ídily. 

P�edn� Královským Urbury�em (o ney-
vyšším Mincmistru p�íští Handštan bude 
mluviti) to jest Horního díla Starostou. Jehož-
to byla po231vinnost, na horní Oficiry, a Krá-
lovské z Hor D�chody, bedlivý pozor dávati: k 
tomu aby Kverk�m a Horním Nákladník�m žá-
dá protimyslnost a skrácení se nedálo, piln� se 
starati. K povinnosti té oby�ejn� se muží vzácní 
a od Stavu pot�ebovávali, jakéhož Paprocký 
p�ipomíná: Urozeného P. P. Mikuláše z Lob-
kovic, jenžto okolo léta 1418. neyvyšším p�i 
Dckách Zemských Písa�em, a na Horách 
Kuttnách Královským Urbury�em býval. 

Po Urbury�i byli Perkmist�í, jimžto taky 
�íkali Vrchní Šteygí�í, aneb Lezcove, proto že 
neymén� jednou za teyden povinni byli do dolu 
lezti, a k d�lník�m p�ihlízeti. Mimo to, zavá-
zani byli, p�i sázení Košt�, to jest, všelikých 
týhodních náklad� popisování sedati: a když 
kdo za prop�j�ku, totiž za dovolení k pavování 
v míst� n�jakým žádal, dovolení dáti. 

Perkmistry následoval Písa� Urburní. A 
ten byl povinen, všecko co se p�i Ou�adu Hor-
ním konalo, do jistých Kn�h zapisovati. A 
Šichtmistry, neboližto dolní Písa�e, jenžto 
všecky na Hory vzešlé náklady popisovali, pod 
svou mocí a zprávou míti. 

�tvrtý Ou�ad býval Obecních Šteygí��, 
nebo Lezc�: jimžto náleželo, netoliko ve dne, 
ale i v noci, co ney�ast�jí po dolých sob� poru-
�ených lezti, a na obecné dobré pozor dávati. 
Item, kdeby jakého 232opat�ení bylo pot�ebi 
prohlízeti, a i hned k oprav� toho dopomáhati: 
tak aby Hory, na nižádné stran�, bez t�žení a 
pavování nez�staly. 

Pátá povinnost byla Maršeydník�, to jest 
dolových M��i��: aby oni doly, vorty, a všeliké 
jejích meze, jak nad, tak i pod zemi vym��ova-
li: Haví��m, na kterou hodinu, a jak daleko by 
m�li d�lati, povídali. Žádný však z nich, bez 
opov�di, a Horního Ou�adu dovolení, nesm�l 
žádných m�r táhnouti, aneb, jak Horníci �íkají, 
maršejdovati. 

Šestý Ou�ad sloul Cimmrmanský, neb Te-
sa�ský. Ti zavázani byli k všelijakým rycht��-
k�m, to jest Stroj�m a p�ípravám p�ihlízeti: co 
koli zpurovaného neb rozsedlého našli, to bu

Štemply a Turliky (totiž dlouhými a krátkými 
podporami) uchycovati a podhán�ti: bu
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zejdunami (postrannými prkny) opažovati, stis-
kati, a co neylépe vycimrovati, vybedniti. 
Summou: cokoli bo�itedlného a padlého vid�li, 
to pro lepší Hor a d�lník� ubezpe�ení, p�ed pá-
dem a škodou uchovati. 

V sedmém Horních Oficir� stupni, po�ítali 
se Hutmanove, totiž Horní Strážní, a ti trojí 
bývali: totiž Svrchní, Dolní, a Kovární. 
Svrchní, na všeliké nádobí, jenž se v Bechy-
ních (Haví�ských komorách) skládalo, pozoro-
vali: a aby se všechna povrchní díla náležit�
konala, p�ihlízeli. Nad to, když Haví�stvo dolu 
lezlo, zdali jích po�et plný 233jest, s�ítali: když 
pak zase nahoru vylezlo, každého piln�, aby 
žádný žádné rudy neodnes, p�ehledávali. 
Strážní dolní neb dolejší, všecko dolové ná-
dobí opatrovati; d�lníky k pilnému dílu ponu-
kovati; zdali se všichni k práci dostavili, pozo-
rovati; nadevšecko pak, aby žádný dvou 
c. Šichet po�ád ned�lal, a tak d�ív �asu se ne-
p�emohl, nep�ipoušt�ti musili. Strážných Ko-
várních povolání bylo, do Kováren �asto 
choditi, a toho šet�iti, aby se všeliká Horní�ná 
železa náležit� ocelovala, ost�ila, nakládala, 
punovala, to jest obva�ovala: aby se jak boha-
tým tak i chudým Kverk�m, bez rozdílu d�lalo: 
uhlí od Nákladník� dodané, neužite�n� nepáli-
lo: a kolik ho voz� do každé Kovárny za teyden 
p�ivezeno, zapsalo. 

Osmý Ou�ad neboli Annklope�i, totiž ho-
din zv�stova�i. Ti musili na hodiny bedlivý po-
zor dávati, tak aby se žádná Šichta ani neukra-
covala, ani neprodloužovala. Ti, jak ur�itá ho-
dina zazn�la, i hned na d. Taghašple p�i všech 
dolých tloukli, a tim znamením, neybližším 
Haví��m, že již �as díla pominul, náv�ští dáva-
li. Oni pak jak to znamení zaslechli, na svých 
vortech po skalách, bu
 e. feysli, bu

f. pemrlicemi bouchali, až i jiní, jenž na vzdá-
len�jších místech t�žili, žeby Šichta došla, se 
dovtipovali.  

234Devátá St�ída bývala Rudod�lc�, jimžto 
Ertzthalerove �íkali: kte�ížto, když �as p�išel 
rudu zdvíhati, tu, na mnoho hromad snešenou, 
na jisté díly d�lili, potom na míry, Královským 
ceychem ceychované, m��ili, a co komu p�iná-
leželo, spravedliv� rozvrhovali. 

                                                          
c. Šichta, jest ur�itý po�et hodin k dílu. 
d.  na neyho�ejší hašpl, neb díru, kteroužto se ze dne 

dolu leze. 
e. kladivy jako perlik. 
f. kladivy ru�ními. 

Desátí bývali Horní P�ísežní, od P�ísahy, 
(kteroužto spravedlnost �initi, a celou víru v 
Soudech zachovávati byli povinni) tak nazváni. 
Ti s Urbury�em a p�edn�jšími Ou�edníky, 
Horního lidu rozep�e soudívali. Ti, p�i m��ení 
dolu vždy p�ítomni býti, a zdali míry hoden 
jest, o�it� spat�iti, jakož i na znamení, n�jaký 
Handštan z g. Umprochu vytíti musívali. To 
pak jest hodné pam�ti, že ani Otec s Synem, ani 
Bratr s Bratrem, ani Vnuk s Streycem, ani Se-
st�enec s Ujcem, ani Test s Zet�m, ani dva 
Švagrove v tu povinnost pojímáni nebyli: nebo 
(jak Král Vácslav druhý �íkával) Krevnost a 
p�íbuznost, 	inívá v Soudech rozlí	nost. 

Krom t�chto nyní vy�tených Oficir�, jiných 
jsem nenašel: tak že se dosti nadiviti nemohu, 
kterak tak málo hlav, tolik tisíc lidu Horního, a 
náramn� divokýho, zpravovati mohlo. Aniž mi 
n�kdo �ekni: že se v Pam�tech nachází, kterak 
p�i t�ch Horách býval Hofmistr, Puchalter, 
Štolmistr, Paumistr, Perkschreyberove, Le-
henschreyberove, a jiní te235m�� bez po�tu 
Oficirove. Nebo dávám tomu místo; ale ptám 
se: víšli kdy se takové Povinnosti za�ali? Teh-
dáž totižto, když Hory klesati po�aly. Ale s ja-
kým užitkem? ne s jiným, než že mnoho plat�
na n� vycházelo, málo pak z ních zisku p�ichá-
zelo. Medle co neyvíce za Rudolfa Císa�e a 
našeho Krále, Ka�kovské Hory zavád�lo, a za 
Matyáše v létu 1614. k spušt�ní p�ivedlo? Já 
jist� nepovím; Královští Komisa�í, tehdáž na 
Hory vysláni, pov�d�li: že stádo Ou�edník� a 
Písa��, neužite�ných darmochleb�, po t�ch 
pastvách se páslo: a více pen�z z Cassi Králov-
ské do jejích m�šc�, než St�íbra z �trnáti 
h. Radšacht� do Mince, vycházelo. 

Artykul druhý, 
O Horních p�i Kuttn� D�lnících. 

Ak málo Oficir�, tak mnoho d�lník�
p�i t�ch Horách se nacházívalo. První a 
ze všech neyp�edn�jší bývali Haví�í: z 

nichžto n�kte�í Rudy v skalách hledali, kopali, 
lámali: n�kte�í Štoly a jiné pr�duchy prosedali. 
Druzí slouli Hašplí�í, kte�í z dol� rudu a 
i. Perky Rumpálem nahoru táhli. T�etím �íkali 
Treybý�í, kte�í Ko�ma Rudy, Perky, ba i tu 
vodu na den z Radšacht� honívali. �tvrtí se 

                                                          

g. z klufty a pramene, který se má sekati. 
h. dol�v, p�i níchž Ko�ský treyby jsou. 
i. jalovou skálu, v nížto žádného st�íbra není. 
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jmenovali Šmelý�í, 236jenžto v vodních kožech, 
kterým Calovky �íkali, z Žumpu až na Štoly 
vody vyvažovali, po hornicku: feylovali. Páté 
nazývali Pacholky, jenžto jak Rudy tak i Per-
ky, bu
to po k. fudrnostech na l. Kocabkách a 
m. Huntech až na n. Ražump fudrovali, to jest 
táhali: aneb již na den ko�mi vyhnané, v pu-
rách b�hali; chci �íci: na kole�kách vozili. Šes-
tým pravili Pumpa�í, kte�í vody do tuní a jam 
svedené, pumpovali. Sedmí byli Hlináci, z 
níchžto jiní hlínu v Lamgrubích (hliníštích) ko-
pali; jiní k na�ízeným štadl�m a míst�m na ka-
rách šlepovali, �ech praví: smeykali; op�t jiní z 
té hlíny, slamou promíchané, koule (Haví�í je 
jmenují Vellary) d�lali: až naposledy n�kte�í, ty 
takové Vellary v o. Kyvlích po rumpálu dolu 
dávali. Osmým dáno jméno Štreychý�í: a ti z 
p. Latrochu saze vym�tali; fudrnosti od kahanc�
a zemských pár za�azené �istili; q. Lutny, když 
byla pot�eba, rychtovali a opravovali: aneb do 
konce z nových dun (prken) cimrovali a d�lali. 
Devátí v po�tu stáli Preytý�í: a ti ploskatou 
palici (již Šlaka �íkají) Štufy a vetší kusy rud 
preytovali, to jest roztloukali: když pak jích 
dosti narozráželi, tu je p�ebírali: a co 
do237brého, to od Perkoví a jalového kamení 
odmisovali, potom na vykázaná štadla a místa 
odnášeli. V desátém �adu po�ítali se Puchy�í: 
jíchžto dílo bylo, r. Pecky, s. Felizny, t. Klopy v 
u. Puchyrnách na drobni�ko tlouci, a tak 
rozdropon�né, Šlichý��m dodávati. Slouli pak 
Šlichý�i (to byla jedenáctá Horních d�lník�
St�ída) kte�í všecko, co jim Puchý�i dodali, a 
mimo to i Rudní písek, prach, ba i ty rudní 
smeti, onde i onde piln� smetené, v prout�n-
ných koších, jistým zp�sobem, provašovali a 
propírali. Tak hle pilní bývali Horníci, aby ani 
Kventlí�ku St�íbra nezhynulo! Dvanáctá, a po-
slední �eládka bývala Marštalí�i a Vozkove. 
Kte�ížto horních Koní (jíchžto, jak v Králov-
ských, tak Kverkovských a Nákladníckých 

                                                          
k. dolních uli�kách. 
l. prkenných truhlách. 
m. neckách na smyku. 
n. místo pod šachtou. 
o. ploskatých vokovích. 
p. z pruduch�, jímiž smrady z dol� vycházejí. 
q. prkenné nad latrochy komíny. 
r. Pecka, jest uzel, a jako suk rudy, k dobyvání t�žký. 
s. rudy velmi tvrdé. 
t.  rudy po haldách a vyveženého dolového kamení hro-

madách, shledané. 
u. v hutích k puchování a roztloukání rud vystavených. 

Marštalích n�kolik set se chovalo) hlídali, a 
jími n�kdy Rudy, n�kdy Perky, n�kdy vodu z 
dol� na den honili: n�kdy lesy, to jest d�íví, od 
Labe k všelijakým rychtu�k�m a p�ípravám 
vozili: n�kdy, kam pot�eba volala, forovali. O 
Hutní �eládce tuto nic nepíši, snad se o ni jinde 
zmíním. 

238                              Artykul t�etí, 
O Rozli	ných Šichtách Horních. 

Istý po�et hodin, v n�mžto D�lník 
horní pracovati jest povinen, Šichta
sluje. O �emž následující Pam�tí na-

cházím. Král Vácslav v Právích Horni�ných 
na�ídil, aby den a noc na �tyry Šichty se d�lili: 
tak aby každá Šichta 6. hodin trvala, a každý 
d�lník 6. toliko hodin, nic více, pracoval, tak 
aby se dílem, které t�žké jest, d�ív �asu nep�e-
mohl. První Šichta, od osmi hodin, na celém 
Orloji, až do �trnácti: druhá od �trnácti až do 
dvacíti; t�etí od dvacíti až do druhé; �tvrtá od 
druhé až do osmé na noc hodiny, se protahova-
la. A tak celý den Haví�stvo se st�ídalo, krom 
dn� Ned�lních a Sváte�ních: nebo když den ta-
kový nastával, tedy p�ed tim v 20. hodin všecky 
Šichty se zdvíhaly, Haví�í a jiná �eládka, do 
Lázní chodili, pokrmy sob� kupovali, a násle-
dující Boží Den sv�tili. Druhou pak noc po 
Svátku, v osmi hodinách Šichtu zase zarazili. 
Aby pak všickni �asn� k svým Šichtám se do-
stavovali, povinni byli tu hodinu, než se Šichta 
za�ala, do Kaven, to jest Haví�ských dom� k 
tomu na�ízených se sjíti, tam se Pánu Bohu 
spole�n� modliti, pobožné písn� zpívati, a jak 
ur�itá hodina zazn�la, i hned dolu lezti, a tam 
p�edešlé d�lníky (vezmouce od ních x. Šligle) 
lozovati a vysvo239boditi. Trvala ta Šichet na 
�tyry drtele (to jest 4. �tvrti) po�ádnost, až do 
válek Žižkovských: potom, když bohatství Hor 
po�alo mízeti, mnoho se v tom zm�nilo. Nebo 
v n�kterých dolých na t�i drtele, po osmi: v 
n�kterých na dva, po dvanácti hodinách d�lá-
vali. V jiných zase na Kdyn� (to jest oukolem) 
a op�t v jiných na Centný�e, dílo se projednáva-
lo. Až naposledy k tomu p�išlo, že jenom na je-
den drtel, totiž od osmi až do 16. hodin, t�žiti 
se po�alo. A tu pro lepší po�ádnost, takto na�í-
zeno: aby se jak v lét� tak i v zim�, od sedmi 
hodin �eských až do osmi, na dvou v�žích, to-
tiž  Vysokostelské  a  Nám�stské  zvonilo: Ha-

                                                          
x. Haví�ská kladiva, totiž Želízko a Pemrlici. 
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vý�í pak, jak se zvoniti za�ne, aby povinní byli 
do Kaven se scházeti, Pánu Bohu Modlitbou 
svatou a písn�mi pobožnými dílo a zdraví své 
porou�eti, jak pak osm hodin ude�í, i hned do 
dol� lezti, a až do šestnácté hodiny, v�rn� a 
piln� Šichty své konati. Zeptá se mne n�kdo: 
jakou mzdu Horní D�lníci za svou práci míva-
li? O tom byloby tu mnoho psáti, krati�ce toli-
ko navrhuji: že d�íve než Král Vácslav II.
Horní Práva vydal, všem d�lník�m Rudami se 
platívalo: ale to se s velikou, jak Královské Ur-
bury a d�chodu, tak ubohých Kverk� a Ná-
kladník� škodou dálo. Nebo Horní �eládka, kde 
mohla rudu stranila, a do Huti, za spravedliv�
vyt�ženou, prodávala. Kterémužto zlému Vác-
slav opatrn� vyhov�l, když na�ídil: aby se všem 
d�lník�m pen�zi platilo; krom Ková��, hodin 
zv�240stova��, a Kožoševc� (Kožoševci slouli, 
jenžto Kože, k rud, perku a vod tažení krájeli a 
sešívali) pon�vadž ti rud se neteykali, a tak jich 
ustra�ovati nemohli. Po letech pak i z toho 
sešlo, a samými pen�zi všeliký Luny (to jest 
zasloužené mzdy) se odbeyvali. 

Artykul 	tvrtý, 
O n�kterých p�i pavování Fortelích. 

Dyž Fortele jmenuji, skrze ty, n�jakých 
podvod�, lstí a šejdý�ství �tená�i nero-
zum�j: ale d�vtipné, k snadn�jšímu 

Hor t�žení, vymyšlené zp�soby hádej. O níchž-
to nepominu tuto, ve vší krátkosti n�co pov�dí-
ti. 

Fortel I.  Vod z Dol� feylování a vážení. 
�i Kuttenských Horách, tak znamenité a 
kunštovné vod feylování bývalo, že 

Uherští Horníci nestyd�li se z n�ho mustr bráti, 
a své Hory velmi vodnaté, podobnými zp�soby 
sušiti. Pro�ež taky (jak Petr Albin, v své o Ho-
rách Mišenských Kníze, Titulo 7. sv�d�í) mezi 
N�meckými Horníky, toto za starodávna vzešlo 
p�ísloví: 

 Kverkové Dol� Uherských, 
  Jsou dlužnící Hor Kuttenských. 
 Mají jim dávat poplatek; 
  Vodní peníz za sv�j statek. 
241 Neb se od ních vynau	ili, 
  Jakby své Hory sušili. 

Pon�vadž pak dvojí vody Horám na škodu 
bývají, totiž y. Drnové a z. Frátové, ty a takové 
Hospodá�ové Kuttenští, aby od svých Hor od-
vrátili, rozmanitých fortel� užívali. Neyprve 
vody drnové, jenž se nad Štolama preyštily, 
skrze Štoly po Krních (korytkách) zsvád�li. 
Frátové pak, jenž v hlubinách, pod Štolami, ze 
skal se tla�ily, ty do jam, tuní a žump� schvaln�
k tomu zd�laných, shán�li, a tak sehnané, na 
n�kterých místech skrz Pumpa�e pumpami 
pumpovali: na n�kterých, skrz Šmelí�e, do ko-
ženných pytlik� (jímž Calovky �íkali) fucovali, 
to jest nahán�li: a skrz Pacholky k tomu zjed-
nané, až na Štoly, v t�ch Calovkách vytahovali. 
Op�t na jiných místech, kde žádné Štoly neby-
lo, v velkých koženných pytlích (jimž vodnice 
pravili) ko�ma až na den treybem honili. Na-
posledy, kde se státi mohlo, vodní táhadla za-
v�sili: k nímžto od jinud bu
 po strouhách ne-
bo troubách vodu vedli, a tou vodou strojné 
kolo hnali, kteréžto dnem i nocí se to�íce, frá-
tové vody, do hluboké jámy, které Vlk �íkají, 
stažené na horu troubami dmulo, a pre� odhá-
n�lo. Takových vodních tahadel, n�kolik p�i 
Horách Kuttenských, za starých let bývalo. 
242Jmenovit� �tvera Míhadla, na Rove�ským
Couku postavená, k oným P�íbramským ve 
všem napodobná, ježto Dvojí cti hodný Páter 
Bouslav Balbin Soc: J E S U, pravý �eských 
Hystoryí Livius, v Svato-Horské Kronyce vypi-
suje, a hrub� vychvaluje. Ale všecka ta táhadla 
a míhadla, dva Vosrkunsty (po �esku, vodní 
Stroje jmenujme) p�evyšovali. Z níchžto jeden 
na Couku Ka�kovským, v dole Trmandl �e-
�eným, byl zav�šen, a ty Hory m�d�nné sušíval. 
A� pak za Krále Vladislava, okolo Léta 1475. 
neopatrností jednoho a. Kunstvortera vyho�el; 
nic mén� i hned jiný na jeho místo byl vyzdví-
žen, a až do spušt�ní Ka�ku, jenž se léta 1614. 
zb�hlo, vytrval. Jsou až po dnes Starci, kte�í 
na� pamatují. Druhý na Couku Turka�kským, 
p�i dolejší Šacht�, (p�ed léty Šmytna �e�ené) 
dosavád se spat�uje, a velikými náklady, aby 
nezašel, zdržuje. Ten Vosrkunst, Ji�í Agrikola, 
Muž v horních v�cech nad jiné zb�hlý (v 6. o 
Horách Kníze) mezi všemi vodními strojí, ney-

                                                          
y. drnové vody, slují vody deš	ové, do zem� skrze drn se 

táhnoucí. 
z. to jsou vody z podzemních skal se preyštící. 
a. toho stroje hlída�e a opatrovníka. Jsou pak t�i, jenž 

toho stroje dnem i noci hlídají. První sluje Kunst-
Šteygí�. Druzí Kunstvorterove se jmenují. 
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obzvláštn�yším, neyplatn�yším a neytrvanli-
v�yším nazývati nepochybuje. Tomu Vosr-
kunstu, všickni muží rozumní, a v horni�ných 
p�ípadnostech zkušeni, kolikrátkoliv na� se dí-
vají, nemohou se dosti na243diviti, ani ho na-
chváliti. Snad i ty �tená�i rád bys se na� podí-
val. Medle podívej, a na tuto p�iložený Kupfrš-
tych zdráv� popat�. Abys pak mu aspo� po-
vrchn� porozum�l, co ti on�m povím, zname-
nej. Vidíšli A. literu? ta znamená Šachtu, v 
nížto ten Stroj visý, a do nížto se po fartu, ne-
boliž po �eb�íku B. leze. Ta Šachta, od heypan-
ku (to jest po�átku vazby) až dolu k vodám C. 
jíchžto pro hlubokost ukázat nemohu, na 372. 
lokte Pražské jest hluboká. O jaká to hlubina! 
Kde litera D. tu jest �tverhranná tmavá komora 
(Lednice �e�ená) ze všech stran vymurovaná, 
totiž vyzd�ná: pod zemi na 27. loket s hloubi. 
V té Lednici, Kolo E. náramné, p�l�tyrymecít-
ma lokte vysoké, na velikých �epích F. G. visí. 
To pak kolo, voda H. zdaleka a hloboka vedená 
žene. Pod literou I. v�zí Klika železná, v želez-
ných ham�ích na zp�sob rožnové rukov�tí lytá, 
nikoli kovaná: tak t�žká, že s ní n�kolik silných 
pacholk� ani nehne. K. znamená veliké d�evo 
dubové, železím okované; kteréžto Vokpan 
sluje, proto že v pumpování váhy p�idává. Kde 
L. tu tlustý prut železný, Krobštan �e�ený, 
jimžto ten Vokpan klika táhne. Druhý Krobštan 
Ll. jiné železo M. Kopeyzna nazvané, svorní-
kem k sob� má p�ipojené. Kde pak litera Mm. 
tu op�t jiná Kopeyzna z Vokpanu jest zav�šená. 
Na t�ch dvouch Kopeyznách, visý dlouhá a co 
krokev tlustá Táhadla N. kterážto Bidylkami O. 
do trub vpušt�nými, 244a na Krumpusích, to 
jest, železných hácich P. zav�šenými, když se 
kolo to�í, pohybují. Kde literu Q. spat�uješ, tu 
jsou trouby vrtané, (jest všech 59.) jimiž se vo-
da do Koryt R. pumpuje; a z t�ch koryt vždy 
veyš troubami se žene; až do neyho�ejší trouby 
p�ihnaná, ven z ní do Krn� aneb žlabu S vy-
chloustne: tim pak žlabem, spolu s drnovými 
vodami T. po Štolách Y. z ho�ejších grád� a 
kon�in p�icházejícími, do Štoly Z. b�ží, a tou 
Štolou, pod zemi na mnoho množství dumplo-
ch� (jeden dumploch 4. lokte drží) prosednu-
tou, do struh, v šírým poly k tomu schvaln�
zp�sobených, vypadá; až po dlouhé chvíly a 
cest� do Labe vpadá. Tu máš �tená�i, ten Stroj 
b�žmo vypsaney a vyloženey. V�z však že jsem 
ti všeho nepov�d�l. Praví Horníci: Secretum 
meum mihi. Ne sevším na trh. Nic mén� toho 

p�ed tebou nezatajím: Že voda H. která kolo E. 
žene, z potoku Pachu, pod Horou Kuttnou
hlubokým oudolím tekoucýho, p�es vysoký 
vrch na horu se vede, a Mistru toho toku (jenž 
byl jakýsi Eliáš Kynter) u všech Horník� v��-
nou chválu dává. 

Fortel II.  V�tru p�ivád�ní, a smradu vyvá- 
 d�ní. 

Šichni v�dí Horníci, kterak v podzemních 
hlubinách �erstvých v�tr� jest pot�ebí. 

Jist� d�lník málo bez ních nad�lá, v brzkém �a-
se Percochem, to jest dušnosti se zadusí, a když 
se nenad�je, 245od b. Švubu zd�ev�ní. Petr Al-
bin, Sasský Scribent (v Kníze o Mišenských 
Horách Titulo 9.) povídá: že p�ed lety, na Kar-
patských Horách mnoho žen se nacházelo, kte-
réžto v málo letech šestkrát, i �ast�jí se vdáva-
ly, a jednoho muže po druhém dostávaly. Jaká 
pak toho tak �astého vdavání byla p�í�ina? 
Žádná jiná, než že jejich muží bez �erstvého 
v�tru v dolých d�lali. Protož sta�í Hor Kutten-
ských Hospodá�ové, žádných náklad� nelito-
vali, aby v t�ch místech, k kterým vítr skrze 
Štoly dodávati se nemohl, na �erstvým v�tru 
nezscházelo. Co	 se pak zdá, jak jsou k tomu 
dopomáhali? snad širokými plachtami, u pro-
st�ed dol�, fochrovali? aneb Ková�skými m�-
chy do dol� deymali? kterýchžto zp�sobu p�i 
jiných Horách n�kdy užívali. Nikoli. Mojí 
Horníci n�co platn�jšího a d�vtipn�jšího ob-
myslili: když totižto v místech p�íhodných, 
pr�duchy, jimžto oni Litlochy �íkali, z drnu až 
do hlubin dolových prosedali, a kde zem lo-
zovitou (sypkou) našli, tu aneb šrutem, to jest 
tesanicemi, opažili: aneb kamením, na mech 
vymurovali. Kdo bedliv� na to pozor dá, chod�
po starých Coucích, mnoho takových litloch�
spat�í, a že dávno se nezasuli, se podiví. A�
246pak takový pr�duchy mnoho košt� a náklad�
vynášeli, oni však toho sob� nic nevšímali, 
když toliko �erstvých v�tr� dostatek sob� pod 
zem uvedli. Nebo povrchní vítr, takovými v�tr-
nými dírami dnem i noci dolu foukal, všecky 
c. Ražumpy, d. Fudrnosti, e. Hašple, f. Vorty 
                                                          
b.  Švub, jest dolní jedovatá pára. A to jiná dygnovitá, t.j. 

hustá: jiná fryšovitá, t.j. subtylná. A tato mnohém 
škodliv�jší než ona. Nebo kde �lov�ka zastíhne, tu ho 
umo�í, až zd�ev�ní. Z�stane pak po ní umrlec, jako r�-
že v tvá�i �ervený. 

c. místa pod šachtami, na n�ž se rudy sváží. 
d. dolový uli�ky. 
e. díry, kterými se rudy po rumpále táhnou. 
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províval, a smrady skrze Latrochy nahoru vy-
hán�l. Skrze Latrochy pravím, to jest dolový 
komíny, kterýžto skrze Skálu g. firštem nema-
lými náklady vedený, ze mnohých míst, do jed-
noho hlavního takového komína se scházeli, a 
všem smrad�m i h. foul�m pr�chod až k 
i. lutnám otvírali. Krátkýma slovy, mnoho jsem 
�tená��m teynosti problekl. 

Fortel III.  Podzemních Štol hnání. 
Štolách Horních daloby se mnoho psáti, 
kdybych cht�l všecko, co o ních vím, po-

pisovati. Snad na mále �tená�i p�estaneš. V�ziž 
tedy, že p�i Horách dvoje Štoly se nacházívají. 
První se jmenují Fudrovní, aneb hledající: 
druhé Erbštoly aneb d�di	né. Hledající jsou, 
které ti, jenž po st�íbrných rudách touží, d�lají: 
nebo Haví� skalou po kluft� a pramenu rudy 
odsedaje, nem�že 247než po sob� štolního pr�-
chodu nechati: kterýžto pr�chod fudrovní se 
jmenuje, proto že se po n�m rudy a Perky fu-
drují, to jest vozejí a táhají. Štoly D�di	né jsou, 
které se schvaln� od Horník� d�lají, aby se po 
ních vody z ho�ejších grád� a kon�in zsvád�li, 
a v�try do povrchních dol� uvád�li. Každá 
Štola d�di�ná, od žuly (to jest p�dy) až do firš-
tu (to jest stropu) má míti s veyší 4. lokte Praž-
ské: s ší�i pak od hantu do lintu (to jest od visu-
té skály až do ležaté) lokte p�ldruhého. Item 
každé Štoly d�di�né žula má se poznenáhla 
štakovati, neboližto povyšovati: tak že ve sto 
dumploších má toliko jednoho lokte Pražského 
a p�l �tvrti štak míti, to jest, povyšená býti: �e-
hož kdyby Štolníci nešet�ili, máloby dol�v pod-
sedli, a brzo p�íliš by se na den prorazili. Ale o 
t�ch Štol povahách dosti; kdo chce neco více o 
štolním Právu zv�d�ti, a	 si nestíží do Práv 
Horních Král�v Vácslava a Rudolfa nahlíd-
nouti. My rad�jí vizme, zdali Hospodá�ove 
Kuttenští n�kterou Štolu d�di�nou zarazili, a 
prosedli? Ovšem že	 zarazili, a všecky tém��
prosedli. Nebylo toho Couku (krom Oselský-
ho, který pro nízkost svého položení d�di�né 
Štoly nem�l) na kterémby aspo� jedné Štoly 
nebylo. Ku p�íkladu: na Ka�kovským Couku 
Štola bývala, která od zhlaví (to jest za�átku) 
až do Štolhortu (to jest do konce, a celé skály) 
924. dumplochy na dýlku držela. Zname248ney 

                                                                                            
f. místa, v níchž se rudy sekají. 
g. skrz strop skály na horu. 
h. shnilým parám. 
i. prkenným nad latrochy komín�m. 

�tená�i, jaká to p�eveliká dýlka byla! 
Dumploch, 4. lokte Pražské v sob� obsahuje. A 
tak ta jedinká Štola 3696. lokt� Pražských 
dlouhá byla. Žádná ulice pod širým nebem tak 
dlouhá, jaká tato pod zemi se nenajde. Couku 
Turka�kskýho Štola na 659. dumploch� b�že-
la. Kuklická od zhlaví až k litlochu (pr�duchu) 
N�mkyni p�ímo na 86. dumploch� šla; a tu se 
na hantovou (visutou) a lintovou (ležatou) 
Štolu d�lila. Hantova 745. dumploch� vynáše-
la: Lintova pak 522. dumplí prosedala. Hlou-
šecká 548. dumploch� dlouhá byla. Greyfská
900. a p�l dumploch� štakovala. O Štolách 
Rovenských, Poli	anských, Svato-
Ma�ímajdalenských a jiných, nic nepíši, 
abych se nezdál n�komu tlachem d�lati. Toho 
však nechci ani nemohu zažíti, co Ji�í Trnický z 
Trnice, Ou�edník k. Prennární léta 1541. po-
znamenal: že totižto jest Erbštola, od starých 
Horník� Beránkovská �e�ená, proti Malínu
do vrchu nad Reyzi zaražená, ale až na Klufty a 
dobrých rud prameny nedohnaná. Ta pak kdyby 
se až k Kluftám dohnala, žeby za n�kolik set 
let, d�dí�nost Horám Kuttenským zp�sobila, a 
se znamenit� odm�nila. NB. NB. Nyn�jší Páni 
Horníci! Trnický vám na Požehnání Boží 
prstem ukázal; jd�te po n�m. 

249Fortel IV.  Ohn�m Sazení. 
On�vadž se p�i Horním díle �asto p�iházi, 
že Haví�í na tvrdé Skály p�icházejí, a spíše 

všecka železa až na l. Undloch potlukou, než 
jednu Štufku, (kousek rudy) vyrazí: v takové 
p�í�in�, sta�í Horníci, takto sob� ohn�m pomá-
hali. Kde tvrdou skálu býti znamenali, tu 
m. Šeyty na jeden, na dva, t�ebas i na t�i n. Štufy 
rovnali, a ty štufy o. vellarskou hlínou klabova-
li, to jest, obmazovali. Když pak jak náleží uk-
labovali, na�ežíc Fakl� (t�ísek) ten štus zapálili, 
a tak dlouho klauzniti (doutnati) nechali, až 
štus vyho�el. Potom klabverk (vypálenou hlínu) 
otloukli, a co se ho koli nametalo (napadalo) 
šarovali, my �echove �eklibychme, uklidili. Po 
ušarování toho klabverku, velmi lehce skálu 
sekali, a tim fortelem nesmírných náklad� p�i-
spo�ili. Nebo jedinkým ohn�m tak mnoho skály

                                                          
k. Prennarna, jest dílna, v nížto se st�íbro na �isto p�epa-

luje. 
l. k dí�e, do nížto se topo�išt� nasazuje. 
m. dlouhé d�íví štípané. 
n. vrstvy. 
o. z hlin�nných koulí, jimž vellary �íkají. 
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zdvíhli, coby byli za mnoho ned�l vší mocí, a 
všema svýma železy nenasekali. Trvalo to oh-
n�m sazení v�k� n�kolik: až posledn� zalíbilo 
se n�kterým, ru�ni�ným prachem st�íleti. A 
jsou až po dnes Horníci, jenžto ten Fortel neto-
liko vychvalují, ale taky p�i pavu�ku ho užíva-
jí: proto že, prey, navrtaná skála, a prachem ja-
ko ru�nice nabitá, když se ten prach 250zapálí, 
mnohem více jednou ranou ud�lá, a skály od-
razí, než aby se n�kolik štus� ohn�m sadilo. 
Mn� se zdá, že tim st�ílením, kdo koli je za�al, 
n�kolikeré zlé na hory uvedl. Nebo v�tších ná-
klad� k st�ílení pot�ebí. Máloli na prach, na ne-
bozezy, a jiné nádobí vyjde? a co na Haví�e od 
lochování, to jest, skály vrtání? Prve ohe� dar-
mo pracoval: les (to jest d�íví) a vellary (to jest 
koule hlin�nné) ne tak mnoho stáli. Mimo to, 
nyní divo�ina v rudách z�stává, a st�íbro p�i 
šmelcování v Hutech zžírá: kterážto p�ed tim 
ohn�m se trávila. Posledn�, tim st�ílením skály 
se ot�ásají; mnohdykrát kašny, neboližto podla-
hy, na n�ž se Perky kladou, klesají; štemple a 
podpory veytují a ustupují: skrze což Haví�í 
hrdlí svými jistí nejsou; až div že se kdo na to 
dílo dává. Le� snad p. Obro�ní hlavy doma ma-
jí. Pro�ež zdravého povážení v�c hodná jest, 
lepejíli ohn�m saditi, �ili prachem skálu st�íle-
ti? 

Fortel V.  Treyb� stavení. 
�i mnohých Horách žádných Treyb� neni, 
všecko rudní zboží po rumpálích na den 

táhnou. Na Horách Kuttenských z prvopo�át-
ku podobn� bývalo, všecky rudy na Vrtidlách 
(tak Král Vácslav rumpáli jmenoval) z zem�
vážili. Ale po letech, když se do hlubin a pro-
pastí podzemských prožabrovali a probrali, vi-
douce že takové ladu�ky a tiho251ty, samou lid-
skou rukou t�žko p�ichází na horu dodávati, 
po�ali si nad hlubšími doly Treyby stav�ti; kte-
réžto Radšachty, to jest, doly s Kolem nazvali. 
Jest pak Treyb, mistrovný z Vely a Kol, jak ce-
vních tak pale�ních, Stroj a p�edivné stavení; 
kteréhožto zp�sob, na tomto obraze, tak jak se 
mohlo státi neylépe, od Rypáka mého máš vy-
rytý a vypodobn�ný. K takovému Stroji sta�í 
Horníci, n�kdy 6. n�kdy 8. ba i 10. t�ebas, když 
t�žké hnání bylo, neysiln�jších koní p�ip�áhali, 
a v kožích na zp�sob pytl� z n�kolika volovin 
sešitých, a na náramných �et�zích visicích, z 

                                                          
p. zbyte�ný, a jako v záloze. 

q. Ražumpu na den honili. Ti jenž to dílo kona-
li, Treybí�i se jmenovali, a tyto neyhlavn�jší 
pu�kty zachovávati musili.  1. Aby jednou koní 
záp�eží, deset Cal� (to jest 20. koží rudou neb 
Perky napln�ných) vyhnali.  2. Jak t�ch 10. 
Cal� vyženou, aby i hned unavené kon� vy-
p�áhli, a jiné �erstvé zap�áhli. Stalo se nejed-
nou, že za jeden den, u jedinkého treybu, de-
setkrát ko�stvo se prom�nilo. Z �ehož znáti se 
dává, jaká síla koní chovati se musila.  
3. Povinni byli Treybí�i na to pozor dáti, aby do 
každé kože 20. Šilinku, do každého pak Šilinku 
5. Pur (kole�ek) rudy vcházelo.  4. Aby kože 
nikdá prázdné dolu nešly, ale vždy, bu
 lesem 
(d�ívím) bu
 hlínou, aneb jinou dolní pot�ebou 
se ladovaly a napl�ovaly. Cht�lbys snad v�d�t 
�tená�i, kolik takových Treyb� p�i Kut-
ten252ských Šachtách bývalo? A	 pravdu vy-
znám, nemohu všech vypo�ítati, proto že jích 
mnoho již dávno zakleslo. Snad tvou chtivost 
ukojím, když ti o Ka�kovských zprávu u�i-
ním. V�ziž tedy, že na tom samým Couku 14. 
takových Radšacht� (to jest s treyboveyma 
Strojí dol�) bývalo, jíchžto jména, a až na Ra-
žumpy hlubokost, následující Tabule p�edstíra. 

253Tu máš �tená�i Treyby Ka�kovské vy-
�tené, a jejích hlubiny, toliko až na Ražumpy, z 
níchžto Rudy na den se honívaly, vym��ené. 
Jak se pak hluboce pod Ražumpy zinkovali a 
do zem� procházeli, toho žádná pam�t neum�la 
mi pov�díti. Petr Albin, mnohokrat již odemn�
citovaný (v Kníze o Mišenských Horách, Titulo 
7.) jistí: že na žádných Horách, jako na Kut-
tenských,  hlubo�ejších  dol�  nebývalo. A Ge-

                                                          
q. Ražump, jest místo pod šachtou, na n�žto se rudy z 

vortu svážejí, a odtud na horu táhnou. 

Radšacht Dumploch Loket
1. Šafary    -   - -    -     68 272
2. Kuntery  -   - -    -     92 368
3. Nová Šachta -    -     64 256
4. Hoppy    -   - -    -     75 300
5. Rabšteyn -   - -    -     65 260
6. Mladá Plímle -    -     54 216
7. Stara Plímle -    -     46 184
8. Fraty     -    - -    -     82 328
9. Šmytna  -   - -    -     82 328

10. Nyklasy -   - -    -     74 296
11. Šváby    -   - -    -     58 232
12. Tolpy    -    - -    -     40 160
13. Panská Šachta -    -   110 440
14. Koštofal  -   - 

B
yl hluboký až na R

ažum
p 

-    -     48

C
ož na Pražské Lokte u�iní 

192





              ad pag:258

Maršejd 
Radšachtu Taurgankskýho, 

Šmytna p�ed lety, nyni dolej: 
ší Šachta, �e�eneho 

J.C:Kuttenberga        
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orgius Agricola (v Kníze Bermannus nazvané) 
píše: Cottenbergi putei sunt plus quàm quin-
gentas orgyias alti. To jest: na Kuttenských
Horách, Doly a Šachty jsou víc než na p�t set 
sáh� hluboký. Jaké to pro Krále byly hlubiny? 
P�t set sáhu, patnácte set lokt� vynáší. K potvr-
zení té p�ehrozné hlubokosti, slišme co nám 
staré Pam�tí vypisují. Byl prey, jeden d�l 
(škoda že ho nejmenují!) tak hluboký, že mohl 
�lov�k svobodn� z Hory do �áslav�, neb mla-
dého Kolína, na velkou míli jíti, tam v Hospod�
chvílku posed�ti, pojísti, a džbán piva vypiti, 
jakož i do Hory zase se vrátiti, d�íve nežli Ha-
ví� do toho dolu slezl, a vytna Štufku (kousek 
rudy) ze skály, zase na den vylezl, by	 si dosti 
p�ispíšyl. Což ne jednou od zavodník� jest 
sprubováno. Mezi p�ehlubokými šachtami, m�-
že se po�ítati D�l Osel, o n�mž v následujícím 
Artykulu neco, �ehož nyn�jší Horníci nev�dí, 
vyjevím. Za tim o Panské 254Šacht� mluvme. 
Ta jak jest bývala až na Ražump hluboká, to již 
na Tabulce tudiž jest zapsáno. Pod Ražumpem 
pak, až na neyv�tší hlubinu, �tyrymecítma ha-
špl� (to jest d�r, jímiž se vždy hloub�jí a hlou-
b�jí lezlo) se po�ítalo: a ty nepochybn� n�kolik 
set dumploch� vynesli. A však, což ku podivu, 
žádné Šachty k hnání Koním leh�ejší nebylo, 
proto že nebyla jako jiné v�tším dílem všecky 
ležatá, ale Štyglem (perpendiculariter, visut� a 
podle závaži) zav�šená. Pro�ež taky kože ru-
dami napln�né, ne �et�zem, ale po provaze na-
horu se táhaly. O kterémžto provazu Pam�tníci 
vypravují, že jej 70. Pacholk� d�lávalo, z 
níchžto osob 40. p�i jedné, a 30. p�i druhé veli-
kého Provaznického Kola klice státi, a prameny 
to�iti musilo, až jey jak náleží zakroutili. Té 
rozprávce (a� i psáno o tom stojí) bylbych ni-
koli nev��il, kdybych svýma o�ima, na 
Vlaském Dvo�e (v Minci) toho provazu, kdežto 
ku památce Potomk� se chová, nebyl spat�il. 
Jist� že	 jsem nad jeho tlustosti a dlouhosti us-
trnul, a jako omámený stál. Ti pak, jenž se n�-
kdy po mo�i plavili, p�edemnou vyznali, že ani 
p�i Kotvách Šifových, tak tlustých velbloud�, 
to jest Kotvenských provaz�, nevid�li. Kdo to-
mu nev��íš, veni, vide: p�ij
, viz, a uv��íš. 

255                             Artykul pátý, 
O Zemských hlubin prosedání. 

Nozí v Horní�ných v�cech nezb�hlý, 
domnívají se, že Šachty a doly nic ji-
ného nejsou, než jakési okrouhlé neb 

�tverhrané Studnice, z níchžto tak se ruda vybí-
rá, jako voda ze studnice váží: a že stranou ni-
kam pod zem jíti se nem�že. Z toho bludu 
abych kohokoli vyvedl, a p�i tom Horník�m
nyn�jším, co jest d�l Osel p�ed lety býval, uká-
zal, nestížim si tuto rozd�lání jeho veliké vy-
psati: snad se taky nesteskne �tená��m tak 
p�kných pam�tí �ísti. 

Ten d�l, ne od n�jakého velikého r. Khen�, 
v Zemi na zp�sob Osla vyrostlého (jak se až po 
dnes mnozí, jenž ledajakýms tlam�m žvam�m 
v��í, domnívají) ale od jednoho Horníka, p�ij-
mím Osla, zaražený a nazvaný, prodloužilým 
gvaldykováním a rud sekáním, k takovému 
rozd�lání p�išel, že bych sám o tom pochybo-
val, kdyby hodnov�rný Spisy nesv�d�ili. P�ed-
n� toho dolu Treyb, ne nad zemi (jako u jiných 
dol�) ale pod zemi, v živé skále schvaln� k to-
mu vysekané, stál: a koní, k hnání rud na horu, 
skrz fudrnost, neboližto uli�ku, 256podobn� skrz 
skálu prosednutou, se vodili. Dále, pod tim 
Treybem byl Radšacht, od zhlaví až na Ražump 
80. dumploch� hluboký: Ražump pak, jako ve-
liký Rynk, v �tyry uhle rozší�eny. Z toho Ra-
žumpu dv� Fudrnosti, jedna proti poledni, dru-
há proti p�l noci b�žely, a k rozli�ným jak Ha-
špl�m tak vort�m vedli. O Fudrnosti, jenž proti 
p�lnoci prosednutá byla, nic jiného se v�d�ti 
nem�že, než toto trojí.  I. Že daleko pod m�sto 
štreychovala: ale v vojny Táborské, se všema 
hašpli a Vorty, od silných vod že se zatopila.  
II. Že se z té fudrnosti, skrz mnoho hašpl�, k 
rozli�ným vort�m dolu lezlo, a až na neyv�tší 
hlubinu n�kolik set dumploch� po�ítalo.  III. Že 
kdysi za Krále Vladislava, Haví�í n�kolik pr-
ken do hromady si srazili, a se na nich jako na 
n�jakým prám�, tou fudrnosti, daleko pod 
m�sto pustili, však až k Štolhortu (celé totižto 
skále) p�iplaviti se nemohli. Z �ehož snadno se 
dovtípiti, že rozd�lání nesmírné v tu stranu býti 
musilo. O druhé Fudrnosti, k stran� polední 
Zygkmund Prášek, Horní P�ísežný a 
s. Maršeydník výborný, léta 1531. obšírné pa-
m�ti zanechal, kteroužto já, pro uspo�ení �e�í, 
summovn� jsem stáhl, a na této Tabulce samé 
jádro položil. 

                                                          
r. Khe�, jest sb�hnutí mnoho st�íbrných žil do hromady. 
s. Dolom��i�, jenž míry pod i nad šachtami táhne. 
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Pod tim hašplem hlubina a skály jalové, 
proto že se již tu Klufty zastínily, to jest rudy 
zmízely: nebo 258každé v�ci konec. Z �ehož 
vidíš �tená�i, jaký tu byl Labirynt, jaké sem i 
tam chození a lezení, aby k Vort�m, v níchž se 
rudy sekaly, p�ístup byl. Pochopillis již to ta-
jemství? Snad ješt� ne. Pro�ež abych ti je jako 
na misu vyložil, jedné Šachty Maršeyd, (to jest 
vym��ení) p�ed lety u�in�ný, schváln� tuto p�i-
kládám, a jey takto krati�ce vykládám. 1. �ára 
od A. až k B. tažená, Štolu, vrchní grády a 
kon�iny té Šachty probíhající, znamená.  2. Od 
litery C. Radšacht až na Ražump D. v 61. 
dumplochu s hloubi zstupuje.  3. Dv� kole�ka, 
žumpy, neboližto jámy, do níchž vody se sbí-
hají, znamenají.  4. Kde �tverhrané figury, tudy 
se do hašplu leze.  5. Kde �árky dolu štreychují, 
tu hašplove k lezení, a rud na horu tažení, pro-
sedají  6. Kudy se pu�kti�ky vedou, tudy fudr-
nosti a uli�ky probíhají. 7. Kde k�ížky se vysky-
tují, tu že jsou Vorty rozum�j. Naposledy kde 
hv�zdi�ka vychází, tu že neyv�tší jest hlubina, 
a konec Šachty, vyu�uje. Považ nyní �tená�i, 
jakých náklad� sta�í Horníci vesti nemusili, 
d�ív než jednu takovou hlubinu prosedli? Co 

pak vyšlo košt� a náklad�, když se mnoho set 
takových Šachet probralo? 

Zavírám tento Handštan s omluvou, aby mi 
žádný za zlé nem�l, že jsem se tak dlouho p�i 
tom Horním Hospodá�ství pozdržel. Zdálo se 
mi, že aspo� Potomk�m vd�k u�iním, když je 
p�i horách po starohornícku hospoda�iti vy-
nau�ím. 
259   -   -   Forsan & haec quondam meminisse  

juvabit. 
Elíbímli se P�itomstvu, 
   Snad se zalíbím Potomstvu. 

 Nebo Martialis* praví: 
  Že se Scribent z�ídka slaví 
 Za živa; nýbrž že haní 
  Lecjakýs h�up jeho Psaní. 
 Až teprv, když v Hrob� hníje, 
  Tu mu každý V�nec víje. 

Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan estnáctý.

V dolu Groš zs�atý. 
Il a konec všech práci Horní	ných
žádný jiný není, než aby se z nase-
kaných rud st�íbro vyvád�lo, ze st�í-
bra Mince d�lala, tou pak potom 

kup�ilo, handlovalo, a, co k živnosti lidské po-
t�ebi, objednávalo. My jenžto až posavád po 
Horách jsme se toulali; Doly, Šachty, Radšach-
ty, Štoly, a jiné Horní�né 260p�ípadnosti zpyto-
vali; nyní k Minci se obra	me, a o v�cech k 
a. Mincschlagu pat�ících, v možné krátkosti 
jednejme. Nenadarmo jsme se do dolu Groš, 
na Reyzským Couku p�ed lety bývalého, pusti-
li; a tento Handštan, v jednom starým 
b. Umprochu zs�ali: abychom totižto zbožím 
Grošovým, Kuttenské Groše osvítili. V kte-
réžto materyí, pon�kud zatm�lé, abychme jako 
v mrakot� nebloudili, na zp�sob Rozmlouvání 
mezi Horoslavem a Rudmilem dva Dyškursy 
u�iníme. 

Rozmlouvání První, 
O Pen�z na Horách Kuttnách mincování. 

                                                          
* Martial.lib: s. Epigr: 10.
a. k bití pen�z. 
b. Umproch, sluje rudní pramen, po némž se d�lá. 

Dumploch.
Z Ražumpu první Fudrnost - 20 --- 
  Z ní dolu hašpl, dlouhý �e�e: --- 20 
  Pod nim hašpl Prost�ední  - --- 15 
  Pod nim op�t hašpl Skákal --- 14 
Pod tim hašplem 2. Fudrnost 4 --- 
  Z ní dolu hašpl Steyskal   - --- 17 
Pod tim hašplem 3. Fudrnost 4 --- 
  Z ní dolu hašpl Smeykal   - --- 17 
Pod tim hašplem 4. Fudrnost 21 --- 
  Z ní dolu hašpl Nový   -   - --- 11 
Pod tim hašplem 5. Fudrnost 14 --- 
  Z ní dolu hašpl Vidrhol    - --- 81/2
Pod tim hašplem 6. Fudrnost 741/2 --- 
  Z ní dolu haš: Mladá Hruška --- 17 
Pod tim hašplem 7. Fudrnost 51 --- 
  Z ní dolu hašpl P�ibyl   -   - --- 7 
Pod tim hašplem 8. Fudrnost 221/2 --- 
  Z ní dolu hašpl Feflík   -   - --- 13 
  Pod nim hašpl P�knoušek  - --- 7 
Pod tim hašplem 9. Fudrnost 40 --- 
  Z ní dolu hašpl Žalud   -   - --- 11 
Pod tim hašplem 10. Fudrnost 8 --- 
  Z ní dolu hašpl Smutný    - --- 13 
  Pod nim hašpl Haví�ský   -

D
louhá na

--- 

H
luboký na

16 
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Udmil. Dobrý den Pane Horoslave. 
Horoslav. Bodey zdrávi byli, Pane 
Rudmile. Což mi Pán, tak ráno, do-

brého p�ináší? Rudmil. P�ináším Pánu plný 
koš chtivosti a žádosti, k vyslyšení t�ch v�cí, 
které mi Pán v�erejšího dne povídati slíbil: to-
tiž o Pen�z na Horách Kuttnách mincování. 
Horoslav. Pokudž mohu Pánu v tom sloužiti, 
tak u�iním. Prosím a	 se posadí, a otázky na 
mne podává. Rudmil. P�edn� žádostiv jsem 
slišeti, staréli jest na Horách Kuttnách minco-
vání? Horoslav. Od tohoto lé261ta 1674. zpát-
kem po�ítaje, p�l �tvrta sta a t�imecítma let již 
minulo, jak se za�alo. Rudm: To	 jest stará 
Mince! Kdo pak ji založil? Horosl: Král Vác-
slav toho jména druhý, v po�tu �eských Král�
šestý. Ten léta 1300. do Vlaského M�sta Flo-
renci jisté posly vyslal, a n�kolik muž�, v 
Mincí�ským um�ní skušených, jenžby mu pení-
ze mincovali, požádal. Rudmil. Co pak p�ed 
tim v �echách Mincí�� nebylo? Horosl: Ov-
šem že	 jsou byli, ale jaksi nedob�e s tim um�-
ním zacházeli. I vid�lo se Králi za dobré, Vla-
ch� k tomu dílu povolati. Rudm: Vydalli se 
kdo z Florenci na tak dalekou cestu? Horoslav. 
Šest muž� v tom um�ní dosp�lých, na službu se 
Králi postavilo: z níchžto neyp�edn�jšímu Re-
inhardus Alphardus, a druhému po n�m Cyno 
Lombardus, �íkali. Ty hned Král na Hory
Kuttny vyslal, a aby mu novou Minci zarazili, 
rozkázal. Oni pak do Hory p�išedše, na vyká-
zaném míst�, dosti na sp�ch, jednu Hu	, k 
šmelcování rud; jednu Prennárnu, k p�epalo-
vání st�íbra na �isto; jednu Šmitnu, k minco-
vání Plátu; a jednu Prengadu, k pregování rázu; 
vyzdvíhli, aby co neyd�ív novou Minci, k pot�-
šení Králi, presentýrovati mohli. Potom vždy 
pomalu víc a víc šmíten a dílen se p�istavovalo, 
až v ten zp�sob, jak nyní vid�t, D�m Mincovní 
se uvedl, kterýžto od 262Vlach�, jakožto Zakla-
datel�, Dv�r Vlaský až do dne dnešního slové. 
Rudm: P�kné pam�tí mi Pán povídá. Ale pro-
sím: kolikerou Minci ti Vlaší zarazili? Horo-
slav. Dvojí groše totižto, a hale�e. Groš vážil 
�tvrt lotu; hale� pak toho groše byl díl dvanác-
tý: tak že 12. halé�� za jeden groš platilo. A ta-
kových groš� 60. hale�� pak 720. na jednu 
h�ivnu vcházelo. Rudmil. Co váží jedna h�ivna 
Mincovní? Horosl. Váží 16. lot�. Což a	 si Pán 
dob�e zaznamená, aby nebylo pot�eba �ast�jí 
opakovat. Rudm: Dobréholi zrna ta nová Min-
ce byla? Horoslav. Bylo �isté st�íbro, bez vše-

liké m�d�nné p�ísady. Pro�ež jako sníh, neb led 
se b�lela, a lid obecní, pro tu b�lost, Zmrzliky
ji nazval. O �emž se Pán v Kronyce Hájkové 
do�te. Rudmil. Jaký medle ráz na té dvojí 
Minci byl vytla�en? Horoslav. �etl jsem u 
Pavla Stránskýho, že na groších, z jedné strany 
býli t�i kole�ka, neboližto obru�e vyryté: u 
prost�ed neyvnít�n�jšího, byla Královská Ko-
runa: v prost�edním, tento Text v�kol napsaný: 
Wenceslaus Secundus. V krajním pak tento: 
DEI gratiâ Rex Boëmiae. Z druhé strany bylo 
jedno kole�ko, a v tom stál Lev, Zem� �eské 
Erb. Okolo n�ho pak po kraji, tento se �etl ná-
pis: Groš Pražský. Ne proto, jakoby byl v Pra-
ze mincován, ale že od dávna Groše Pražský, 
263v po�tech se užívali. Rudmil. Neslichané 
odemne v�cí, Pán mi povídá. Jaký pak ráz na 
hale�ích se spat�oval? Horoslav. Na t�ch, po 
jedne stran� Lev; po druhé litera W. Krále 
Vácslava znamenající, byla vyrytá. Rudmil. 
Dlouholi ta tak dobrá Mince trvala? Horosl: 
Jedenácte let toliko: nebo Král Jan, na Krá-
lovství �eské v létu 1310. dosedv, hned druhé-
ho roku, m�d�nnou p�ísadou svou Minci zleh-
�il, a z h�ivny st�íbra 64. groše, hale�� pak 768. 
d�lati poru�il. A ta byla první Mince v �echách 
s p�ísadou: nebo od P�emysla a Kn�žny Libu-
še, jenžto st�íbro mincovati za�ali, vždycky z 
samého feynu, to jest z �istého st�íbra, Peníze 
se d�lali. Rudmil. Hádám že tím svému Krá-
lovství Král Jan nehrub� posloužil: nebo u 
rozli�ných Kronyká�� �etl jsem, že velice Krá-
lovstvím škodívá, když se Mince leh�í a m�ní. 
Horosl: Tak jest. Ale já Jana v tom omlou-
vám, když vím, že k p�emnohým vojnám pen�z 
namnoze pot�eboval. Hrub� blaze byloby se v 
�echách vedlo, kdyby bylo za jiných Král� p�i 
tom z�stalo. Rudmil. Co pak potom ješt� více 
m�dí k st�íbru se p�idávalo? Horoslav. Arci 
že	 p�idávalo. Nebo Karel IV. léta 1377. ke sto 
librám st�íbra, 12. liber m�dí p�isadil, a z jedný 
h�ivny 70. groš�, hale�� pak 840. nad�lal. 
Rudmil. Když to Karel, Otec Vlásti, u�inil, 
hádám že Syn 264jeho Vácslav, Zem� �eské 
Ot�ím, nep�ilepšil. Horoslav. Práv� Pán uhodl. 
Jist� ten b�ichopásek a ospalec, v létu 1407. 
h�ivnu na 41. díl rozd�liv, 16. díl� m�dí k st�í-
bru p�imísil. Rudmil. Nastojte! což se Mince v 
�echách ve sto letech hrub� prom�nila! Jak pak 
potom se mívala? Horoslav. Nejiná� než jako 
hrách u cesty. Každý ji uškuboval, až smutno o 
tom mluviti. Radím Pánu, aby si Knížku, od 
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Pavla Stránskýho sepsanou, a Respublica Bo-
jemiae nazvanou, objednal, ta všecko to Pánu 
vyjeví. Rudmil. Tak jist� u�iním. Zatim a	 mi 
Pán poví: Kdy se v �echách Plechá	e za�ali? 
Horoslav. Král Ji�í (vezma p�íklad od Mišná-
��, kte�í v létu 1457. tu Minci vymyslili) léta 
1460. v Praze a u Hory Plechá�e d�lati poru�il: 
ale že se mnohým Pan�m �eským nelíbili, po 
devíti letech zas je zdvíhl, a groše Králo-
Vácslavským podobné (krom že jméno své na 
ních vytiskl, jakož i P�edkove jeho Králove 
�inili) zarazil. Král pak Vladislav, an po Ji�ím
v �echách panoval, vida že tak dobré Mince, 
pro Božího požehnání p�i všech �eských Ho-
rách znamenité umenšení, zdržeti nem�že; léta 
1473. mincování Plechá��, bilých pen�z, a ha-
le�� na�ídil: a, p�ijda z Prahy do Hory, vlastní 
rukou, první té trojí Mince peníz bil, aneb, a	
po Mincí�sku �eknu, pregoval. Rudmil. Co ta 
Mince platila? Horo265slav. M�l Pán po Hor-
nicku takto �íci: jakého Haltu byla? Odpoví-
dám: Plechá� platil dva groše Mišenská: aneb 
7. bilých: aneb 14. hale��. Rudmil. Um�lliby 
mne Pán taky zpraviti: který Král �eský, krey-
cary, t�ikreycarní groše, a sedmáky po�al d�la-
ti? Horoslav. Na to snadná odpov�d. Kreycary 
a t�ikreycarní groše (jimžto nyní �eský groš
�íkáme) Ferdynand I. léta 1548. vyzdvíhl. 
Sedmáky pak, Maxymilián jeho Syn, zarazil: 
�ehož se Pán, a p�es to mnohého jiného, u 
Pavla Stranskýho do�te. Rudmil. Abych za n�j 
dosti mnoho musil dáti, postarám se ho koupiti. 
Horoslav. Než musí ho opatrn� �ísti, nebo jest 
tuhý Pikhard: a mnoho proti Katolik�m 
šplechtá. Nyní co se líbí Pánu slišeti? Rudmil. 
Slišelbych rád n�co o Ertzkaufe�ích, kdo a co 
jsou oni? Horoslav. Ertzkaufe�í, neboližto Ru-
dokupci, byli, jenžto Rudy od Kverk� a horních 
Nákladník� kupovali, v vlastních Hutech je 
šmelcovali, a cokoli z nich st�íbra neb m�dí 
vyšmelcovali, to Královským Oficír�m do 
Mince prodati, pod stracením hrdla, musili. 
Rudmil. Trvajili ješt� ti Rudokupci? Horoslav. 
Již víc než sto let minulo, jak jsou kassirováni a 
složení. A to proto: že p�íliš hrub� Kverky 
škrábali, Urburu a D�chody Královské hubili, a 
divnými praktykami sob� do m�šc� nahán�li. 
Když totižto v Rudách sob� vybírali, 
n�266kterých kupovati necht�li, n�které polo-
vi�nými pen�zi platili; z �ehož pošlo, že mnozí 
Kverci od svých Tal� a Kukus� upustili, a tak 
Hory pomalu hynuly. Couk Greyfský, na rudy 

dosti odplatný, tim zp�sobem p�išel k z pušt�-
ní: o �emžby bylo mnoho povídati. Rudm: 
Velmi dob�e se t�m Ertzkaufe��m stalo. Ale od 
koho jsou složeni? Horoslav. Od Ferdynanda 
I. Krále �eského, a Císa�e �ímského. Ten Mo-
narcha, jakožto Pán velmi rozšafný a spraved-
livý, po mnohém, aby t�ch škodlivých Praktyk 
zanechali, napominání, uznavši, že u�í vlky 
Páte��m, a oni vždy k ovci, Majestátem, léta 
1559. tu St�edu po S. Jeronýmu vydaným, 
všecky takové Ertzkaufe�e složil, kupování Rud 
všelikých k své ruce p�ejal, a jakby které m�ly 
se platiti, velmi proz�etedln� na�ídil. Z �ehož 
pošlo, že ani Kverci nehynuli, ani Urbura Krá-
lovská škody nenesla. Rudmil. Kde jsou Ertz-
kaufe�ské Hutí stávaly? Horoslav. P�ed Žiž-
kou, nedaleko Kláštera Sedleckého, pod M�st-
skou Spravedlnosti. Rudmil. Kterak medle v 
tom položení mohli šmelcovati, pon�vadž vo-
dy, kteráby m�chy hnala, tam nem�li? Horosl: 
O tom divnou v�c Pánu vyjevím, kterou hod-
nov�rné pam�tí p�ipomínají. P�i t�ch hutech, 
m�chy šmelcovný, dílem ko�ma, dílem volma, 
k Stroj�m na to p�ípraveným, zap�eženýma, 
honiti dávali, a tak ohe� v pecech dýmali. 
Nýbrž 267i kozl� k tomu nau�ených, pot�ebová-
vali. Rudmil. K ví�e nepodobné v�cí Pán mi 
povídá. Horoslav. Pro� nepodobné? Mohouli 
psi rožen s pe�eni obraceti, což nejednou v Ku-
chyních jsme vid�li, pro�by kozly nemohli n�-
jakým nástrojem m�ch� hnáti? Lide, hovada 
leda�emus nau�í. A to bu
 o Hutech Ertzkau-
fe�ských p�ed Žižkou pov�díno. Po Žižkovi, 
m�li své Hutí Rudokupci okolo Pachu, jenž 
pod a nad Horou te�e; m�li u vsi Bilan; m�li 
pod doleyším Kuklikem, okolo vsi Gruntu, a 
jinde: jakž až po dnes haldy c. roškvark� uka-
zují. Rudm: M�lli taky Král své n�jaké Huti 
p�i Horách Kuttenských? Horoslav. Ovšem 
že	 jest m�l vždycky hned od po�átku. Nebo on 
též v dolých a vortech, k Korun� své p�isluší-
cích, pavoval, a cokoli se rud nasekalo, do t�ch 
Hutí dodával, šmelcoval, a st�íbro z ních vy-
hnané do Mince bral. Rudmil. Kde ty Hut� bý-
valy? Horoslav. Neyprvn�jší byla u Bilan. Po-
tom ty, jež v oudolí pod S. Trojici až po dnes 
vid�ti, jsou vystavené. Naposledy ty, které nyní 
leží spušt�né, Rudolf vystav�l. Ty mezi všemi 
bývaly neyv�tší. Nebo 12. peci mívaly, u osmi 

                                                          

c. Roškvarky jsou rudní trusky, jenžto z Rud když se ony 
ohn�m šmelcují, vypleyvají. 
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jedinkým kolem, 16. m�ch� se táhalo: druhým 
tažením, ke �tyrem pecem, osmi m�chy se dý-
malo. Když pak hrubá byla suchota, kon� k 
Trey268bu, schvaln� k té pot�eb� vyzdvížené-
mu, zap�áhali, a lehou�ce (nebo Stroje byly do-
b�e d�lany) všechny m�chy jími honili. Rud-
mil. Jaká sice voda na m�chy p�icházela? Ho-
roslav. Pachovská �e�ená: která pod m�stem k 
Sedleckému Klášteru b�ží. Rudmil. To	 byl 
slabý, na tolik Kol a Hutí, pot��ek. Horoslav. 
Ale když se voda z Malešovských Rybník�
pustila, dosti silný. Rudmil. Co kdyby byli ne-
cht�li pustiti? Horoslav. Musili, by	 krásn� ne-
cht�li, a by	 se škodou, i všech Ryb zmo�ením, 
býti m�lo. Nebo to Panství Malešovské, k tomu 
i Sionské, Rudolf Císa� a náš mocný Král, 
okolo léta 1586. k Komorním Statk�m proto 
p�ikoupil, aby se odtud netoliko d�íví k hutní-
mu stavení, za laciné peníze prodávalo: ale ta-
ky, kdyžby na vod� zscházelo, vody z Rybník�
se poušt�ly. A� pak po letech, za jiného Krále, 
zase ty Statky od Komorních jsou odcizený, 
hádám však, že ta, co se vod z Rybník� pouš-
t�ní dotý�e, služebnost, Malešovskému Panství 
p�ivázla. Rudmil. Pon�vadž v tolika Hutech 
velmi mnoho uhlí bylo pot�ebí, odkud asi se 
dodávalo? Horoslav. Od za�átku Hor Kutten-
ských, Uhlí�i (jíchžto na tisíce po Kraje �á-
slavského lesích, se zdržovalo) uhlí k Hutím 
dodávali. Ale že ta chasa divoká, p�íliš �asto 
bou�ila, tak že nejednou, pro uhl� nedostatek, 
všecky Hutí státi musily: Císa� Maximilián II. 
pokudž se nemeylím, okolo Tru269tnova jisté 
lesy koupil, v níchžto Tryftknechti, neboližto 
Drvošt�pove, d�íví d�lali, a po vod� až k sta-
rému Kolínu poušt�li. Z kteréhožto d�íví, blíž 
téhož Kolína starého, uhlí se pálívalo; a v t�ch 
místech, p�es 50. chalup uhlí�ských bývalo. 
Když pak byli u Trutnova lesy vysekaný, jiný 
okolo Rychnova se koupili. Mnohoby bylo o té 
materyí povídati: Pán snad n�co jiného rad�jí 
poslechne. Rudmil. Poslechbych rád, kterak za 
starých let rudy šmelcovali? Kterak je Prubý�í, 
coby v sob� st�íbra držely, prubovávali? a kte-
rak Mincí�í a Pregý�í, z st�íbra s m�di složené-
ho, Minci d�lávali? Horoslav. O t�ch pu�ktích 
t�žko mluviti; nebo takové dílo mnohem spíše 
oko, než ucho pochopí. Pro�ež s tim dnes od-
ložme, dáli B�h, zeytra do Hutí spolu vyjdeme, 
a na šmelcování se podiváme. P�itom 
(pon�vadž Ertzkauf, to jest rud, k ruce J.M. 
Královské, od Kverk� Horních kupování držeti 

se bude) jak se rudy vážejí, kterak od Prubý�� z 
rouše (z velkých kus� na drobno) protloukají, 
sušejí, odvažují, a do kornoutk�, pro jisté oso-
by, odd�lují, uhledáme. Po málo dnech taky, 
jak prubování, tak mincování a pregování pe-
n�z spat�íme. Z �ehož všeho, kterak se ty v�cí 
za dávna konali, bíledn� se nau�íme. Rudmil. 
Jsem s tim velmi dob�e spokojen, a mám nad�-
ji, že se mnohých tajemství do�ekám. V tom, 
pokudž není Pánu obtížno, a	 mn� poví: Hlu�-
n�li se v zdejší Minci mincovávalo? Horoslav. 
270Z posledn�jších �as�, bude moci Pán hádati 
o p�edešlých. Za posledních �as� Krále a Císa�e 
Rudolfa, okolo léta 1600. když již Hory dosti 
slab� šly, bývalo Mincí�� (jenž d. Pláty k Minci 
formují) 55. Pregý�� pak (jenž na Plátích rázy a 
znamení bijí) 35. a ti oby�ejn� za teyden 150. 
H�iven samého Feynu (to jest �istého st�íbra) 
zd�lali. Za Krále Vladislava, okolo léta 1500. 
každý tem�� rok, okolo 14. tisíc H�iven, �istého 
st�íbra se zmincovalo. Co jest p�ed Žižkou, 
když se Hory neysiln�jí gvaldykovaly a t�žily, 
bývalo, snadno se dovtípiti. Za Krále Vácsla-
va II. st�íbro, jako máslo z zem� teklo, a ne na 
H�ivny, ale na Centný�e se vážilo: jakých se tu 
hromad pen�z nenad�lalo? Rudmil. Které 
Mince neyvíce se pregovávalo? Horoslav. 
Drobn�yší. A to proto, aby se tim lidu obecné-
mu posloužilo. Když Rudolf II. v �echách 
královal, prvního týhodne Groše a Tolary se 
d�lali. Druhého, Sedmáky a Bilý peníze, potom 
n�co Tolar�: t�etího, malý peníze, a op�t n�co 
Tolar�: �tvrtého tak zas, jako prvního, i�. i�. Za 
panování Vladislava, neyvíce bilých pen�z, 
mén� hale��, bilých groš� ješt� mý�, z Mince 
vycházelo. Ku p�íkladu: v létu 1511. nad�láno 
bilých pen�z 24439. šz. 45 gr. 31/2 dl. Hale��
9400. šz. 45 gr. 31/2 dl. Bilých 271groš� toliko 
958. šz. 34 gr. 51/2 dl. vše na groše Pražské 
po�ítaje! Kterážto Summa, na Mišenské Kopy 
dvakrát tolik vynese. Na zlaté pak Reynské, 
ješt� více; pon�vadž Kopa Mišenská, o 10. kr. 
víc, než Zlatý Reynský platí. Co Pán tak smut-
ný sedí? snad se mu již s mou tlacha�kou stey-
ská? Rudmil. Nesteyská. Ale dv� v�cí sám s 
sebou považuji. P�edn�: jak za starých let dob�e 
bývalo, když hojnost pen�z v �eské Zemi všu-
dy oplývala. Nyní m�šce prázdný. Horoslav. 
To jest dopušt�ní Boží. Kdo ví, pro �í h�íchy? 

                                                          

d. Pláty, jsou plechy, z st�íbra s m�dí smíšeného, 
žádného rázu nemající. 
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Co pak dále Pána kormoutí? Rudmil. Že v ta-
kovém Pen�z nedostatku, nicmén� mnozí nád-
hern�jí, stkvostn�jí, nežli P�edkove naší, sob�
vedou: a Peníze, jíchž tak na mále, marn� utrá-
cejí. Horoslav. Za tim, když Žebrá�ek za Al-
mužnu žádá, tu Pána doma není, k nad�lení 
Božímu ho odsílají. Ale již snad dosti našeho 
rozmlouvání. �as jest, abychom se drobet po-
silnili. Holla Pachole, stroj na st�l, a Kucha�ka 
a	 se pomalu k davání jídel chystá. 

Rozmlouvání Druhé, 
O Neyvyšších Mincmist�ích. 
Udmil. Pon�vadž jsme s chutí pojedli, 
a tak dobrým vínem se ob�erstvili, vi-
d�loliby se Pánu, abychom ješt� n�co 

o v�cech k Minci pat�ících, porozpráv�li? Ho-
rosl: Pro� 272nic? jen a	 Pánu neni obtížno. 
Rudmil. Nem�že se mi nic milejšího a lib�jší-
ho státi. Horoslav. O �em chce Pán abychom 
mluvili? Rudmil. O neyvyšších Mincmist�ích. 
Horoslav. Cokoli Pán o nich vinšuje slišeti, rád 
povím, a ni�ehož nezatajim. Rudmil. Kdy se 
neyvyšší Mincmistství v �echách za�alo? Ho-
roslav. Toho nemohu Pánu dokonále pov�díti. 
Jistá jest v�c, že za Krále Vácslava Druhého, té 
povinnosti nebylo: nebo on v svých Horních 
Právích, žádné dokonce zmínky o ní ne�iní, a�-
koli o všech jiných Horních Oficí�ích jedná. 
Neyvyšší Dvoru Královského Komorník, t�ch 
�as� k Horám p�ihlizíval, a, když sám Král 
nemohl, na jeho míst� Ou�ady obnovoval. Po 
letech (nevím kolika) ustanoveno bylo na Ho-
rách Kuttnách Mincmistrství, ale to nebylo 
neyvyšší, než toliko partykulární, totižto nad 
Horami Kuttenskými. Takovým Mincmistrem 
byl okolo léta 1363. n�jaký Endrlin Worsu-
cher, Horník bohatý, jenž Karla IV. v n�jaký 
pot�eb�, Pen�zi založil, a naproti tomu Rych-
tá�ství M�stské, se všema požitky, až do sum-
my vyplacení v zástav� držel. Rudmil. Tak te-
dy za Karla IV. ješt� neyvyšších Mincmistr�
nebylo. Horoslav. Hádalbych, že za jeho po-
sledn�jších let sv�j za�átek vzali. Pon�vadž 
vím, kterak ten Pán rozšafný, celou �eskou 
Zemi v dobrý �ád uvedl, na dvanácte Kraj�
273rozd�lil, každému Kraji dva Heytmany 
p�edstavil, a jiného mnoho dobrého v �echách, 
o �emž naší Hystorykové píší, zp�sobil. 
Rudmil. Kdo se mohou k té povinnosti pot�e-
bovati? snad sami Páni velicí? Horoslav. Ni-
koliv. V starém Z�ízení Zemském A.47. v No-

vém pak A.38. z�ejm� psáno stojí: že ten Ou�ad 
komukoliv�k, bu
 z Panského, bu
 Rytí�ské-
ho, aneb M�stského Stavu, jen když Horám ro-
zumí, od Krále J.M. dán býti m�že. Rudmil. 
Mohlliby mi Pán pov�dít, jaká jest neyvyššího 
Mincmistra povinnost? Horoslav. Tu Pavel 
Stránský (Reipubl:Bojem:C.14.) vypisuje, pra-
v�: že povinen jest všecky Království �eského 
Hory prohlízeti, na všecky Horního lidu �iny se 
vyptávati; nad Horním starobylým Právem 
ochrannou ruku držeti; všeliké zlosti a veystup-
ky napravovati, a, když pot�eba, trestati. Slo-
vem, cokoli k zvelebení Hor prosp�šného uzná, 
to zaopat�iti. Rudmil. Kde míval za starodávna 
Neyvyšší Mincmistr svou Rezidenci? Horo-
slav. Na Horách Kuttnách, jakožto neyp�ed-
n�jším Království �eského M�st� Horním. P�í-
bytek pak na Vlaském Dvo�e, neboližto v Do-
m� mincovním, aby z blízka k Mincschlagu 
dohlízeti mohl. Rudmil. Nacházili se všech 
Neyv: Mincmistr� posloupnost? Horoslav. 
Nevím aby ji kdo m�l. Já, pro svou pryvátní 
v�domost, z rozli�ných Pam�tí, onde 274i onde 
jsem je shledal, a na Reyst�ík uvedl. Rudmil. 
O kyž mi Pán ten Rejst�ík ukáže, aneb aspo�
p�e�te! nepochybuji, že mnoho Rod� slavných 
a mn� pov�domých, v n�m se najde. Horoslav. 
Prosím a	 Pán má mali�ké strpení, jen ho v 
svým Šreyptišku pohledám. Tu hle jest. Mám 
jey �ísti? Rudmil. Služebn� Pána žádám. Ho-
roslav. Snad nebude Pánu obtížno, tak, jak 
sepsán jest, s n�kterými p�idavky, poslouchati. 
Rudm: Nýbrž mílo. Vím že tu nic nebude 
zbyte�ného. Horoslav. Za�ínám �ísti. 

Neyvyšší Mincmist�í, pro záhubu starých 
pam�tí, nenacházejí se p�ed Žižkou jenom t�i. 
Totiž: Kunrád z Wechty Westfalinger rozený; 
jenžto potom Holomouckým byl Bískupem, a 
do Pražského Arcibískupství, v létu 1413. skrze 
zlo�e�ené Svatokupectví se vkoupil. Veliký 
mrha� statk� Duchovních. Rudmil. Co pak ta-
ky Kn�ží bývali Mincmistrove? Horoslav. 
Snad Kunrad z prvu Kn�zem nebyl, ale potom 
teprv Sv�cení p�ijal. Pokudž však i tim byl, 
Král Vácslav lenoch, snadno v tom dysponso-
val. Mnoho v�tších ne�ád� za toho Dusvína v 
naších �echách se dálo. Rudmil. Kdo více byl 
Mincmistrem p�ed Žižkou? Horoslav. Pan Pe-
tr Zmrzlik z Svojšina na Vorlici. Za jehožto 
Mincmistrství Král Vácslav, léta 1408. Hor-
ským Mincí��m a Pregý��m n�které Artykule, 
275jakby se v svých Šmítnách a dílnách m�li 
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chovati, vydal. A ty Artykule až po dnes p�ed 
rukama jsou: Hodný, aby se �asto �ítali. 
Rudmil. Kdo ješt� byl t�etí? Horoslav. P. Petr 
z Sv�tšín. Za n�ho, Havel Choudek, Fará�
Kou�ímský, pro Kací�ství, od horlivých Horní-
k�, léta 1420. do šachty uvržen. Mimo t�ch 
t�ech, žádného více vyhledati jsem nemohl. 
Rudmil. Kdyby byl Pán do Paprockýho nahle-
dl, snadby jích byl víc vyhledal. Horoslav. 
Dosti jsem se v n�m navertoval, ale po vší 
práci tak mnoho, co z prázdné slámy, namlátil. 
Rudmil. Takyli pak v Husítských a Táborských 
rum�jích n�jací Mincmist�í bývali? Horoslav. 
Ovšem. Neyslavn�jší byl onen Pan Mikuláš z 
Lukova, p�íjmím Divoký, Rek a Hrdina udat-
ný, Katolik horlivý: jenžto s svými Horníky, 
Táborskou chamovinu, v létu 1420. a 1421. 
znamenit� pálal. Rudmil. Pro� pak nepálal ji 
dýlejí? Horosl: Na to odpov�dít neumím. Snad 
v tom um�el. Snad Král Zygkmund takového 
Reka k své Armád� povolal. Rudmil. Ach, kyž 
je z�stal ješt� délejí! hádám žeby byli Horníci
ke �tyrem Artykul�m nikdá nep�istoupili: ani 
potom v létu 1424. Hora k skáze nep�išla. Ho-
roslav. O tom já nic nepochybuji. Mnoho na 
jedné hlav� záleží. Ale to tam, Osudove Boží 
tomu cht�li. Rudmil. Kte�í Minc276mistrove 
toho Mikuláše následovali? Horoslav. P�edn�
P. Arnošt Flaška. Potom Pan Diviš z Srbce. 
Op�t P. Hašek z Valdšteyna. Zase P. Ra	ek
Kobyla. Naposledy P. Ambrož z Prahy, a s 
nim P. Mikuláš z Suchdola. Rudmil. Co se za 
jejích zprávy v Ho�e p�ihodilo? Horoslav. 
T�ema slovy mnoho povím: Hora Kuttna 
padla a povstala. Rudmil. Po jakýmž takýmž 
Zem� �eské utíšení, kte�í v tom Království 
Mincmistrovali? Horosl: Od léta 1437. až do 
1614. nacházi se jich dev�t a dvacet. Mámli je 
všecky �ísti? Rudmil: Od prvního až do po-
sledního. Horoslav. Ale snad bez p�idavku a 
n�kterých pam�tí, které jsem toliko pro sebe 
poznamenal. Rudmil. Prosím Pána, a	 mi kon�
bez sedla neprodává. Horoslav. Strach, aby se 
Pánu nezastesklo. Rudmil. Budu míti z toho 
neyv�tší pot�šení. Horoslav. Slišet tedy.  I. P. 
Jan Janovský z Sutic, jiná� �ábelický. Za 
jeho devatenáctiletýho Mincmistrování, mnoho 
pam�tí hodných v�cí na Horách Kuttnách se 
zb�hlo. Neyznamenit�jší tato. Že když Císa�
Albrecht, v létu 1438. od Jíhlav� ku Praze 
(kdežto �eská Koruna na� �ekala) s valným 
vojskem táhl, do Hory Kuttny práv� na den 

Božího T�la p�ijel, a Horníky z rukou Hynka 
Ptá	ka z Pirgkšteyna, jenž se nad ními zmoc-
nil, a hrub� je 277sužoval, vytrhl, a se, že chce 
ty kleslé Hory zvelebiti, zakázal.  II. P. Zby-
nek z Sob�šan. Za n�ho mladý Král Ladislav, 
léta 1456. p�t Ned�l po�ád v Ho�e Kuttn� se 
zdržoval, v Chrámích pobožn�, v radách ro-
zumn�, p�i stole st�ídm�, p�i kratochvílích mír-
n� (jak staré pam�tí povídají) sob� vedl. P�i 
každé pak Mši na of�ru šel, a na Oltá� 10. gr. 
�. pokaždy položil. Co se Pán sm�je? Rudmil. 
Že tak málo Král of�roval. Horoslav. Musí Pán 
v�d�ti, že t�ch let drahé byli peníze. Ješt� teh-
dáž nový Sv�t nebyl nalezen, aby z n�ho zlata a 
st�íbra na miliony p�iváželi. �t�me dále.  III. 
Mincmistr P. Jan Calta z Kamenné Hory. Pod 
nim Páni Šephmist�í t�ze domlouvali n�kterým 
Ertzkaufe��m, že do Pachu Perky z svých 
e. Puchýren f. šturcovali. A pokudž se toho ješt�
jednou dopustí, na každého 13. h�iven pokuty 
uložili.  IV. P. Zd�n�k Kostka z Postupic. Za 
jeho povinnosti, na v��né budoucí �asy, léta 
1467. Páni Horníci na�ídili: Kdyby který Še�-
ký�, po sazení vína p�i Ou�ad�, tož víno dole-
váním jiného falšoval, aby i hned ten sud byl ze 
sklepu vytažen, a osekán: ten pak Še�ký� svého 
obchodu bez milosti zbaven. Rudmil. Prosím 
Pána za odpušt�ní, že mu v jeho �e� vskakuji. 
Pravdali jest, co v své �eské Kronyce Hájek, a 
jiní 278Scribentove píší: že dot�ený Kostka, od 
Hromu jest opálen, a z toho opálení brzo um�el, 
proto že Mincí�e a Pregí�e k d�lání pen�z na 
den S. Vav�ince, s rouháním a láním p�inuco-
val? Horoslav. Jest v�c jistá a pravdivé, z nížto 
by se m�li všichni káti, a Svátky zasv�cené 
mnohém lépejí sv�titi. A� pak nekaždého dn�v 
Sváte�ných ma�itele, taková pomsta Boží za-
chvacuje, však na onom Sv�t� jiný a prud�ejší 
ohe� na� o�ekává. Ale �t�mež dále.  V. 
Mincmistr v po�tu byl Pan Albrecht Kostka z 
Postupic, p�edešlého Zd�nka krevní P�ítel. Za 
jehožto jednoro�ního gubernavání, Páni Še-
phmist�í ustanovili, aby, kdokoli víc, než jeden, 
dom�v má, do jistého �asu kone�n� je prodal, 
tak aby Hospodá�� p�ibylo, a Nájemník�, jenž 
více jsou Obci ke škod� než k užitku, ubylo.  
VI. P. Ji�í Vranovský. Za �asu jeho povinnos-
ti, t�ze zapov�d�li Páni Šephmist�í, všeliké 
obojího pohlaví do pustého Sedleckého Klášte-
ra sch�zky, a to na snažnou žádost Jošta, téhož 
                                                          
e. v Puchýrnách rudy na drobno se tlukou. 
f. sypali. 
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Kláštera Oppata, jenž do plné Raddy vstoupil, a 
na takový ne�ády toužebn� žaloval.  VII. P. Be-
neš z Veitmíle. Toho, že �esky neum�l, ne-
cht�li Haví�i za Mincmistra p�ijíti; až hodno-
v�rnými sv�dky, že jest �ech rozený, prokázal. 
Za n�ho léta 1493. zbou�ilo se všecko Haví�st-
vo, a jeden z Radních (Prokop Kroupa �e�ený) 
poslán, aby je upokojil. On pak strachy, coby 
mluvil, sám ne279v�d�l. A maje �íci: Milí Ha-
ví�í, upokojte se, však vám Páni všecko do-
bré p�ejí; on se pod�ekl, a pravil: však vám 
Páni nic dobrého nep�ejí. Z �ehož pošlo mezi 
chasou p�ísloví: A ten Prokop Kroupa, pov�-
d�l slovo z hloupa, stoje sloup u kamennýho 
sloupa. Nebo mluv� to, pod podloubím u slou-
pu stál.  VIII. P. Holštofar z Malšic. Za jehož-
to Mincmistrství Král Vladislav Horu oslavil, 
když léta 1497. s p�ti tisíci Koní a na mnoha 
vozých do m�sta p�ijel. S nimžto byli t�i 
Uherští Biskupove: totiž Varadynský, Agrský, a 
Vacovský. P�i tom velmi mnoho koní, zlatem, 
st�íbrem, a drahými perlami ladrovaných šlo, na 
níchž lide Zlatohlavem a Aksamítem od�ni se-
d�li.  IX. P. Bohuš Kostka z Postupic a na Li-
tomyšli. Za jeho let (totiž roku Pán� 1502.) 
Horníci Kuttenští necht�li p�istoupiti k pota-
jemnému rocení a spiknutí, které n�která �eská 
M�sta mezi sebou sp�ísahala. Kteroužto jejích 
v�rnost, Král Vladislav obšírným psaním, v 
Sobotu p�ed S. Timotheem v Uherském Budín�
datyrovaným, a na Hory Kuttny vyslaným, 
velice schválil.  X. P. Bernard z Valdšteyna, a 
na Krupce. Ten si mezi Horníky velikou 
chválu zeyskal, že do dolu Osla v Perkvantích 
(od�vu Haví�ských Oficír�) lezti se nestyd�l.  
XI. P. Jan Žampach z Potnšteyna. Pod nim 
za280�aly se týhodn� dávati 2. šz. gr. �. na 
Kostel Svato-Barborský, z poru�ení Krále 
Vladislava.  XII. P. Jind�ich Tunkl z Brni	ka
a Zab�ehu. Na jeho vzácnou p�ímluvu, svolili 
Páni Šephmist�í, aby Haví�í Hor st�íbrných, 
mohli sob� d�m Vácslavkovský nad Meyšna-
rovic koupiti: a to se stalo neyvíce z toho ohle-
du, že oni Haví�í, neyhojn�jí Svato-
Barborského Chrámu Stavení fedrovali. Stalo 
se léta 1513.  XIII. P. Vylím Kostka z Postu-
pic. Pod jeho Regymentem, dopustil se jeden 
Kn�z �ehosi nestoudnýho. I prosili a radili Páni 
Šephmist�í všem Kuttenským Kn�žím, aby v 
podez�elá místa nechodili, a k tomu když n�-
kam jsou, vždycky jednoho, neb dva pacholíky, 
tak jak za starodávna bývalo, pro zachování 

dobré pov�stí, s sebou m�li. Rudmil. O zlatá 
rada! ó kyž se to všudy a odevšech zachovává! 
Horoslav. Proto svat� ti Duchovní d�lají, kte�í 
po páru vždycky chodí.  XIV. Zase Pan Jin-
d�ich Tunkl z Brni�ka. Za n�ho, když Král 
Ludvík s Maryi Královou na Hory Kuttny
léta 1522. slavn� p�ijel, Páni Horníci dreylynk 
Vína, 14. sud� piva, a jiných potrav dostatek, z 
Pocty mu of�rovali. Haví�í pak obojích Hor 
(totiž st�íbrných a Ka�kovských) dv� laky Mal-
vazi: a Ertzkaufe�í druhý dreylink vína darem 
dali. Na zejt�í op�t Králi J.M. Šephmist�í dva 
veliké st�íbrné a pozlacené Koflíky: Mincí�í a 
Pregí�i na 281st�íbrný míse, tlustých groš� drah-
n� mnoho presentýrovali. J.M. Králové a n�ja-
kému Margkrab�ti, též po st�íbrným a pozlace-
ným Kredenci darováno. Rudmil. Hádám že ta 
Pocta vd��n� byla p�ijatá. Horosl: Nepochyb-
n�. Ale vd��n�jí ta Horník� k Pánu a Králi 
p�ív�tivost. Po Tunklovi  XV.  Mincmistrem 
byl, Osvícené Kníže a Pán Karel Minstrberský, 
Hrab� Kladský, a Království �eského Neyvyšší 
Heytman. Za jeho doby, zastal M�stský 
Rychtá� v jedné Zahrad� n�kolik falešník�, an 
pod zemi v skreyši peníze d�lají. A když na n�
s svými žoldné�i ude�il, oni se z ru�nic bránili, 
a t�i osoby zast�elili. Po dlouhé p�tce, p�edce 
Rychtá� svít�zil, když totižto p�ed skreyši ohe�
zapálil, dva z nich dýmem udusil; t�etího, jenž 
ven vysko�il, jal, a druhý den na hranici Katem 
spálil.  XVI. P. Jind�ich Tunkl, již po t�etí. 
Pod jeho Ou�adem, dán pardus Krevnímu Pí-
sa�i, že, z Ouplatku, cosi z �erných Kn�h vy�e-
zal, a n�co jiného do ních vlepil.  XVII. P. Al-
brecht z Guttenšteyna: Katolik horlivý, z po-
ru�ení Krále Ferdynanda I. slavn� na Hory 
Kuttny uvedený. Za jeho let, rozmanité p�ího-
dy na Horách Kuttnách se staly. Nadevšecky 
ta neytruchliv�jší, že d�l Osel vodama se za-
topil, a st�íbrné Hory klesly. Za n�ho, v létu 
1538. ze starého Rathauzu, Pivovár u�in�n, k 
va�ení piva Pachovského, pro pot�ebný lid 
horní. N�282kte�í tomu pivu Smrdal p�evzd�li, 
že dýmem zasmrdalo. Jiní mu Musil �íkali, 
proto že je za M�stem dávati musili.  XVIII. P. 
Šebestyán z Veytmile a na Chomutov�. Ten 
p�inutil Horníky, v jednom starým dole, jemuž 
Ruthard �íkali, pavovati. Ale s jejích nenaby-
tou škodou. Nebo se vynašlo, že Obec Horská, 
v malém �asu, v tom dole 11000. šz. groš� �e-
ských propavovala, a prod�lala. Nesteyšt�li se 
Pánu tak dlouhého Dicentes poslouchati? 
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Rudmil. Ani za mák: jen dále. Horosl:  XIX. 
Mincmistr sloul P. Jan z Vitence. Za jehožto 
zprávy, totiž v létu 1548. od stavení Kostela S. 
P. Barbory jest p�estáno: proto že neylepší 
prost�edky s Oslem se zatopili.  XX. Petr 
Hlavsa z Liboslav�. Ten, že novým, a p�i 
t�chto Horách neoby�ejným zp�sobem, Rudy 
šmelcovati kázal, v krátkém �ase 55. tisíc pro-
šmelcoval. Protož taky na závazek byl vzat: 
mnozí Hutní Oficí�í složeni: a Ou�edník Mince 
(tak stará pam�t praví) vyváz z toho, co �áp z 
Konopí.  XXI. P. Jan Erazym z Švamberka, a 
na Boru. V jeho �asích, jednoho Ševce Žena, 
porodila �tvero dítek jedním porodem. A jiná 
zase Žena, jedno dít�, které m�lo 4. o�í, 4. uší, 
dva nosy, dv� usta, dv� brady, a dv� tvá�e, po 
stran� a na vrchu hlavy. Štolníci Turka�kští, 
prosedajíce Štolu, roh Jednorožcový v skále 
natrefili, kterýž i hned Císa�i odeslán jest. 
Rudm: Div283né v�cí Pán mi povídá. Horo-
slav. Mnoho podobných, pro obšírnost, jsem 
vypustil.  XXII. P. Karel z Bíbršteyna, na 
D�vín� a Forštu. Za jehožto Mincmistrství, 
Maximilián Císa� a Král náš, všem Žid�m, pod 
ztracením statku a hrdla Hory Kuttny zapov�-
d�l, tak aby žádný do m�sta ani páchnouti ne-
sm�l. Rudmil. Zlaté na�ízení! Všudy Žid ško-
dlivý; p�i Horním pak m�st�, práv� záhubný. 
Kdo byl  XXIII. Mincmistrem? Horoslav. P. 
Zdislav Bo�ita z Martinic, a na Sme�n�. Pán, 
jak v starých pam�tech zapsáno, dobrotivý, a 
�ímského náboženství (což tomu Rodu vlastné 
jest) Zástupce a Promotor vroucný. Ten, léta 
Pán� 1572. Povinnosti pak své pátého, na 
Vlaském Dvo�e v Pánu usnul. U�in�né mu na 
Horách Kuttnách slavné Exequiae: potom do 
M�st Pražských t�lo vezeno, a v hlavním S. 
Víta Kostele pochováno. Kteréžto Horníci ku 
poh�bu nesli, a Haví�í v bilých Perkytlích, s 
ho�ícími Kahanci, vyprovázeli.  XXIV. Pan 
Vylím starší z Oppršdorfu Dubu a Frydšteyna. 
Mimo mnohých jiných pam�tí hodných v�cí, 
tuto jedinou znamenám: že za jeho mistrování 
z�stával v Štole Svato-Barborské Suksantor, 
síly tak veliké, že v Ková�ským verštat�, roha-
tinu z zem� nad hlavu vyzdvíhl, ana 5. centný�u 
bez mála vážila, a zase ji poznenáhla na zem 
položil.  XXV. Pan Karel z Bíbršteyna po-
dru284he. Za Ou�adu jeho, léta 1590. práv� na 
Št�drý den, stala se na Horách Kuttnách
smutná p�íhoda. Nebo upadli dva veliký Štíty 
kamenný domu Steyškovskýho, a t�imecítma 

osob obojího pohlaví, jenž p�ed tim domem 
chleby a kolá�e prodávaly a kupovaly, zasuli, a 
v t�ch z�íceninách pochovali. Jiného lidu co se 
potlouklo a ranilo, toho, pro žalost nad zhynu-
lými, žádný nepo�ítal.  XXVI. P. Frydrych 
Šlik z Pasounu a na Plán�. Pod toho Pána 
zprávou, krom jiných p�íhod, stalo se: že jeden 
Havý�, leže na smrtedlné postely, prohlásil se: 
že chce svému Kamarádovi, též Haví�i, t�i sta 
odkázati. Ten, na ten odkaz se bezpe�iv, dnem i 
noci pil, hodoval, jiným špendyroval: mysliv, 
že 300. kop tak brzo nepromlaská. Zatim onen 
Haví� um�e, Kšaft se publikuje; a hle, když na 
ten pu�kt p�išlo, že mu 300. hale�� odkázal, se 
vynašlo. Smích mezi Haví�i, strach pak, kdo 
bude platiti, mezi Še�ký�i, pošel: a ubohý Ná-
padník za uchem se drbal. Rudmil. Veliký ši-
bal musil ten nebožtík býti. A zdámis že p�es 
�áru tesal. Horoslav. Bez toho	 jest nebylo. 
Ale mnohý málo na sv�domí dbá, za mástrštuk 
si pokládá, když druhého na vopice vyvede. 
Rudmil. Máli Pán ješt� n�co sm�šnýho? Ho-
roslav. Snad se tomu Pán zasm�je, co za P. 
Kryštofa Želinskýho  XXVII. Mincmistra na 
Horách Kuttnách se p�ihodilo. T�ch �as�, 
n�kte�í z Horník�, zjednali sob� 285Majestáty 
na Erby od Rudolfa Krále. Aby se pak nezdáli 
býti rození �echové (jaká to pošetilost, za svou 
vlast se styd�ti!) smyslili sob� Praedicata, to 
jest Tytuly, na Šteyn, Thal, Feld, i	. vycháze-
jící. Z t�ch takových jeden, psal se z Seyden-
feldu; a� ani slova N�meckého neum�l. Co se 
stalo? Chasa nejiná� ho jmenovala, než Panem 
z Zadních Fald�. Kudy chodil, smích byl, on 
pak hn�vy div že se nepukal. Rudmil. Já se 
smíchem pukám. Mnoholi ješt� Mincmistr�
poz�stává? Horosl: Ješt� dva toliko. Rudmil. I 
jakžto? Co pak od Rudolfa, až do nyn�jšího �a-
su, dva toliko byli Mincmistrove? Horoslav. 
Bylo	 jich mnohém více, ale já toho, co p�es 
rok 1614. p�ebíhá, nechci p�ipomínat. Ješt� ty 
dva p�iložím.  XXVIII. P. Hanybal z Vald-
šteyna a na Hostinnem. Pod nim, stalo se léta 
1610. že n�jaká Žena, chodíce s jedním d�v�át-
kem na Rove�ským Couku mezi šachtami, 
schváln� jim do jedné šachty str�ila, a pre�
odešla. Ono pak v té šacht� 7. dní a nocí, bez 
všeliké potravy, jen že vodou g. fratovou žíže�
hasilo,  vytrvalo.  Po  sedmi dnech, od lidí tudy

                                                          

g. z podzemních skal pištící. 
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jdoucích, skrze plá� prozrazeno, pomocí Haví-
��v, na den jest vytaženo; a po ob�erstvení, kte-
rak se tam dostalo, povídalo.  XXIX. a posled-
ní, P. Vylím V�e286sovec z V�esovic, od léta 
1612. až do 1627. po�ádný (nebo od Dyrektor�
podstr�ených nepo�ítám) Král: �eského Neyv: 
Mincmistr, v mnohých v�cech Horám t�mto a 
M�stu posloužil; zvlášt� pak v tom, že p�i Fer-
dynandovi druhým, Císa�i �ímským a Králi 
�eským, poníženými prosbami vyjednal, aby 
Tovaryši Pána Ježíše (jimž v�bec 
J E S U I T AE �íkají) na Hory Kuttny byli uve-
deni, a to rozmanitých blud� bodlá�í, které p�í-
liš hrubý, na tom n�kdy práv� svatém Poly, 
zr�st vzalo, snažnou t�ch Apoštolských muž�
práci a snažnosti se vyplenilo. Což se taky od 
léta 1626. až do naších �as�, bu
 Bohu chvála! 
stalo. Hola Pachole! p�ines sem tu flašku st�í-
brnou s Reynským vínem, a n�který Piškot na 
talí�i: v�ru již mi usta od mluvení prahnou. 

P�íjmi vd��n�, �tená�i laskavý, tuto mou 
zprávu o Minci a Mincmist�ích Horských, dvo-
jím rozmlouváním obsaženou. Nedomnívej se, 
že jsem se sevším na trh vyložil; více, než po-
v�díno za Koltrou z�stalo. 

Ešt� Rudy zkouší Prubý�: 
   M�k	í Roštý�. 

  St�íbro z nich odhání Šmelcí�: 
   �istí Prenný�. 
 2. Barchaníci, a Kysí�í, 
   Cány lijí: 
  Farfule �eží Mincí�í, 
   Pláty bijí. 

287 3. Zmíta� je ve vejhní zmítá; 
   Krouží Klopí�. 
  Hejí	, co zlého, odmítá: 
   Rovná Štosí�. 
 4. Lorý�í v Loru loruji 
   Dílo 	erné: 
  Pregí�í po nich pregují 
   Groše berné. 
Chci �íci, že jsem ješt� nic o tom nepov�-

d�l, kterak se za starodávna rudy od Prubý��
prubovávali; od Roštý�� ohn�m m�k�ívaly; od 
Šmelcí�� v Hutech rozpouštívávaly. Ani, kte-
rak Prenný�í st�íbro na �isto p�epalovali: kte-
rak Kysí�í, ze st�íbra s m�dí složeného, Cány, 
to jest Pruty kulaté, do Barchanu lívali: kterak 
z t�ch Can�, Mincí�í Farfule, totiž �tverhrané 
kusy, st�íhali: a z t�ch Farful Pláty d�lali. Kte-
rak op�t Zmíta�í, t�m Plát�m k�ehkostí v ohni 
odnímali: Klopí�í okrouhlé d�lali: Hejí	í je 

p�ebírali: Štosí�í z k�ivolakých rovné �inili. 
Kterak potom takové pláty, od ohn� a dymu 
z�ernalé, Lorý�í na b�lo vyva�ovali: a posledn�
Pregí�í rázy na ních vyráželi. Nepov�d�l jsem, 
pravím ješt� o tom nic; aniž pov�díti míním. 
Dílem proto, abych prodloužilou �e�í �tená�e 
neobt�žoval: dílem taky, že se ta všecka díla, až 
po dnes, na Horách Kuttnách konají, a od žá-
dostivých spat�ená býti mohou. 
288

P 
 I S T U P 
K následujícím 	tyrem Hand- 

štán�m. 
On�vadž ve všech, až potud vylo-
žených a podaných Handštáních, 
všecko tém��, cokoli se jednalo, na 
	asnou a pomíjející tohoto Sv�ta 

Slávu se vstahovalo; bylbych k�iv starým 
Horník�m, kdybych taky n�co, coby jedin� a 
vlastn� k Nebi, a Duchovní chvále jejích, pa-
t�ilo, všem, jenž tuto Knížku 	ísti budou, ne-
vyjevil. Pro	ež p�íští 	tyry Handštány, o sta-
rých Horník� Ví�e, Nad�ji a Lásce (které 
Ctností Svatí Otcove Theologické jmenují) 
míním jednati, a nejiná	 než Handštány Bo-
žími nazvati. Ale pro	 Handštány Božími? 
Proto, že za starodávna, u Kuttenských 
Horník� býval oby	ej, ty Handštány, které k 
Chrám�m Božím, aneb chudým, z Almužny 
dávali, nejiná	 než Handštány Božími jme-
novati. �emuž aby se tim lép�jí porozum�lo, 
máme znamenati: že za dávních let, Kverci a 
Horní Nákladníci, každého dne, aneb 
289aspo� týhodne, jednu neb dv� (t�ebas i 
víc, zvlášt� kte�í možn�jší byli) a. Štufy rudy 
na stranu odložili, a když v jistý 	as Kostel-
níci, a Božích Chrám� Opatrovníci, do 
b. Ertzkomor, pro S. Almužnu p�icházeli, z 
t�ch Štuf nachovaných, jednomu každému, 
dle líbosti, pro B�h a dálší požehnání Boží, 
n�co ud�lili. Dostala se mi jedna stará Pam�t 
do rukou v létu 1510. sepsaná, v nížto takto 
stálo: Kostelníci Svato-Barborští, shledali 
Handštán� Božích, v dole Osle 7. pytl�: v 
Mladých Rousích za 10. šz. a 33. gr. �. Na-
m�tští.  v Osle  2.  pytle, a 1. Korbu.  V Klín-

                                                          
a. kusy. 
b. míst, v níchž se rudy skládají. 

1.
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šmidu 2. pytle. V Mladých Rousích za 5. šz. 
a 3. gr. �: Ka�kovští. v Osle 7. pytl�. v Mla-
dých Rousích 5. pytl�. V Hoppích, za 4. šz. a 
9. gr. �. Svato-Bartolom�jští. V Mladých 
Rousích za 4. šz. gr. �. Klášterští z Sedlce, 
po všech dolých za 24. šz. gr. �. Škoda! p�e-
škoda! že ta ruka o jiných dolých nic nepo-
znamenala: ja pak, že jsem na víc takových 
pam�tí nep�išel! Nu tedy k t�m Handštán�m 
Božím p�istupme, a co jsme v starých Špur-
cích, o Ví�e, Nad�ji a Lásce starých Horník�
vykutili, 290up�ímn� pov�zme. Nepochybuj-
me, že se s mnohými v�cmi, chvály v�	né 
hodnými, potkáme; a Boha svého ctíti, pra-
vou jeho Víru zastávati, Vyvolené Boží milo-
vati, a, z Nad�je v�	ného Spasení, ze State	-
k� nám od Boha prop�j	ených, Záduším, 
Žá	k�m, a Chudým dob�e 	initi se nau	íme.

Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan edmnáctý.

V Po�tu Handštánu Božích První. 
V dole Lichtenberg vy�ezaný. 

Orou	el n�kdy Následovník�m
svým Spasitel, u S. Matouše v 5. 
Kap: takto: Tak sv�� sv�tlo vaše 
p�ed lidmi, a� vidí skutky vaše 

dobré, a velebí Otce vašeho, jenž v Nebesích 
jest. Skrz to Sv�tlo, mnozí Církevní U�itelove, 
Víru svatou rozum�jí. A jist� dob�e. Nebo S. 
Petr v 2. Kanonyce Kap: 1. Víru, Lucernou
nazývá, bez pochyby, ne Lucernou bez sv�tla, 
ale jasn� svítící. Sta�í Horníci Kuttenští, D�l 
jeden, tu kde na 291Couku Reyzským �íkají, za-
ražený, Lichtenberkem nazvali. Snad aby je-
jích Potomci v�d�li, že jejích Vlast, netoliko 
Kuttenberg, to jest Kápíhora, ale taky Lich-
tenberg, to jest Sv�tlá Hora bývala. Chci �íci: 
že netoliko p�ed celou �eskou Zemi, ale i širo-
kým Sv�tem, v jediné samospasitedlné Ví�e 
hrub� jasn� se stkv�li. �emuž že tak jest, tento 
Handštan, z dolu Lichtenberg vy�ezaný, po-
tvrdí. 

O starých Horník� Náboženství. 
Alo M�st v �echách najdeme, kteráby 
nemusila s plá�em se vyznati, a co v 
Kníhách Moudrosti v Kap. 5. stojí, 

�íci: Pobloudili jsme (n�kdy) od cesty pravdy, 
a sv�tlo Spravedlnosti (pravé Víry) nesvítilo
(vždycky) nám. Nebo jistá v�c jest, že všecka 
tém�� M�sta �eská, za �asu Pohanstva jsou 
založená. Hora pak Kuttna s tim se honositi 
m�že, že se nikdá, slepým, n�mým, hluchým, a 
od lidí zd�laným Modlám neklan�la. Nikdá 
domácích Šetk�, Šk�ítk� a Díblík� nechovala, 
jim nekou�ila. Nikdá, ani v Moru T�íbka; ani 
vhladu, Žev�ny; ani v dešti Pohody; ani v su-
chot� Mokosly; ani p�i Ženským porodu, Ma-
�eny; ani v neplodnosti Zyzlili, nevzývala. 
Když kdo z Horník� um�el, žádných se mu 
292pen�z do pravé ruky nedávalo, nímižby své-
mu na onen sv�t V�dci, za provedení: a Plavci, 
p�es pekelné �eky p�eplavení, zaplatiti mohl. 
Mnohem mén� (což však jinde za oby�ej mí-
vali) umrlého Duši, Merotovi Pekelnému Krá-
li, porou�eli: aneb, k Radamašovi, všech (jak 
oni se domnívali) zem�elých Soudci, aby ji byl 
milostiv; Tasan�m a Dra	icím v moc nedával, 
se p�imlouvali. Ale B�h jediný, v podstat� ni-
koliv, v osobách však rozdílný, Kuttenských 
Horník�, hned od po�átku Hor, byl outo�išt�
jediné: k n�mu, skrz p�ímluvu však Svatých, ve 
všech svých pot�ebách se utíkali, a duši�ky, z 
tohoto bídného sv�ta pojatých, na milost ode-
vzdávali. Slovem: jak se ty Hory založily, i 
hned �ímskou všeobecnou Církev, jakožto 
Matku ctili, žádných blud� se nep�idrželi, 
Kosteli k poct� Boha stav�li, št�d�e je nadávali, 
Fundaci p�i ních vyzdvíhovali, nádhern� ozdo-
bovali, a piln� v ních Bohu svému sloužili. Což 
vše proto �inili, že Víru, bez skutk� (jak S. 
Jakub v 2. Kap: listu svého napsal) umrlou 
býti v�d�li. Bude se snad zdáti n�kokomu, že 
jsem p�íliš mnoho o té Horo-Kuttenských Ví-
�e pov�d�l: a s nev��ícím Tomášem �ekne: Le	
uz�ím tu jejích Víru, neuv��ím. Milý P�íteli, já 
ti jejích Víry samé v sob� ukázati nemohu. Nic 
mén�, s týmž S. Jakubem, ostendam tibi Fidem
293illorum ex operibus. Víru jejích ze skutk�
tob� ukáži. Pozor�j. 

Skutek I. 
Mnohých Kostel� stavení. 
V��né starých Horník� sláv�, a jejích 
Víry pochvale pat�í, že mnoho Kostel�
v Ho�e, a v�kol Hory, vystav�li. Po 

Praze, nevím v �echách M�sta, kteréby tolika 
Chrámy Božími se stkv�lo. A ty všecky Chrá-
my, sami samotní Kuttenští Horníci vyzdvíhli. 
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Žádného tu cizího Dobrodince, jako v mnohých 
jiných m�stech, nebylo. Schváln� jsem Papro-
ckýho �etl, abych jenom n�kterého Pána nalezl, 
kterýby byl v Ho�e n�co Bohu vystav�l: ale má 
práce byla daremná. Všudy tícho: a� o jiných 
M�stech a místech, v�esku dosti. Kolik pak asi 
t�ch Kostel� vy�íst by se mohlo? Nic víc, než 
XVI. P�idámeli pak k tomu po�tu Svato-
Barborskou Kostníci, než mnohý Kostelík, 
prostrann�jší; bude jich XVII. Co to není mno-
ho až p�íliš? O každým zvlášt� krati�ce n�co 
pov�díti sluší. 

První, proto že Farní a hlavní, jest S. Ja-
kuba v�tšího, Apoštola. Ten od kohoby m�l 
býti vystaven, pro starožitnost, a všech pam�tí 
zašlost, žádný z Horník� nev�d�l. Až Vysoce 
d�stojný P. Jan Ignacius Dlouhoveský (Titul) 
Kanovník a Pro294bošt Pražský, v Knížce Ví-
tám vás nazvané, a Horo-Kuttenským, k Hro-
bu S. Vácslava Poutník�m, léta 1672. p�ipsané, 
vyjevil. Že totižto jeden Kuttenský M�š	an a 
Horník, skrze pavování Hor chudobou velmi 
snížený, pomocí S. Jakuba, jemuž se byl za-
slíbil, velký c. Khe� st�íbra natrefil, a tak zbo-
hatl, že ten Kostel nákladný a vysoký, z povin-
né vd��nosti, vyzdvíhl. Sit fides penes Auto-
rem: kterýžto jistí, že to v Kníhách slavné 
Kapituly Pražské vyhledal: a zasloužil, aby 
všichni Horníci, jednosvorným hlasem, na to 
Vítám vás, odpov�d�li: Zdrávi byli. Cht�lbys 
snad taky v�d�ti, kterého léta ten S. Jakub byl 
založen, to tayno jest. Jisto však, že již léta 
1358. stál, nebo toho Roku Mincí�i v n�m 
Kaplanství, v Kaple S. Má�í (jenž nyní Kapla
Mrtvých sluje) založili. P�i tom Kostele, okolo 
léta 1500. Arci-D�kanství se za�alo: a v let�
1626. k potvrzení p�išlo. 

Druhý kostel S. Panny a Mu�edlníce Bar-
bory, p�i n�mž taky Fara bývala. O tom, již v 
13. Handštánu dost mnoho bylo, a ješt� více v 
19. bude pov�díno. Nahlídni �tená�i do obou. 

T�etí, Neysv�t�jší Rodi�ky Boží Panenky 
Marye, taky Farní, jenž od starodávna slove u 
Nam�ti. Pro� pak u Nam�ti? Obecná rozpráv-
ka jest: že když se na stavení Kláštera Sedle-
ckého kamení vo295zilo, z každého vozu jeden 
kámen, na hromadu se uvrhl; z kteréhožto na-
metaného kamení, ten Kostel se vystav�l, a 
jméno Nam�t dostal. Ale to se nem�že remo-
vati. Nebo Klášter Sedlecký mnohém d�íve byl 

                                                          

c. sb�hnutí mnoho rud do hromady. 

dostaven, nežli Hory Kuttenské se za�aly. K 
ví�e podobn�jí mluví, jenžto praví: že blíž toho 
místa, kde nyní ten Maryánský Palác stojí, 
Rudný trh býval, a když na n�j d. Kverci Rudy 
vozili, neb nosili, že každý z ních, n�který 
Handštan v jisté místo povrhl; pon�vadž pak na 
tisíce Kverk� bývalo, každý den trhový, mnoho 
takových e. štuf se shledalo, a hned 
f. Ertzkaufe��m prodalo. Co se pak za n� pen�z 
utržilo, to do Pokladnice zav�elo, a od P�ísež-
ných osob v�rn� chovalo. Po n�kterým lét�, 
když již heská summa zrostla, Stavení se za�a-
lo, i š	astn� dokonalo. Ale kdy? To nevím. Než 
cosi jiného vím a povím: že totižto všecka okna 
toho Kostela, z Benátskýho skla byla ud�laná. 
Což, k již dávno chválené nádhernosti starých 
Horník� taky pat�í. 

�tvrtý Kostel, pod Tytulem S. Batolom�je, 
byl založen, p�i n�mž taky Fará� z�stával. O 
tom se povídá, že, po prvním Chrámu Všech
Svatých, tento druhý byl vyzdvížen, a to od 
�ech�. Nebo, když si N�mci v tom položení, 
kde se t�i pruty st�íbrný Kn�zi Antonínovi 
zjevili, Kostel všech Svatých vystav�li; �echo-
ve, jenž na �echu, a 296tu kde je �eská ulice, 
bydleli, aby bez Služeb Božích nebyli, ten 
Kostel vyzdvíhli. Mappa Kuttnohorská, o nížto 
již n�kolikrát zmín�no, p�ipomíná: že u toho 
Chrámu, mnoho zmordovaných Horník�, od-
po�ívá: ale od koho by byli zmordováni, nedo-
kládá. Snad v �as obležení Hory od Císa�e Al-
brechta. Snad v �as jejího, od Žižky vyvrácení. 
Kdykoli: Horníci, když tam, neb tudy chodíte, 
Odpo	i�te v Pokoji, �cete. 

Pátý, a též Farní Kostel, ku poctivosti S. 
Ji�í Rytí�e stavený, se po�ítal. V tom, Havý-
��m, Hutník�m, a Ertzkaufe��m (nebo n�kte�í 
�esky neum�li) N�meckým jazykem slovo 
Boží se kázalo, a Svátostmi okolním Souse-
d�m, p�isluhovalo. 

Šestý Chrám Svatému Janu K�títeli p�i-
slušel. Bylli též Farní? domakati jsem se ne-
mohl. A ten samotný, po vypálení celé Hory, 
ze svých z�ícenin nepovstal, proto že prudkosti 
plamene, sotva který kámen na kamen� z�stal. 
Až posavád, prstem se toliko, na místo kde stál, 
ukazuje, a na Svatým Jan�, �íká. Podvakrát 
m�l být zase vyzdvížen, ale po každý divn� z 
toho sešlo. Neyprve, okolo léta 1476. n�jaký 
                                                          
d. Horní Nákladníci. 
e. kusy. 
f. Rudokupc�m. 
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Jan Charvát z Osvesa, Horník vzáctný a velmi 
možný, umínil jey z gruntu dát stav�ti; ale v 
létu 1478. oumysl ten prom�nil, a že rad�jí 
chce, témuž Svatému, Kaplu nad S. Barbor-
skou Kostníci vzd�lati, se prohlásil. Za tim 
smrt 297v to vkro�ila, a z obojího nic ud�lala. 
Po druhé, v létu 1516. n�jaká Paní Kate�ina, 
Elišky Landové Sestra, Horníce hrub� bohatá, 
a která i Pozemské statky za mnoho tisíc po 
svém Manželu zd�dila: všeho svého jm�ní t�e-
tinu, Vylímovi Kostkovi z Postupic, Neyv: 
t�ch �as� Mincmeystru poru�ila, s tim závaz-
kem: aby ze dvou díl�, poz�stalých statk� a ná-
bytku, ten S. Jana Kostel, stav�l a vystav�l; 
Kn�ze k n�mu objednal; bytem, stravou, i ji-
nými pot�ebami náležit� zaopat�il; Monstranci 
st�íbrnou a pozlacenou, Kalich a jiné Mešní 
p�ípravy, zp�sobil. Však, stalo se, jak se s od-
kazy oby�ejn� stává: to jest, nic. Pro�ež mou-
d�e napomenul Syrach, abychom p�ed smrti, 
komu chceme, dob�e u�inili. 

Tyto Kostely v M�st�, tak jak nyní zdmi 
jest obehnané, stáli. Ven z m�sta pak ty, jenž 
následují. 

První, Všech Svatých, kterýžto, hned p�i 
založení Hor, Haví�i, z N�mec povoláni, za-
ložili. Druhý, S. Martina, okolo n�hož Tábo�í 
do šachet byli metáni. T�etí, T�i-svaté a ne-
rozdílné Trojice. O tom jedna stará pam�t 
praví: že léta 1417. p�vodem Nákladník� Hor 
st�íbrných, jest žaložen; kte�ížto, když se grunty 
kladli, pro odplatu Boží, veliké Handštány st�í-
brné a jadrné rudy, na svých zádech sami nosili, 
a do grumfeštu kladli. Že pak v sk��e Praha i 
celá Zem� se zbou�ila, k dostavení ne298p�išel, 
a tak nedokonaný p�es 60. let trval; až Jan 
Smíšek z Vrchoviš	, Horník bohatý, nad ním, 
okolo léta 1490. se slitoval, a jey na sv�j ná-
klad dostav�l. Jeho taky outratou D�m Hrádek
nad Pachem vyzdvížen. �tvrtý, S. Vácslava, tu 
kde n�kdy M�ste�ko Pn�vice stávalo, dávno 
p�ed za�átkem Hor Kutten (kdo ví od koho?) 
vystavený; ale v �as válek Táborských, s M�s-
te�kem až do gruntu vyvrácený. Kterýžto po-
tom Mincí�í a Pregý�í na sv�j m�šec zase vy-
stav�li: a ješt� k n�mu druhý, S. Michala Ar-
chanjela, z užitk� g. Lun� Mincí�ských, a 

                                                          
g. Lun Mincí�ský, slove Verštat, na n�mž Mincí� d�lá. 

Ten za 400. šz. gr. �. se šacovával, pro užitky z n�ho 
ro�n� pocházející. 

h. Stolic Pregy�ských, p�istav�li. Pátý, SS. Pet-
ra a Pavla Apoštol� Pan� na Rovni, okolo n�-
hož dosti mnoho Haví�ských i. Kaven bývalo, a 
jakožto obzvláštní Osada, svého Rychtá�e mí-
vala. Šestý, S. Lazara Vyznava�e, p�i n�mž 
Málomocní zvláštní obydlí mívali. Sedmý, S. 
K�íže. Ten n�jaký Bohabojný Muž, Št�pán Pir-
knar, na Horách Kuttnách Soused, vyzdvíhl, a 
p�i n�m Špitál pro chudé založil, bohat� nadal, 
a dvoumi Kn�žími, kte�íby chudým a nemoc-
ným Svátostmí p�isluhovali, zaopat�il. Stalo se 
v létu 1324. Chová299val se p�i tom Chrám�
Žák, jenžby s chudými ráno, v poledne, a u ve-
�er, pobožné písn� zpíval. Osmý, S. Ma�í Ma-
jdaleny kající, schvaln� ku poh�bu chudi�kých 
Haví�� založený. Devátý, S. Vav�ince, od Ha-
ví�stva Ka�kovského, mnohonácte let p�ed 
Žižkou vyzdvížený; ale potom, okolo léta 1489. 
že se zdál p�íliš t�sný, byl rozbo�en, a prostran-
n�jší jakož i krásn�jší, z k. Koutu, a rozly�ných 
Kverk� št�drosti, v jiný zp�sob uveden. Desátý 
Matky Boží v Grunt�. Ten, že taky nákladem 
starých Horník� povstal, l. Šligle Haví�ský, na 
kamen� vytesaný, z�ejm� dokazují. Cht�jí tomu 
n�kte�í, že za starodávna, v žádné vsi, nad ten, 
vyššího Kostela nebylo. Tu máš �tená�i, šest v 
ohrad� M�sta, deset v�kol, od starých Horní-
k�, Božích Dom� vystavených. 

Mámli taky o Kaplách n�co napsati? Napí-
ši. Jedna, p�i Chrám� Svato-Barborským jest 
postavená: již v�bec T�la Božího �íkají. K to-
mu obraná, aby se do ní kostí, z hrob� vykopa-
né, skládali. A jest jich tam v�ru drahn� mno-
ho; však, že je p�ed t�icíti a n�kolika lety za-
zdili, nepatrných. Druhou Kaplu, v jednom z 
brusu novém dom�, dva možní Horníci, na sv�j 
groš vyzdvíhli, a do n�ho v lé300tu 1460. jakési 
Panny uvedli, aby v n�m Pánu Bohu sloužily, a 
Dcerky Horské cví�ily. Jakého pak byly Záko-
na, nemoh jsem vyhledati. Toho toliko jsem se 
domakal, že jim Bekvínky �íkali. Kdo ví, ne-
bylili z po�tu t�ch, o níchž Jodocus Ammanus 
(Libro de Clero Ecclesiae Romanae) takto píše: 
Bekvínky byly Panny svobodné, a žádným sli-
bem Bohu nezavázané. Která však mezi n� se 
dala, v spole�nosti jejích 30. let trvati musila. 

                                                          
h. Stolice Pregí�ská, též Verštat Pregí�e znamená. Ta se 

za 300. šz. šacovávala. 
i. domk� a chaloupek. 
k. Kouty se jmenují rudy, které po odvážení všech rud 

zbeyvají, smítají, a do n�jakého koutu schovávají. 
l. Kladiva Haví�ská, k�ížem v Erb� p�eložená. 
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Tak že prvních deset let, v oby�ejích toho To-
varyšstva se cví�ila: druhých deset, v rozli�-
ných svého povolání povinnostech strávila: 
posledních deset, jiné mladé Panenky u�ila. Po 
t�ch letech, na v�li její bylo vdáti se, neb s ji-
nými z�stati. Ty Panny, po 60. a n�kolika le-
tech, totiž okolo léta 1527. na Horách Kutt-
nách se nenacházely: jakýmby pak zp�sobem 
zmízely, neumím �tená�e zpraviti. D�m pak 
jejích p�ed lety, jednák Zádušní, jednák Tem-
ple, jednák Panenský, od n�hož až po dnes 
Panenská slove ulice) se nazýval. T�etí Kapla 
sloula Královská, a ta na Vlaském Dvo�e, ku 
poctivosti SS. Vácslava Knížete �eského, a 
Ladislava Krále Uherského, byla ustavená. 
Chce tomu kdosi, že p�i té Kaple bývalo Pro-
boštství. Nechme ho p�i tom. Muž u�ený jest, a 
v Kronykách zb�hlý; on bude v�d�ti, kde to já-
dro vyloupil. Mn� se jiná� zdá: že totižto býva-
lo toliko Kaplanství. Nebo v Reystrách 
Min301covních, kdykoli o jeho m. Stanci zmínka 
se d�je, vždycky se jen Královským Kapla-
nem nazývá. �tvrtá Kapla na Hrádku (jest 
d�m velký, nad Pachem ležící, n�kdy Kníhami 
M�stskými, nyní Dckami se �ídící) se nachází, 
ke cti S. D�díce našeho Vácslava, od Jana 
Smíška z Vrchovíš	, jenž ten d�m stav�l, vy-
zdvížená; a od Pana Albrechta z Guttenšteyna, 
jenž n�kdy ten Hrádek držíval, ozdobená. A to 
bu
 o Kostelích Kuttenských, p�es umín�nou 
krátkost, napsáno. Nyní budeme, ne na tak 
dlouhé lokte, skutky Kuttenské m��iti. 

Skutek II. 
Horských Kostel� Nadání. 
� se nem�ž vlastn� v�d�ti, jak bohat�
sta�í Horníci své Kosteli nadali, a to z 
té p�í�iny, že, za �asu panování Sekty 

Husitské, všecka v�na Kostel�m jsou od�atá; 
Nic mén� z toho samého, co se v létu 1324. 
zb�hlo, m�žeme se dosti mnoho dovtípiti. Toho 
p�ed�e�eného léta, velebný Muž a Mistr Vol-
d�ich, Kostela Pražského Kanovník a Ško-
lastyk, k tomu, s povolením Stolice Apoštolské, 
Kostela Malínského Zprávce (Malín tehdáž 
hlu�né bylo M�ste�ko; mnozí jey M�stem 
nazývají; a� po letech, totiž léta 1413. aneb, jak 
jiní praví, 1414. od nezbedných Haví��, pro 
lusky, 302bylo vypáleno, a v mizernou ves obrá-
ceno) vida že se m�že, z samých Fary Malínské 

                                                          

m. Platu tyhodným. 

d�chod�, poctiv� vyživiti, s v�domím Slavné 
Kapituly Hradu Pražského, všecky užitky, který 
jemu z Kuttnohorských Kostel�, jakožto Fili-
álních, pocházeli, k Špitálu Kláštera Sedlecké-
ho obrátil, a Oppatu téhož Kláštera postoupil; s 
tou však znamenitou veymínkou, aby on Oppat, 
byl povinen, p�edn� všecko Kn�žstvo, Církev-
ními službami Horník�m posluhující, jakož i 
ty Kosteli, z t�ch d�chod�, p�ináležejícími po-
t�ebami zaopat�iti: potom pak teprv ostatní 
užitky k Špitálu obráceti. Kteréžto Vold�ichovo 
postoupení, netoliko Kapitula Pražská, ale i 
sám Kliment toho jména šestý Papež �ímský, 
na žádost Oppata Sedleckého, a Jana �eského 
Krále, též Karla, jeho Syna, té doby Markrab�-
te Moravského, a Bla�ky, téhož Markrab�te 
Manželky, vážnou a vzáctnou p�ímluvu, 
schválili a potvrdili, jakož listy na to vydaný, a 
p�ed rukama jsoucí, až po dnes ukazují. Z toho 
m�ž se jedenkaždý snadno dovtípiti, že Kutten-
ský Kosteli špatných d�chod� míti nemusili, 
pon�vadž z ních netoliko jejích Kn�žstvo ná-
ležit� se vychovávalo, Kostelove v celosti zdr-
žovali, všecky pot�eby k nim dodávaly, ale taky 
na chování Chudých a Nemocných, v Špitále 
Sedleckém bydlících, nemalý užitky vycházeli. 
Nemalý pravím; nebo kdyby bylo o n�kterou 
toliko Kopi�ku b�303želo, hádám, žeby byli pro 
to do �íma se neutíkali, mnohem mén� Krále 
Jana, a jeho Syna, s Manželkou, z strany p�í-
mluvy, zaneprážd�ovali. 

Skutek III. 
Rozli	ných Fundaci vyzdvížení. 

O hlubokého mo�e se pouštíme, �te-
ná�i laskavý, a strach abychom neuto-
nuli. Pon�vadž sta�í Horníci, v svých 

Kostelích, tak mnoho Fundaci vyzdvíhovali, že 
jích nelze vypo�ísti. Plno všudy Oltá�� bývalo 
(u samé S. Panny Barbory dva a padesát) a 
málo který byl, aby svého založení a nadání 
nem�l. U každého, jedna Mše neymén� do tý-
hodne se sloužívala. U n�kterých 3. 4. 5. 6. i 
více. Pro d�v��ení, n�které toliko p�ipomenu: a 
to ty, o níchž ve Dckách Duchovních, Libri 
Erectionum nazvaných, od Arnošta, prvního 
Pražského Arci-Bískupa, v létu 1358. vyzdví-
žených, zmínka se nachází. Co p�ed tim létem 
bylo založeno, to do t�ch Desk nep�išlo, v sa-
mých Kníhách Nebeských, od Anjelských 
Kancle��, na zlatém listu, jest zapsáno.  1. Léta 
1358. Mincí�í a Pregý�í, v Kaple S. Má�í, u S. 
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Jakuba od svých P�edk� vyzvížené, p�i oltá�i 
B. P. M. a všech Svatých, Kaplana dosadili, 
kterýby p�i n�m, každého týhodne jednu 
Svatou Mši sloužil, a za svou práci 5. šz. gr. �. 
z hlavní summy 50. šz. pocházejících, ro�n�
304p�ijímal. Tu Fundaci, Jan Arci-Biskup Praž-
ský, léta 1370. 12. �ervence po�ádn� utvrdil.  
2. Léta 1370. Mikuláš Lomer, M�š	an Horský, 
a Mincí� Královský, odkázal k též Kaple Min-
cí�ské 100. šz. gr. �. a aby na Ouroky jisté byly 
složené, na�ídil. Z ouroku pak, z té summy vy-
plývajících (tehdáž lichva 10. per Cento vyná-
šela) cht�l aby se Kaplan choval, kterýby v tý-
hodni 5. krát Mši Svatou, v té Kaple Mincí�ské 
sloužiti byl povinen. Schválil tu Fundaci Král 
Vácslav, v létu 1386. 25. �ervence: Jan pak, 
Arci-Bískup Pražský, 1387. 20. Máje, ji po-
tvrdil.  3. Léta 1373. Anna Veyrachova k 6. ko-
pám groš� (na jednu týhodní Mši, od nebožce 
Manžela svého, stálého ro�ního platu odkáza-
ným) ješt� jiných 6. stálých a v��ných p�iložila; 
tak aby dv� Mše do týhodne, jedna p�i Oltá�i S. 
Vácslava u Nam�ti, druhá v Špitále S. K�íže, 
byly sloužené. P�išla ta Fundaci k stvrzení léta 
1381. dne 1. Julij.  4. Když se psalo léta 1397. 
Kunrád Ruthard, z t�ch n�kdy slavných a boha-
tých M�š	an� Kuttenských, Ruthard� poto-
mek, v Ruthardovské Kaple u S. Jakuba, u Ol-
tá�e Boží Rodi�ky Kaplanství žaložil, a 10. šz. 
gr. �. platu stálého k n�mu nadal. Cht�je tomu 
aby ten jistý Kaplan, každotýhodn�, u p�ed�e-
�eného Oltá�e, tolikrát nevinného Beránka Bo-
hu ob�toval, kolikrátby ho B�h k tomu ponukl. 
Musil jist� ten Ruthard nad míru dobrý Muž 
305býti; aneb budoucím Kaplan�m mnoho v��i-
ti; že jim necht�l jistého po�tu Mší Svatých 
vym��ovati.  5. Léta, nevím kterého, Klára 
Troperova, odkázala k Oltá�i SS. Petra, Pavla a 
Justýny, v Kostele P. Marye u Nam�ti založe-
nému, 10. šz. gr. �. ro�ního platu stálého, na 
Poškovicích blíž mladého Kolína, a to tímto 
zp�sobem: aby Kaplan toho Oltá�e, každý tey-
den 4. Mše odbeyval. Kdyby pak n�kdy kterou 
zameškal, aby pokaždy 1. groš, Fará�i S. Jaku-
ba, pokuty položil, a on zanedbalou Mši, skrz 
jiného Kaplana nahradil. Mnoho Funfaci s po-
dobnou pokutou se nacházi. Toto založení, B�h 
miley ví kdy u�in�né, teprv léta 1407. 6. dne 
�ervence potvrzení došlo; proto, že Klá�ín Syn, 
nad Mate�inou duší (jak �asto d�tí d�lávají) se 
zapomenul: až potom jeho Syn Jan, Klá�ín 
Vnuk, Bábinou v�ly naplnil. P�esta�me na 

t�chto n�kolika Fundacích, pro d�v��ení odem-
n� p�ivedených; ješt� by se jich více vynašlo, 
p�i tolika Kostelích, ale bojím se, abych od n�-
koho Satisem neohrom�l. O Svato-
Barborských, v 19. Handštánu uslišíme. Ale 
�ekne mi n�jaký Kaplánek: Malé	 jsou to býva-
ly Fundaci. Co jest 5. neb 10. šz. na poctivého 
Kn�ze do roka? Však to na Reverendu dosti 
chatrnou, neposta�ilo. Tento odpor takto zmí-
tám a oupln� zrážím. P�edn�: N�který Kaplan 
m�l víc než jednu Fundaci; tak že co mu na 
jedné zscházelo, to mohl druhou hojiti. Dále, 
Paprocký, v Kníze o 306Stavu Panském (pag:
353.) píše: že za starých let, pro velikou všech 
v�cí v Království �eském hojnost, mohl se je-
den Kn�z do roka osmi kopami poctiv� vyživi-
ti. A náš Svato-Víto-Slav Pešina (Titulus) v 
Kníze, o sláv� S. Kostela Pražského (pag: 
683.) jistí: že t�ch �as�, za 1. šz. gr. �. více 
potrav, a jiných k lidské živnosti pot�eb se 
koupilo, než toho našeho, práv� drahého v�ku, 
za 10. �íšských Tolar� m�žeme objednati. 
Mášliž na tom dosti? 

Skutek IV. 
Znamenité Kostelní ozdoby. 

Bych t�ebas sto per, a tolik též rukou 
m�l, všelikých ozdob, jímiž sta�í 
Horníci Kosteli své okrášlovali, vy-

psati bych nemohl. Pro�ež cobykoli se o Zvo-
ních, Varhaních, Oltá�ních Archách (jenžto ne-
poslední Kostel�v jsou ozdoby) pov�díti mo-
hlo, to všecko, a� nerád, opominu: a toho toliko 
dotknu, co mne tém�� omámilo, když mi do ru-
kou p�išlo. V málo letech, po celé Hory vyvrá-
cení, Svato-Jakubský Fará�, d�lal s Kostelníky 
svými všech zádušních v�cí, Inventá�. I našli se 
toliko 2. Kalichy st�íbrný pozlacený, a 2. m�-
d�nný, též zlatem p�etažený. Jeden Ornát zla-
tohlavový, jeden Aksamitový, jeden vyražova-
ný (my nyní �íkáme bodený) a t�i Harasový. 
N�kolik Svícn� ci307nových a mosazných. 
Ubrus� na 4. Oltá�e, po t�ech. Nic víc. Chudá 
Fara! ale, po takové m�sta záhub�, dosti boha-
tá. Po n�kterém lét�, když op�t Svršky a Kleno-
ty, p�i témž Chrám� inventovali, posliš medle 
co nalezli: 25. v�tších i menších, vše pozlace-
ných Kalich�: 2. Monstrance, z níchž jedna 
velká, druhá prost�ední; Jedno velké Ciborium
st�íbrné, a 3. s Perlami; Ornát st�íbrohlavový, 
se dv�ma Dalmatykami; Ornát zlatohlavový; 
Ornát  zelený  perlami  krumplovaný,  s podob-
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ným Humerálem. 10. Jiných Ornát�, dílem Ak-
samitových, dílem Damaškových; Tupltykyto-
vých a jiných všedních, ani jsem nepo�ítal. Co 
to nebyly, p�i jedinkým Kostele, p�ep�kné 
ozdoby? Su
 o jiných: zvlášt� o Nam�tským a 
Svato-Barborským, na n�ž všickni p�edn�jší 
z�ení m�li. Jakých ozdob samé Haví�stvo (a	 o 
jiných Po�ádcích ml�ím) nem�lo? Strachuji se, 
abys mi neuv��il. Jistá však jest v�c, a mimo 
hodnov�rné pam�tí, nacházejí se lidé sta�í�tí, 
jenž na to pamatují. M�lo p�edn� Haví�stvo dv�
veliké zlatohlavové Korouhve, velikými per-
lami hust� krumplované. Dále, m�lo t�i Obrazy, 
z samých perel našité, a onde i onde drahým 
Kamením ozdobené. První Obraz, Vt�lení Pa-
n� p�edstíral; na tom Panna Marya perlová se-
d�la: Archanjel pak Gabryel, též celý perlový, 
st�íbrné lilium v ruce držící, Pannu hlubokou 
poklonou pozdravoval. Druhý, Narození Pán�
vy308obrazoval. Všecko tu bylo (i ten Vol�ek a 
Oslí�ek) z perel setkané. Krom že, místo sena v 
Jesli�kách, samorostlé st�íbro se t�pít�lo; a Jo-
zef, ušlechtilý Star�ek, na st�íbrnou h�l se 
podpíral. T�etí obraz, S. P. Barboru, ne s Ot-
cem, ale vlastní Dcerušky Katem, Dioškorem, 
ukazoval. Povídá se, že i Forma Svato-
Barborského Chrámu, p�i tom byla vykontrfek-
tovaná: a krom perel, st�íbra a zlata, že tu jiné-
ho vid�ti nebylo. Ty obrazy, zvlášt� o Božím 
T�le, na Processi, jenž se velmi slavn� držívala, 
na bidýlkách, k tomu schváln� p�ipravených, a 
krásn� ozdobených, nosívali: na velké pak 
Slavností, k S. P. Barbo�e, k ozdobení veliké-
ho Oltá�e, p�j�ovali. Mám toho jistou zprávu, 
že Ferdynand první, dával Horník�m za n�
jedno M�ste�ko; ale oni Jeho Milostí ponížen�
prosili, aby t�ch Klenot�, p�i Horách rá�il za-
nechati; a vyprosili. Než po letech, jeden 
Mincmeystr (mohbych ho jmenovati) na ních je 
divn� vypraktykoval. Divíš se �tená�i takovým 
ozdobám? Po�kej: ješt� konce neni. Mívalo tož 
Haví�stvo, st�íbrnou Monstranci, se dvanácti 
Apoštoli. Ta 121. h�ívnu vážila. Tak byla širo-
ka, že dlouhoruký muž sotva ji obsáhl: tak pak 
vysoká, že �lov�k dlouhé postavy, vypna ruku 
na horu, ledva prstem prost�edním k vrchu vy-
sáhl. Kde se pak ten Klenot pod�l? Obrazotepci 
Kací�i, kladivy jey roztloukli, a st�íbro promr-
hali. Již snad o t�ch skutcích dosti. P�ikro�me k 
jinému. 

Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan smnáctý.

V Po�tu Handštán� Božích Druhý. 
V Vort� nad Kací�em a. vypreytovaný. 

Eliké, živé Víry, znamení jest, Ko-
steli stav�ti, je nadávati a ozdobova-
ti, Fundaci v ních zakládati. V�tší 
Vlk�m Kací��m, když na Ovce 

Krystové cht�jí outok u�initi, zmužile odpírati. 
Neyv�tší pak, proti ním sm�le do pole táhnouti, 
udatn� s ními se potýkati, a pokudž možná, bez 
milosti všecky hubiti. Co medle Karla Císa�e, 
p�íjmím Velikého, velikým u�inilo? To, že 
proti nep�átel�m pravé Víry, hrdinsky bojoval, 
a je plenil. Co mnohé jiné Krále neyvíce zve-
lebilo? Nic jiného, než to, že pravého nábo-
ženství rušitele, ohn�m, me�em trávili, a ten 
Koukol, z Pšenice Krystové, vyko�e�ovali. 
Pro�ež, abych Víru starých Horník� ješt� d�-
kladn�jí provedl, co jsou proti Kališník�m a 
Tábor�m, jakožto Cirkve svaté odpov�dník�m, 
dovedli, míním timto Handštánem, na Couku 
Ka�kovském, v dole Frátích, v Vort� �e�e-
ným nad Kací�em (proto že pod nim byl hašpl, 
Kací� nazvaný) vypreytovaném, v�bec prones-
ti. 

310

O starých Horník� proti Kací��m 
Horlivosti. 

Šecko, co jsem koliv v 7. Handštánu, 
o válkách starých Horník� proti Tá-
bor�m, a jiným jak víry Katolické, 

tak celé �eské Zem� zhoubc�m, vyzdvížených, 
povídal, to odjinud nevyplinulo, než z pouhé v 
pravé Ví�e horlivosti. Pro�ež abych lo�ských 
sliv (jak p�ísloví �eské zní) nep�ipomínal, co 
tam praveno, to se má zde rozum�ti. Bitva s 
Tábory u Knína, a s Žižkou u Sudom��e svede-
ná; porážka lv�v od lasic, na Vožici stropená; 
P�elou� a Chot�bo� dobytá; Zygkmundova
Armáda Horním lidem sílená; bitva u Malešova 
stracená; naposledy, Hora z gruntu od Žižky 
vyvrácená; medle co jsou jiného, nežli vroucné 
Víry znamení patrná? Že pak ješt� mnohých 
jiných kousk� hrdinských v�rní sta�í Horníci
dovedli, a svou proti t�m Kací��m horlivost 
prokázali, o tom slušné nyní jednati. K �emuž 
prve než p�istoupíme, zdámis že nezle u�iním, 

                                                          
a. z rud vytlu�ený. 
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jestli �tená�e vynau�ím, odkud taková, proti 
Kací��m myslí horoucnost, mezi starými Hor-
níky se roznítila? Má se tedy v�d�ti, že to, je-
jích Duchovním Pastý�em, všecko pošlo. Byl 
t�ch �as� na Horách Kuttnách, p�i hlavním S. 
Jakuba Kostele Fará�em Kn�z Augustýn, 
Klášterá Sedleckého, �ádu S. Cistercienského 
Profess: 311Muž, jak v Písmích Svatých zb�hlý,
tak v obcování života velmi p�íkladný. Ten, 
v��né chvály hodný Pastý�, nad svým stádem 
piln� bdící, na všecky strany bedlivý pozor 
dával, aby žádná prašivá Ovce do jeho Ov�ince 
se nevloudila, a svou prašivostí toho Krystova 
Stáda nenakazila. Kteroužto opatrností, Horu 
Kuttnu od Viklefských, Husitských a Tábor-
ských blud� zachoval. Nebo kdykoliv�k n�jaká 
roztržka, aneb rozdvojení v Ví�e, bu
 v Praze, 
bu
 kde jinde, povstalo, tu on hned svých 
osadních, aby se na pozoru m�li, a pod n�ja-
kým fochem svedeni nebyli, napomínal: k tomu 
na svých Kázaních, všecko, coby k pravé Ví�e 
p�islušelo, d�vtipn� a gruntovn� vyjád�oval. 
P�istoupila k tomu ješt� jiná p�í�ina, kteroužto, 
mimo domácí Pam�tníky, Albrecht Krancius, 
Sasský Scribent (v Hystoryích Vendských, 
Kníze 10. Kap. 17.) obšírn� vypisuje: já co 
neykrat�ejí, takto. Léta 1419. okolo S. Matou-
še, p�ijel na Hory Kuttny jakýsi Zeman, Tá-
borským kvasem nakvašený. A p�ijda do jed-
noho (neklade se do kterého) Kostela, Kn�zi 
Mši S. sloužícímu, z Oltá�e Kalich uchvátil, a 
p�ímo do hospody s tou ko�istí drahou pospí-
chal. Kterak tehdáž Horník�m p�itomným 
okolo srdce bylo, snadno pomysliti. Nepochyb-
n� že	 ho ok�ikovali, aby toho ne�inil napomí-
nali: sáhnouti však na n�ho nesm�li, proto že 
m�l p�i sob� dvacet, dob�e zbraní opat�ených, 
služebník�. I u�inili, co mohli: pok�ik totižto 
po m�st� pustili, a 312aby ten svatokrádce bez 
pomsty neujel, volali. Zaslech to vlastní toho 
Kn�ze Bratr, a hned po ulicích semotam b�ha-
je, jako lev �val, a Haví�e, aby se mstíti pomá-
hali, svolával. Oni, jakožto chasa k bou�i 
schopná, i hned se shlu�ili, a na toho Zemana, 
v hospod�, nevážn� z toho Kalichu sob� a 
svým holomk�m p�ipíjejícího ude�ili, a sev-
šemi služebníky, jenžto Pána svého cht�li reto-
vati, zahlušili. Od té chvíle Horníci na Tábory, 
jako na psi, zanev�eli: kteréžto Kn�z Augustýn
ješt� více poštval, když v neyprv p�íští Ned�li, 
v tento smysl k Horník�m �e� u�inil, aneb as-
po� u�initi mohl. 

Co se dn�v minulých, v tomto slavném, 
vždycky až po dnes Katolickém, a po M�s-
tech Pražských, v �echách neyp�edn�jším 
M�st� zb�hlo, všickni víte; a že ten proklatý 
svatokrádce z roty Táborské byl, nepochy-
bujete. Ale toho, kdo a co jsou Tábo�i, snad 
nevíte. Pro	ež mne, mojí milý Horníci, po-
slechn�te: já� vám je vymaluji, a od hlavy až 
do paty, jak náleží, vykontrfektuji. Tábo�í, 
jsou zb�� lidu divokého, hl�za neskrocená, 
bezbožných otrok� rota, svatokradc� hluk, 
Oltá�obo�c� houf, Obrazotepc� komonstvo, 
Svatoruha	� zástup, šlechetných Matron a 
neporušených Panen zprznitel� Praporec, 
posvát313ných v�cí mrha	� Regiment, �eské 
Zem� náke�ník� Armáda. V�dcem jejích 
jest jakýsi Jan Žižka z Trocnova, zpupný a 
nadutý Zemánek; jenžto d�ív než Kostelní 
loupeží zbohatl, byl Pánem na Chudobin� a 
Nemanicích; chodíval v botách a ostruhách, 
ale k�� v plot� v�zel; pravý Fatká� a Pan-
ských Dvor� p�ílepek. Ten, na jedno toliko 
oko vidí, nebo druhé v šarvátce mu vyrazili 
(ach! kyž i mozek z hlavy vykydli!) od pla-
chého lidu proto samé vzatý na slovo, že Ob-
ce Pražské, proti Králi Vácslavovi, nedávno 
šlakem zachvácenému, do zbroje, jak jste 
slišeli, oblekl. Potvora ohyzdná, kteroužto 
prst Boží vždy n�kdy set�e. Pod tím jedno-
vokým v�dcem, co se zlého onehdá v Praze, 
jak s Novom�stskými Konšeli, tak s Boha-
bojnými Kartouzy, od splašené Obce spá-
chalo, o tom jistou a smutnou zprávu 	ísti 
jsme slišeli. Co pak se domníváte, kdo to 
všecko nasnoval? Žádný jiný než Tábo�í. 
Tábo�í pravím, kte�í tomu cht�jí, aby žádné 
Kostelní písn� se nezpívali; Kníhy Svaté aby 
se Kazili; Zpov�dí a Pokání ukladání aby 
nebylo; žádných post� se nezachovávalo; 
žádných Svátk�, krom 314Ned�le, nesv�tilo; 
Kn�žstvo, pleš� na vrchu hlavy nenosilo, a 
bez Vornátu, jen tak jak chodí, Mše sloužilo. 
Co to nejsou p�kné, a pobožné Regule? sám 
Rarášek z Pekla je skládal. Tábo�í pravím, 
kte�í zapovídají K�ížmo, Oley, Vodu posv�-
covati a chovati: kte�í porou	ejí dítky, vo-
dou obecnou, a bez Kmotr�, k�títi: Mšále, 
Kalichy, a jiné Kostelní nádoby, bráti, kazi-
ti: Vornáty, Alby, Komže, Káp�, na Kabáty, 
Košile, Tobolky, rozd�lávati. Ob�t Pán�, ne 
v Kostelích, ale kdekoli, t�ebas v kr	m�, t�e-
bas v hampeysích (ó nevážnost! o boha-
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prázdnost!) konati: všecky Kostely, Kaply, 
Oltá�e, ke cti Boží a milých jeho Svatých po-
sv�cené, až do prvního grumfeštního kame-
ne, bo�iti, vyvráceti; jakož již toho nejeden 
p�íklad dali. Z po	tu t�ch Pra	at (tak svou 
rotu Tábo�í jmenují) n�kte�í T�lo Boží, od 

ímských Katolických Kn�ží (jakýmž i já se 
býti znám) z Monstrancí a šk�ínek vyvrhují, 
a po n�m (ó Bože! pro	iž jim to trpíš?) no-
hama šlapají. N�kte�í, K�ížmem a nemoc-
ných olejem, škorn� maží, a pfuj! hanba! do 
K�ítedlnic ne�ádí. Kn�ží jejích (co pravím 
315Kn�ží? m�l jsem �íci padouchove, Obcí 
loupežníci, odpov�dníci, svatokrádcove) co 
kozlove bradatí, co psi chlupatí, v šerých neb 
vl	atých sukních, bez Vornát�, na lecjakýms 
stole, samým t�ebas hadrem p�ikrytým, bez 
Corporálu, bez Mšálu, bez sv�tla, slovém: 
bez všeliké pobožnosti, oplatek t�ebas mast-
ný, aneb pecen chleba režného; víno pak (ale 
jaké víno? 	asto vlá	kovité, mázdrovité, 
nýbrž i po	epky, v hlin�nných, d�ev�nných, 
le	 kdy cinových, nádobách posv�cují. Mno-
ho dní by bylo o jejích zlostech vypravovati. 
To vám toliko k zdravému rozvážení zane-
chávám, zdaliby p�islušelo, abyste se s ními, 
kdyby vás k tomu nabádali, cht�li sp�áh-
nouti, a k takovým ne�ád�m (což již n�která 
m�sta, ach ouve! u	inila) p�istoupiti? A to 
dopov�d�v, umlkl, a slzavýma o�ima na n� pa-
t�il. Na �ež všichni p�ítomní jednim hlasem od-
pov�d�li: že s Svatou Církvi �ímskou Kato-
lickou, až do poslední Krve kr�p�je, cht�jí dr-
žeti, a všickni, za jednoho �lov�ka, proti t�m a 
takovým bluda��m a ne�ádník�m státi. Jakož 
taky se zachovali. Nebo když brzo po tom, totiž 
okolo S. Havla, Tábo�í, dva Legáty z Prahy k 
Horník�m vypravili, aby je od starých pravé 
Víry cest odvrátili, a na stezky svých 316blud�
obrátili; oni, Horníci, místn� jim odpov�d�li: 
že nemíní nikdá staré Víry, pon�vadž pravá a 
samospasitedlná jest, se spustiti, a té jejích no-
vé, p�ed n�kterým rokem, v Viklefové a Huso-
vé kukání teprv vylíhlé Sekty, p�ichytiti. Na to 
pak, i hned ty dva Posli (z níchžto Havel Pr-
sten jednomu, Mat�j Blažek druhému �íkali) 
�emeny svázati, ven z m�sta vesti, a do jedné 
šachty hluboké, blíž Kostela S. Martina, uvrci 
poru�ili. Což vše, bez meškání se stalo, a té 
šacht� jméno Tábor dáno. Po tom, bez zvon�ní 
hran a pr�vodu, vykonaném Funusu, (p�i n�mž 
žádný ani Requiem ne�ekl, mnohém mén� zpí-

val) sšedše se všickni Horníci na plac Dvoru 
Vlaského, p�ísahou se vespolek zavázali, že 
kde a kohokoliv z té Táborské chamoviny do-
padnou, podobný mu poh�eb ud�lají, a bez 
b. fartu, bez kahance, do dolu pohlav� lezti 
nau�í. Nad to ješt� dali u Praný�e provolati: 
kdokoli Táborského Leyka do m�sta p�ivede, 
že jednu Kopu groš� �eských odnese: kdo pak 
Kn�ze z též Roty dostaví, ten že dv� Kop� (jiní 
Scribentí t�i, jiní p�t kop kladou) odplaty míti 
bude. Chasa jak Haví�ská, tak i jiná M�stská, 
tak mastným kolá�em popuzená, jako lití Ned-
v�dí, semotam b�hali, po všech koutech Tábory 
vytloukali, a kde kterého popadli, hned s nim k 
Ho�e pospíchali, a k Právu dostavovali. I stalo 
se, že v cosi málo Ned�317lích, té �ertoviny, do 
šesti set jest zajato: a ti všickni, n�kte�í za živa, 
po st�tí hlavy n�kte�í, do rozli�ných šachet, 
však vše okolo S. Martina Kostela, na tom 
Couku Greyfským, jsou vmetáni. Našel jsem v 
starých pam�tech, že jích neyvíc do Gdule, 
Kukle, Martina, Starých a Mladých Kocou-
r�, (tak t�m šachtám �íkali) bylo uvrženo. P�i 
�emž i toto znamenati sluší: že když mnoho 
jích zajali, aby se s každým zvláš	 nepárali, 
mnoho jích, jednoho k druhému p�ivázali, a 
prvnímu veliký kámen na krk zav�síce, do 
šachty ho vstr�ili; kterýžto po sob� druhého, 
druhý t�etího, a tak dále, táhl, až všecky za se-
bou, až na c. Žuly, neyhlubší zstáhl. Smutné, a	
pravdu povím, bylo to dívadlo, ale bezbožnost 
Tábor�, mnohem krut�jší smrti, a hanebn�jší 
popravy zasloužila. Slišme nyní, co se s Ha-
vlem Choudkem, (n�kte�í ho Chudkem jme-
nují) Kou�ímským Fará�em, zb�hlo. Ten od 

ábla (a od kohož jiného?) zaslepený Kn�žík, 
nad svou duši se zapomn�v, sektu Táborskou 
sob� oblíbil, a ne�ády jejích káleti se po�al. 
Nad to i své t�i Kaplany (Martina, Jakuba a 
Linharta) týmž kvasem nakvasil: tak že ti Pas-
tý�i, v hltavé vlky se obrátili. Bolelo to Muže 
šlechetné, a v �ímské Katolické Ví�e dob�e 
upevn�né, Kou�ímské Konšeli, kte�ížto 
Choudka p�knými slovy napomínali, aby jim 
toho ne�ádu v 318M�st� neza�ínal, nýbrž v sta-
robylém náboženství, proti Nová�k�m, Obec 
tvrdil. On pak se vymlouval, a �ka: že Pravdu, 
jížto potupiti nelze, vynalezl. Po n�kolikerém 
napominání, vid�vše Kou�ímští Konšele, že 

                                                          

b. �eb�íku, po n�mž se do dolu léze. 
c. P�dy takových dol�. 
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darmo osla na most ženou, kázali ho, s t�mi 
t�emi Kaplany, na vuz svázaného vsaditi, a do 
Hory Kuttny, k pravé Víry zkušení, vezti. Tu 
Choudek, p�ed Horník�v Soudnici postaven, 
a na p�ísný Examen vzat, divné odpov�dí pletl. 
Vida pak, že mu o krk b�ží, po�al jinou housti, 
a že tak, jak mu rozkáží, bude v��iti, slibovati. 
Ale ty slyby nic mu neprosp�li. Nebo vidouce 
Horníci, že jeho odvolání, více z strachu smrti, 
než z pravého srdce pochází, k šacht� ho od-
soudili. A tak musil Choudek, rád nerád, s 
svými Kaplany, Pravdy v dole hledati; kterouž-
to n�kdy, Pohanský Mud�ec Diogenes, v hlu-
boké studnici zap�n�nou býti �íkával. Stálo se 
tu St�edu po t�ech Králích, léta 1420. p�i doby-
vání P�elou�e a Chot�bo�e, kterak se udatn�
Horníci chovali, to jsme v 7. Handštánu spo-
menuli; ale cosi jsme, až na toto místo, odloži-
li: že totižto, mezi jinými, v P�elou�i zajatými 
Tábory a Orebskými, jakýsi Kn�z Valentín, od 
pravé Víry odpadlec, byl nalezen. Mikuláš Di-
voký Neyv: Mincmeystr, a Horník�, p�i ty Ex-
pedyci V�dce, dlouho rozmeyšlel, co by s nim, 
jiným k p�íkladu a veystraze, m�l u�initi? I 
vrátiv se do Ho319ry, kázal ho Katem na šk�ípci 
ztáhnouti, a rozžatými sví�kami (jak Katí per 
phrases mluví) polektati: aby vyznal, pro� se té 
bezbožné hl�zy p�ichytil? I seznal, že tu jedin-
kou m�l p�í�inu, aby p�i ních, z lidských statk�
loupeží zbohatl. Na to poru�il ho Mincmeystr 
ješt� jednou na tovaryšské máry dáti, a tak 
zmu�eného propustiti, aby kamkoli chce ode-
šel, a svým brat�ím Tábor�m pov�d�l; že u Ho-
ry teplé l�žko pro n� chovají, na n�mžto se 
m�že kterýkoli pacholek voln� protáhnouti. Na 
Chot�bo� d�ív než Horníci ude�ili, okolo sedmi 
set Tábor�, po vesnicích schytali, a vehnavše je 
do stodol, tam je ohn�m za živa spálili. Píše se, 
že jedna žena, vid�cí Muže svého již ho�eti, za 
nim do ohn� vsko�ila, a s nim v n�m uho�ela. 
Chvály jist� hodná, kdyby byla toho v lepší 
p�í�in� dovedla! Po té Exekuci, teprv k Chot�-
bo�i Horníci šturmovali, a dobyvše M�sta, n�-
jakého Hromádku, t�ch Tábor� Heytmana, a 
t�i Kn�ze, jenž jim bez Vornátu sloužívali, v 
Chrudimi, u prost�ed Rynku, v smolných su-
dech, živé upálili. Nelit�j jich �tená�i laskavý, 
nebo oni podobn� Katolik�m (jak Hájek onde i 
onde sv�d�í) �inívali. Pravda jest, že nemá 
K�es	an na mšt�nou hráti; ale když se zlost 
rozmáhá, aby se potla�ila, m�že a má Vrchnost, 
vrchovatou nalili. Vracujíce se pak Horníci

odtud do Hory, na Horkách 37. Tábor� v jed-
né chalup� zastíhli, kteréžto i s chalupou 
320ohn�m strávili. Podobn� v Loších, blíž �á-
slav�, s jinými 60. naložili. Tak hle horliví 
Horníci, ty jedovatý Tábory v Zemi plenili! O 
kdyby byla jiná M�sta podobn� se chovala, ne-
pochybn�, že	 by se byli až do posledního vy-
ko�enili! hádej n�kdo, jak mnoho Tábor�, a ji-
ných bluda��, od horlivých Horník� Kutten-
ských, summou shlazeno? Co v Poli, co p�i 
bitvách rozli�ných, kdož m�že pov�díti? Žádný 
jích nes�ítal. Do šachet co jích vmetali, Po�ítá�í 
n�kte�í zapsali. �etl jsem v jedné psané Knížce, 
že jích okolo 4332. v šachtách pochovali. Kn�z 
pak Matouš Hradecký, n�kdy D�kan Horo-
Kuttenský, poznamenal, že jích z rozli�ných 
starých Reyst�ík� 5496. napo�ítal. 

Optá se mne n�kdo: jak as dlouho ta Kut-
tenských Horník� horlivost trvala? Povím 
up�ímn� (nebo pro� mám pravdu tajiti?) až do 
S. Ji�í, léta 1421. Toho �asu, vidouce Horníci, 
že Mikeš (tak ho Dubravius nazývá) Minc-
meystr, snad z hodných p�í�in jinám se zabrav, 
snad i um�ev, dráb� bez v�dce zanechal: a že 
neyudatn�jší muží, v tolika putkách s nep�áteli, 
zhynuli: k tomu že již Kou�ímští, Kolínští, ba 
i ti �áslavští Pražan�m se poddali: p�es to pak 
všecko, pon�vadž �eskobrodští, za pevnými 
zdmi, a hlubokými p�íkopy, vzteklosti Praž-
ských žoldné�� odolati nemohli; že oni, Hor-
níci, za svými špatnými zídkami mnohém 
mé321n� budou moci obstáti, považujíce, takto 
sob� poradili. Poslali (jsou Hájkova slova, v 
listu 389) k Pražan�m Posly znamenité, žádají-
ce jích, aby takového a tak užite�ného Klenotu 
(totiž Hory Kuttny) nehubili, a s Obyvateli je-
jími svou milost u�inili: a jim dali svobodu, 
jestližeby se kte�í z ních, v oby�ejích posvát-
ných, necht�li s Pražany srovnati, aby se do 
Slavnosti Panny Marye na Nebe vzetí, pokojn�
s hrdly i statky ven vyst�hovali. Pražane, pora-
divše se, k tomu svolili. Horníci pak mnozí, 
necht�jíce od jim zvyklé Víry K�es	anské od-
stoupiti, v��íce Pražan�m vedle té námluvy, z 
Hory ven se st�hovali: ale Žoldné�í Pražští, 
zálohy na n� d�lali, a jích statky loupežn� jim 
brali, n�kterým ruce utínali, jiným nohy �ezali, 
a zase je do Hory hnali. Potud Vácslav Hájek. 
Musíš pak, �tená�i, Hájkova slov�m moud�e 
rozum�ti. Ne totižto tak, jakoby se bylo všech-
n�m Horník�m, jenž pro Víru z M�sta vychá-
zeli, takové dálo násilí;  ale  rozum�j, že jen n�-
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kterým. Nebo mnozí z ních, bu
to n�jakou 
chytrosti, aneb zvláštním opatrováním Božím, 
z t�ch osidel a zaloh� vyvázli; a do cizích Ze-
mí, jako do Moravy, Lužic, Slezska, Rakous, 
Mišn�, Sassu, Polska, 
íše, a jinám, kam se 
komu zdálo, se odebrali. Jakož pak po tom, 
když Zygkmund Císa� léta 1436. od celé Zem�
za Krále p�ijatý, mezi Starými a Novými Hor-
níky, Majestá322tem, (na Hrad� Pražském léta 
1437. ten Outerý p�ed S. Benešem, vydaném) 
p�ím��í vyhlásil, a v n�m starým Horník�m, 
jakožto horlivým Katolik�m, ten nákladný 
Chrám S. P. Barbory, k konání služeb Božích, 
vysadil; oni s srdcem veselým, do své milé 
vlásti se navracovali; dom�, zahrad, d. tal� a 
e. vort� svých d�di�ných p�i Horách ujímali, a 
sami v �ímské Ví�e stálý, mnohé jiné zvyklalé 
upev�ovali; zbloudilé pak, na pravé cesty, dle 
možnosti, uvád�li. A� pak Zygkmund, p�ed�e-
�eným Majestátem vym��il, aby sta�í Horníci, 
jakožto Katolici, nových, jakožto Kališník�, 
netupili, a jedna strana druhé nerozpakovala: 
nic mén�, nemohly se pravé Víry jiskry, pod 
tim popelem tak dokonále zahrabati, aby n�kdy 
nevyskytly. Odkudž se �asto p�iházelo, že se na 
zdech a dve�ích Husitských Kostel�, no�ním 
�asem sm�šný Paškvilli p�ilepovali; Kocou�í z 
Kalichu pijící, Kostelníci ve d�be�ích víno k 
Oltá�i nosící, Sedláci fr�ousy a brady své v 
Krví Boží máchající (kdo ostrovtipný jest, 
snadno, kam to pat�ilo, se dovtípí) hrudkou, 
uhlem, k�ídou, malovali, nožem vy�ezávali; jen 
aby Podobojím posm�ch u�inili. A z té p�í�iny, 
stále šly k Ou�adu žaloby; pokuty, bylli kdo 
prozrazen, se ukládaly; ale 
ímane (tak Kato-
lik�m Husitove �íkali) málo na to dbali. Kte-
rýchžto špi�ek a vidli�ek a� pon�kud 
ne323chválím, nic mén� za jisté znamení, doka-
vád ty trvaly, že na Horách Kuttnách pravá 
Víra plápolala, pokládam. Když pak po mnoha 
množství letech zmízely, tehdáž taky mezi 
Horníky horoucnost víry ustydla. Ale ti již byli 
noví Horníci, s nímiž já do konce nemám nic 
�initi. A tak, v tomto i p�edešlém Handštán�, 
Víru starých Horník�, máme vyloženou. Nyní 
nás Láska táhne: Nad�je a	 má jistou nad�ji, 
že ji nemineme. Prve však než tento Handštan 
zav�eme, pro n�jaké vyražení z Melankolye, 
(kterou snad v nás to smutné, a� spravedlivé 

                                                          

d. Dílu v dolých. 
e. Míst, v níchž se rudy sekají. 

Kací�� hubení vzbudilo) nasledující Katechyz-
mus sob� p�e�teme. 

Katechyzmus Táborský, 
V n�mž se oných starých Tábor� kousky vy- 

pisují. 
NB. Litera H. Horníka. T. Tábora mluvícího 

vyznamenává. 
Aké jsi ty Víry? T. Já jsem Vi-
klefitský K�es�an. H. Kdo jest 
Viklefitský K�es�an? T. Ten, 

jenž to, co Jan Viklef u	il, pevn� v��í a skut-
kem koná. H. Kdo byl Viklef? T. Byl Engli-
	an rozený, muž ostrého vtipu, který tolik, 
kolik váš Au324gustýn, Kníh sepsal. H. Ty 
Kníhy, od Církve, za bludné jsou vyhlášené. 
T. Od vaší, ale ne od naší Církve. H. Kde 
jest Církev vaše? T. Na Ho�e Tábor, v Kraji 
Bechy�ském. H. Kdo jest jejím zástupcem? 
T. Neyp�edn�jším, Jan Žižka z Trocnova. Po 
n�m hned, Prokop Holý. H. Co pak v��íte? 
T. Že skrz nás B�h všecky 
ímany zahladí. 
H. V 	em pokladáte svou Nad�ji? T. V zboží 
Kostelním, Klášterním a lidským. H. Co 
neyvíce milujete? T. Kalich, zvláš� když jest 
plný. H. Které Svaté ctíte? T. Dva toliko 
Mistry. Jana z Husince, a Jeronýma z Prahy, 
pro pravdu v Kostanci upálené. H. Tit jsou 
byli bluda�í, a tvrdošijní svéhlavci. T. To 
nevím. Naši Kn�ží nás jiná	 u	í. H. Jací jsou 
vaší Kn�ží? T. Šilhaví, mhouraví, brloocí, 
jednoocí; nosatí, hubatí, klepouší; kulhaví, 
šmithaví, šantaví, a tak dále. H. V�ru máte 
znamenité Pastý�e? T. Dosti na tom, když 
jen dob�e své Ovce pasou. H. Kolik jest u 
vás Svátosti? T. Jedinká. Totiž p�es hlavu 
neb záda palcátem bi�mování. H. Kolikero 
zachováváte P�ikázaní? T. Desatero.  1. Kos-
teli a Kláštery neyprve loupiti, potom bo�iti.  
2. Vše325cky statky šumovati.  3. Kn�ze 
ím-
ské v smolných sudech páliti.  4. Po Svátosti 
Oltá�ní, od 
ímských Kn�ží sv�cené, noha-
ma šlapati.  5. K�ížmem, a nemocných Ole-
jem, škorn� mazati.  6. Do K�títedlníc ne�á-
diti.  7. Z Vornát� Kabáty d�lati.  8. Kdyko-
li, t�ebas po ve	e�i, T�lo a Krev Boží p�ijí-
mati.  9. Pokoutn� svobodn� h�ešiti, ale 
zjevn� h�ešící, zvlášt� 
ímany, trestati.  10. 
Slovo Boží kdy a kdekoli, všickni vesm�s ká-
zati. H. Bopomozi. Tak v�ru Království Bo-
žího dojdete. T. My o n� nestojíme, jen když 
se  na  tomto  Sv�t�  dob�e  máme.  H. Takyli

H.
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skutky milosrdné 	iníte? T. Ale taky. Nebo  
1. La	ným, z ust poslední kousek vydíráme.  
2. Žížnícím, 	íšky vody nepodáme.  3. Na 
polou nahé, až do naha zsvlá	íme.  4. Žalá�e, 
v�zn�ma napl�ujeme.  5. Nemocným, bolestí 
p�idáváme.  6. Pocestný, z p�íbytku vyhání-
me.  7. Mrtvé, ledakdes, t�ebas kde havraní 
krákají, poh�ebujeme. H. To jsou skutky 
nemilosrdný. T. Naší u	itelové jiná	 u	í. H. 
Co pak o Ho�e Kuttn� smeyšlíte? T. Že jest 
Antykryst�v M�šec a Opasek. H. A co o 
Hornících? T. Že jsou všech Tábor� zhoub-
cové. H. Co bys hádal: Jaká jest jejích 
Ví326ra? T. P�íliš stará, a k tomu 
ímská. 
Ale troufám, že ty bab� sekutné brzo zuby 
vytlu	eme. H. Kde sv�j život skonáš? T. Há-
dám, že� v n�které šacht� u Hory. Již tam 
mnoho brat�í na mne 	eká. H. Kterak tam 
bez Fartu a Kahance polezeš? T. O to se nic 
nestarám. Sliším že mi tam po hlav� pomo-
hou. H. O! kyž to brzo Pán B�h dá! 

Starých Pam�tí Kuttnohorských 

andštan evatenáctý.
V Po�tu Handštán� Božích t�etí. 

V dole Barbora vytesaný. 
Emohu p�ed tebou, �tená�i, taji-
ti, co se mi, p�i hledání tohoto 
Handštánu, p�itrefilo. Když jsem 
byl hrub� starostliv, kde, k vypo-

dobn�ní starých Horník� Lásky, Handštan 
zp�sobný vynajdu, takto jsem �asto vzdychal: 
O Lásko! Lásko! kdež pro tebe Handštan vyte-
ši? Již jsem jednou v Panské šacht�, na Vort�
Láska a. klopoval, a pátý 327Handštan 
b. vyfudroval, stydím se podruhé tam lezti, aby 
se mi n�kdo nevysmál. Kdož mi pom�že z mé-
ho Ho�e? A hle jakýs jekot a hlahol v mých 
uších zazn�l, že jey najdu v dole Barbo�e. I 
splesalo srdce mé k té novin�: ale nová starost 
je pojala, kdeby ten d�l nalezen býti mohl? o 
n�mž jsem nikdý ani nezaslechl. I �ekl jsem: 
Kdo ví, nebudeli blízko c. Šip	í mezi Hruš-
kami! A tu op�t ohlas zdál se praviti: Nad 

                                                          
a. mezi Perkovím rudy pab�roval. 
b. vyvezl. 
c. blíž Hory místo, na n�mž doly bývali. 

d. Hlouškami. I šel jsem tam, a potkav jednoho 
sta�í�kýho Haví�e, ptal jsem se: Bylli tu n�kde 
p�ed lety d�l Barbora �e�ený? Nan�yž on mi 
prstem ukázav, dále se ubíral; já pak pustiv se 
do n�ho, tento Handštan v n�m jsem vytesal. 
Ten kdo koli bedliv� pováží, starých Horník�
vroucnou k S. P. Barbo�e Lásku z�etedln� po-
zná. 

O starých Horník� k S.P.Barbo�e 
vroucností. 

Ediv se, �tená�i, že maje starých 
Horník� horoucí k Bohu Lásku vypi-
sovati, k lásce S. P. Barbory se ob-

racím. Jedna v�c jest, B�h v Svatých, a Svatí v 
Bohu milování bývají. Aniž m�že kdo Boha 
práv� milovati, kdo na jeho Svaté laskav není. 
Zdaliž ne328víš, co n�kdy Spasitel, u S. Lukáše 
v 10. Kap: pov�d�l: Kdo vámi pohrdá, mnou 
pohrdá? Pro�ež, cokoli o milování starých 
Horník� S. P. Barbory povím, to že Bohu v 
její osob� �inili, rozum�j. Pon�vadž pak Láska
bez ohn�, a ohe� bez jisker nebývá, nýbrž t�ma 
se prozrazovává, k dokonalejšímu, Svato-
Barborské mezi Horníky lásky, seznání, 
n�kolik z toho laskavého ohn� jisker vyletlých, 
ukázati míním. Hle
, abys se p�i tom ohni taky 
zah�ál. 

Jiskra první. 
P�kná, hned p�i založení Hor, S. P. Barbory 

Památka. 

Ak St�íbrné Hory Kuttenské, od An-
ton�, Sedleckého �eholníka, byly vy-
nalezené, a o jejích bohatství pov�st se 

roznesla, i hned, netoliko ze všech Zem� �eské 
Kraj�v, ale i z okolních, ba i dalekých Krajin, 
veliké množství lidí se sbíhalo; a jední na 
druhé volali: k Ho�e Kuttn�, k Ho�e Kuttn�, 
po
me sp�šn�, b�žme chutn�. Ti pak lide, tak 
hlu�n� k Horám t�m se scházející, d�evené 
Kostelíky a Kaplice na p�íhodných místech so-
b� stav�li, v níchžby, Bohu svému, mohli 
sloužiti, a Kn�ží, Církevními Svátostmi jim 
p�isluhovati. Pro� pak d�ev�né a ne �a�i ka-
menné Kostelíky a Kapli329ce stav�li? Slavná 
Kapitula Pražská, v jednom listu, léta 1324. 
tuto p�í�inu podala: že pro nejistost trvánlivosti 
t�ch Hor, lidská obydle též nejistá byla: a bylo 
se �eho obávati, aby kdyby se st�íbro p�íliš brzo 

                                                          
d. jest též místo tak �e�ené. 
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vysekalo, jakž na mnohých jiných �eských Ho-
rách se p�ihodilo, ty Kostelíky a Kaplice pustý 
nez�stali. Po letech pak, když rozumní Horníci 
z položení skal a e. štreychování f. Klufet po 
dobrých hodinách, z horního Kompastu poro-
zum�li; že ty Hory n�kolik set let budou trvati 
(a jist� uhodli) tu do p�ed�lavání t�ch Kostelik�
a Kaplic se dali, a z d�ev�ných kamenné, z níz-
kých vysoké, a z n�kterých t�sn�jších, mnohem 
prostrann�jší, ud�lali. Mezi t�ma Kapli�kama, 
byla jedna S. P. a Mu�edlníce Barbory Kapli-
ce, na tom kopci, kde nyní ten g. Memphitský 
Chrám stojí, vyzdvížená. Do kteréžto Haví�í 
�asto se scházívali, a té Svaté Pann�, aby bez 
Svaté Zpov�di, a p�evelebné Oltá�ní Svátosti 
p�ijímání, v svém nebezpe�ném v podzemních 
hlubinách díle a obchodu, od smrti zachváceni 
nebyli, velmi piln� a nábožn� se porou�ívali. 
Vytrvala ta Kapli�ka n�kolik kop let; aniž p�i 
stavení nového velikého Chrámu byla zbo�ená; 
nýbrž v tom place p�ed velikým Oltá�em, zane-
chaná. Až potomn�, když již p�íliš zscházela, 
pádem hrozila, a nový Kostel ví330ce hyzdila 
než okrašlovala, z poru�ení Vrchnosti jest roz-
bo�ená. P�i �emž všem, velikou starých Horní-
k� k S. P. Barbo�e vroucnost jest znamenati. 
Když totižto, hned mezi prvními Kostelíky, pod 
jejím Tytulem Kapli�ku založili; potom z d�e-
vené kamennou p�ed�lali; po letech pak, ne z 
ní, ale okolo ní, velebný Chrám, aneb a	 po 
Latinsku �eknu, Basiliku takovou, jakovou jsem 
v 13. Handštánu, ne podle její vzáctnosti, ale 
svého chatrného vtipu a špatné veymluvností 
vypsal, vyzdvíhli.  

Jiskra Druhá. 
P�tka, o nový Kostel S. P. Barbory, pro- 

dloužilá. 

Okavád ta velebná Chrámu Svato-
Barborského Basilika, tak �íkaje, ja-
ko dít� v Plenkách, ležela; to jest: z 

grumfeštu nemnoho povstávala; proti tomu sta-
vení žádný ani B. ani C. ne�íkal. Podobn� Fará�
Malínský, pod jehožto právo Kostelíkove 
Kuttenští, jakožto Filiální, pat�ili, d�lal se, ja-
koby v n�m vody ani Krve nebylo. Mysle snad 
sám u sebe, že Horníci strojí ve�e�i, on pak že 

                                                          

e. protažení. 
f. st�íbrných pramen�. 
g. nákladn�, jako v Egyptským M�st� Memphis stavení 

bývala, vyzdvížený. 

k stolu sám zasedne. Naproti tomu Kuttenští, 
nehrub� se p�ed nim klan�li, proto že jakási ne-
vole, z strany poh�bu, mezi ními vzníkla. Mají-
ce na tom dosti, že se do toho stave331ní, s po-
volením Fará�e * Pn�vického (v jehožto me-
zech to místo se po�ítalo) a schválením Kapitu-
ly Pražské, vložili. Když pak, po dosti mnoha 
letech, z toho dít�te Pacholátko, a z Pacholátka 
Mládenec, op�t z Mládence hodný Jonák se 
ud�lal; chci �íci: když se zdí až k prvním v K�-
ru �imsám vyhnaly; Kapli�ky, jenž v�kol veli-
kého Oltá�e jsou, zaklenuly, obmitly, vydyn-
chovaly, vybílily; a v ních Oltá�ove nákladn�
stav�li; Fundaci a Kaplaní p�i ních na�ízovali (a 
to vše bez neymenšího p�i Malínským Fará�i 
ohlášení) tu po�al (jak �echove �íkají) beran 
trkati, a lev �váti. Fará� totižto Malínský, kdo 
on koliv byl, proti tomu se zasazovati, a že se 
jeho Právu kvalt a násilí �iní, protestýrovati. 
Horníci pak (a	 krátce povím, nebo by tu bylo 
mnoho povídati) s Pn�vickým Fará�em, k Tri-
bunálu Arcibískupství Pražského se utekli, a 
žeby to stavení, ven z Malínské Osady leželo, 
hodnými sv�dky, a podstatnými Allegaty, doka-
zovali. Že pak kosa �íla kámen, to jest, Malín-
ský Fará� znamenal, že k stran� Horník� Dic-
tum padne, k Stolici Apoštolské apelloval, a 
odolání vzal. Co pak k tomu Horníci 332snad 
hned od své Praetensi, jako bázlivý zající, 
upustili? Snad aby, nepravím n�kolik kop, ale 
set, snad i tisíc (nebo do �íma daleko, a v �ím�
všecko draho) neutratili, Práva svého v štychu 
nechali? Nikoli. Nýbrž i oni (jaká byla jejích k 
S. P. Barbo�e láska a vroucnost!) Posly své, s 
obojích Práv Doktorem, do �íma k Stolici 
Apoštolské vypravili, a aby žádných náklad�, 
pro milost S. P. Barbory, nelitovali, poru�ili. 
A jist� dob�e v �ím� sedlo. Nebo Papež �ím-
ský Bonifacius, toho jména devátý, Bullu vy-
dal, v nížto Kostel S. P. Barbory, z práva 
(pokudž jaké m�l) Fará�e Malínského vysadil, 
Fará�i Pn�vickému poddal; nad to, v témž 
Chrám� dítky k�títi, a p�i n�m zem�elých t�la 
poh�ebovati dovolil. Bolelo mne dlouho, že 
jsem té Bully domakati se nemohl. Ale hle, 
když té želím, jiná, téhož Papeže Bulla, mne 

                                                          
* Pn�vice, neboližto P�ov, bývalo n�kdy M�ste�ko (jiní 

cht�jí tomu že jen byla vesnice) blíž Hory Kuttny, nad 
potokem Pachem, tu kde nyní Kostel SS. Michala a 
Vácslava na samot� stojí, ležící. A tu se onen zázrak 
veliký s Veleb: Svát: Oltá�ní zb�hl, o n�mž Hájek pod 
letem 1338. p�kn� píše. 
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pot�šila, v nížto netoliko všecko to, co se v 
p�edešlé obsahovalo, opakuje, ale ješt� nové 
Milosti (aby totiž v též Kaple Horníci se zpo-
vídati, a k Stolu Pán� p�istupovati mohli) št�d�e 
ud�luje. Mínil jsem tu Bullu, léta 1403. dne 16. 
Máje, v �ím� u S. Petra v Latinským jazyku 
vydanou, a na �esko odemn� p�eloženou, tuto 
p�iložiti: ale že p�íliš jest obšírná, já pak ve 
všem krátkosti následuji, nechci �tená�e obt�-
žovati. Komuby se ji vid�t líbilo, snadno ji v 
Ho�e najde; a po p�e�tení, toho pravého Boni-
facia, to jest, dobro�inného Papeže, pochválý. 

333P�ij
 mi nyní n�kdo, a p�í se semnou, že 
sta�í Horníci na S. P. Barboru laskaví nebyli. 
Tak prodloužilá o její Kostel rozep�e; tolikeré 
do Prahy i do �íma pohán�ní; tak velikých ná-
klad� oželení; tak �asté sem i tam, s nebezpe-
�enstvím zdraví, snad i života, ježd�ní; jiná�
u�í. Jakob, že za Rachel Labanovi 14. let 
sloužil, uznaváme všickni, že ji hrub� miloval. 
Mnohém délejí Horníci o Kostel S. P. Barbo-
ry se hadrovali: a zdát se bude n�komu, že ji 
nemilovali? Mn� se v�ru nezdá. 

Jiskra T�etí. 
P�kný a drahý Chrámu Svato-Barborského 

Klenoty.

E všech, ale však mnohých Klenot�, 
které po Žižkovi S. P. Barbora dosta-
la, v p�íštím Handštánu se do�teš. Co 

jích p�ed Žižkou mívala, ani odemn�, ani od ji-
né živé duše, le�by sám B�h n�komu zjevil, 
neuslišíš. I což ti tedy v této Jisk�e ukáži? Nic 
víc, než toliko n�které pab�rky starých Klenot�, 
onde i onde v rozli�ných Pam�tech, a	 tak �ek-
nu, naklácený. 

 P�edn� ve Dckách Duchovních (Tomo 6. 
Erectionum I.7.) psáno stojí: že okolo léta 
1400. n�jaký Petr Linícida, do Kaply S. P. 
Kate�iny, v Chrám� Svato-Barborském založe-
né, Mšál, za 15. kop gr. �. daroval. A že p�i též 
Kaple byli t�i p�kný 334Vornáty, dva Kalichy, 
t�i K�íže Pacificalní st�íbrný. Mnohý Kostel, co 
ta Kapla m�la, nemá. Ale to nic neni proti to-
mu, co v Kaple SS. T�í Král� bývalo. Nebo, jak 
týž Dcky (Tomo 9.H.4.) vypravují, okolo léta 
1405. tyto v�ci se v ní nacházely.  1. Velký 
K�íž pozlacený, jedenmecítma h�iven st�íbra 
vážící.  2. Dev�t Monstranci.  3. �tyry Kalichy.  
4. Dv� Tabule st�íbrné k Pacem davání.  5. T�i 
Mšály.  6. �trnácte p�kných Vornát�: a mnohé 
jiné v�cí, jako Ampulky, Pally, Svícny, jíchžto 

nelze vypisovati. Z t�chto dvou Kapel m�žeme 
se snadno dovtípiti, že	 u jiných chudo nebylo: 
nebo každý Patron o svou Kaplu pe�oval, a ten 
neyposledn�jší v Klenotech býti necht�l. Po-
vážit nyní, co sám Kostel míval. Povídal mi je-
den Horník velmi letitý, a na pravdu laskavý, 
že v své mladosti, nad Sakrystyí Svato-
Barborskou, nejednou spat�il truhlu náramnou, 
samými Kalichy napln�nou. Byloli toho tak 
mnoho t�ch let posledních, když u nových 
Horník� Víry ubylo, Lásky ustydlo; co medle 
t�ch �as� býti musilo, když pravé Náboženství 
mezi starými Horníky neysiln�jí kvetlo? Po-
tvrdím to, dvojí pam�tí, z Kníh Radních vyta-
ženou. Léta 1449. n�jaká Eliška Jakubková, 
Souseda a Hornice bohatá, ohlásila se v plné 
Rad�: že za sebou má v zástav� tyto Klenoty, k 
Chrámu S. P. Barbory náležející.  1. �tyry 
Kalichy.  2. Dv� Monstranci.  3. Kaditedlnici, 
osm h�iven važící: a to 335vše st�íbrné, v cele 
pozlacené.  4. Pacem St�íbrné s Beryllem dra-
hým Kamenem, ale to nepozlacené.  5. Ampul-
lý (to jest Mešní Konvi�ky) dv�, taky pozlatité.  
6. Vornát�, Dalmatyk, Kápí (to jest Pluviál�) 
27. kus�.  7. Dv� Korouhve p�kné a drahé.  8. 
Jednu Koltru hedbávnou zelenou.  9. Pašiji S. 
P. Barbory kunštovn� malovanou.  10. T�i 
Humeráli, perlami krumplovaný.  11. Dva Sry-
že u Alby, neb Nar��níky (coby to m�lo vlastn�
býti nevím: hádám však že Manypule) též Per-
lami višitý. Slibovala pak, že to všecko ráda 
navrátí, když 300. šz. gr. �. jíchžto na to p�j�i-
la, Páni vysází. Op�t léta 1473. jakýs Prokop
Krey	í, p�ed Pány Šephmistry v plné Rad� vy-
znal: že v Jíhlav� u jednoho Soukeníka, jemuž 
Cibulá� �íkají, 15. neb 17. Vornát�, k Chrámu 
S. P. Barbory spravedliv� pat�ících, již od 
dávna v�zí. Pro�ež aby je Páni hled�li vyzdvíh-
nouti. Kterak se to zboží Kostelní do t�ch ru-
kou dostalo, nemohu �tená�e svého zpraviti. 
Nepochybn� že	 v ty R�m�je Žižkovský a Tá-
borský. Nech	 jest jak chce, já mám na tom 
dosti, že z t�ch málo Pab�rk�, o Klenotích, 
p�ed Žižkou v Chrám� S. P. Barbory bývalých, 
mnoho se dovtípit m�žeme. 

Jiskra �tvrtá. 
Mnohonásobných Fundací založení. 

    336
De dva a padesát Oltá�� bývalo, ne-
omyln� mnoho taky Fundací se po�íta-
lo. Já, pro uvarování všeliké nechuti, 
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deset jích toliko summovn� položím, které 
jsem z Kníh Kapitulních vypsal. Jednu však 
pam�tí hodn�jší, drobet obšírn�jí vyvedu.  1. 
Kate�ina Hajnová Souseda a Horníce, k duše 
své po smrti poleh�ení (tak oby�ejn� t�ch �as�
mluvívali, a tím, že v O�istec v��í, dokazovali) 
léta 1386. na jednu S. Mši, kteráby se každý 
teyden v Chrám� S. P. Barbory, u kteréhokoli 
Oltá�e sloužila, 100. šz. gr. �. odkázala, a z 
ních pocházejících 10. šz. ourok�, tomu, kdož-
by tu Mši konal, dávati poru�ila.  2. Franc Ode-
ryn, M�š	an a Horník Kuttenský, léta 1393. 
Kaplanství na dv� Mše týhodní, v Kaple S. 
K�íže, z 10. šz. platu ro�ního, založil.  3. Léta 
1399. Hanman Glencl, v Kaple S. Jana K�títele, 
Kaplana vyzdvíhl, a ten aby v každém týhodni 
�tyrykrát nevinného Beránka na Oltá�i, proti 
10. kopám ourok� stálého ob�toval, zavázal.  4. 
V létu 1400. Jokeš Písek a Jakub Crux, v Kaple 
SS. Filipa, Jakuba, Š	astného a P�íbyka, Kap-
lanství položili, a 10. kop tomu, kdoby �tyry 
služby Boží v týmni s náležitou pobožností od-
byl, do roka platiti na�ídili.  5. Petr Písek, Hor-
ník p�ebohatý, však (což sice rádo býva) ne-
skoupý, léta 1400. u Oltá�e Boží Rodi�ky a SS. 
Petra a Pavla, Kaplana, na 10. kop platu ro�ní-
ho, proti t�em Mšem týhodním, dosadil.  6. V 
�emž ho je337ho Manželka Barbora následova-
la, a v též Kaple, téhož léta, taky t�i Mše Svaté 
do týhodne, z 10. kop platu ro�ního, založila.  
7. Nyní jmenovaný Petr Písek, spolu s Bratrem 
svým Vácslavem, téhož 1400. léta, v též Kaple, 
dvojího Kaplanství založení u�inili, tak aby 
každý z t�ch Kaplan�, v sedmi dnech, t�ikrát 
T�lo a Krev Pán� posv�coval, a na proti tomu, 
každý osm kop do roka, za svou práci, z jistých 
ourok� shrnul.  8. Léta 1403. n�jaký Petr Lini-
cida, Muž (jak samé p�íjmi ukazuje) v Školách 
bývalý, k Oltá�i S. P. Kate�iny Kaplana z�ídil, a 
10. kop ro�ní mzdy mu zapsal; však tak, aby on 
�tyrmi ob�tmi v týhodní Boha poctil.  9. Op�t v 
létu 1403. Ond�ej Pohl a Kunrad Nos, v Kaple 
SS. Tomáše, Ji�ího a Eligia, na 10. kop d�cho-
du ro�ního, spole�n� Kaplanství zarazili: a za 
to �ty� Ob�tí týhodních požádali.  10. Léta ná-
sledujícího 1404. Barbora z Drahonic Kutten-
ská Souseda, k Oltá�i S. Michala Archanjela, 
10. kop stálých a v��ných nadala, a aby se p�i 
n�m Umu�ení Božího památka, t�ikrát v týmž 
dni skrze jistého Kn�ze obnovovala, pobožn�
opat�ila. To jest t�ch deset p�ipov�d�ných Fun-
dací, na okázku toliko vypsaných. Nyní k neslí-

chané Fundaci uší nastavme. Petr Písek, již 
neymén� dvakrát svrchu citovaný, v té Kaple, 
která nyní S. Františka Xaverya slove, p�ed 
tim pak Mincí�ská, a p�ed Žižkou Písecká (od 
Petra Píska) jinák SS. T�í Král� sloula, ta-
ko338vou Fundaci ud�lal. P�edn�, za Obci Tey-
neckou 300. kop groš� �esk: hlavní summy 
vykázal, a že z ní 30. kop groš� �esk: jistého 
ouroku vychází, dokázal. Potom ji Fará�i 
Pn�vickému, jakožto Kostela S. P. Barbory od 
Stolice Apoštolské z�ízenému Zprávci, zapsal, 
a k následujícím Pu�kt�m zavázal, k nímžto 
taky on p�istoupil.  1. Aby v té SS. T�í Král�
Kaple, každý den ranním �asem, hned jak se na 
klekání podruhy zazvoní (znát, že se dvakrát k 
pozdravení Anjelskému zvonívalo; snad po-
neyprv pro Lid pracovitý, hrub� ráno k dílu 
vstávající: podruhé pak pro možn�jší osoby, 
drobet déle odpo�ívající) Matura o Panence 
Maryí byla zpívaná; a jak p�ed, tak i po ní, 
Zdrávas Královno se muzicírovalo. Kn�z pak, 
jenž Maturu sloužil, po posledním Zdrávas 
Královno, Žalm: Z hlubokosti, s oby�ejnýma 
za Mrtvé modlitbami, tíchým hlasem �íkal.  2. 
Aby na den Narození, Zv�stování, Navštívení, 
a na Nebe vzetí ney�ist�jší Panny, ta Matura s 
Jáhny, do Dalmatyk oble�enými, se konala.  3. 
Aby p�i též Kaple, od jítra až do poledne, dva 
obzvláštní Žáci stále z�stávali; jenžby ke všem 
Mšem, kteréby se v ní sloužili, minystrovali: 
též Kaplu v ur�itou hodinu otvírali a zavírali, a 
klenoty vystavené opatrovali: a to byli ty Kle-
noty, o níchž v p�edešlé Jisk�e oznámeno: mezi 
nímiž taky mnoho Svatých Reliquií a Kostí se 
nacházelo.  4. 339Aby ve t�ech lampách 
(bezpochyby st�íbrných) od Fundátora Píska 
nadaných, a dostate�ným olejem zaopat�ených, 
dnem i noci sv�tlo ho�elo; pokudžby pak n�kte-
rá z ních, nedbalostí Kapelníka, bez sv�tla byla 
zastaná, aby pokaždy Zprávce té Kaple, jeden 
groš chudým, p�ed Kostelem sedícím, povinen 
byl dáti.  5. K Mším Svatým, aby dobré a �isté 
víno: Zimního pak �asu uhle, k zah�ívání ru-
kou, vína i vody, bez nedostatku se objednáva-
lo.  6. Ozdoby Kapelné, aby se nižádnému, le�
pro veliký Oltá�, na den památní S. P. Barbo-
ry, a Posv�cení toho Chrámu, nep�j�ovaly.  7. 
Inventá� všech Klenot�, p�i každých Suchých 
dnech, aby se piln� d�lal: a našloliby se co 
zlámaného neb poh�ešeného, to i hned aby se 
opravilo a dosadilo.  8. Jistá Pradlí, k �išt�ní 
roucha M�šného a Oltá�ního aby se chovala: 
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Kapelník pak svícny, konvi�ky a šály aby vytí-
ral. Mnohé jiné v�ci schvaln� pomíjím, jenom 
abych jednou konec ud�lal. Mohu �íci, že jsem 
jak živ žádné tak opatrné a pe�livé Fundaci ne-
�etl, mnohem mén� vid�l. P�iložilbych ješt� ji-
nou, od téhož Petra, za duši�ky zem�elých Fun-
dací založenou, kteroužto jsem z týchž Kn�h 
Erectionum vypsal, ale vím žebych �tená�e 
omrzel. M�jme na tom dosti, co jest na mále 
pov�díno. 
340                                Jiskra Pátá. 
K S. P. Barbo�e, v d�ležitých smrti pot�e- 

bách, outo�išt�. 

Istá mezi Katoliky v�c a u�ení jest, že 
B�h rozli�ným Svatým, rozli�né 
milosti ud�lil, aby lidem, pod 

ochranou jejích se utíkajícím, ne svou vlastní, 
ale od Boha prop�j�enou mocí, p�ispívali, a z 
t�žkosti pomahali. Tak, ku p�íkladu: S. Petr
Apoštol, v Mo�e zbou�ení; S. Tadeáš, v v�cech 
zoufánlivých; SS. 
eho� Papež a Štapín
Biskup, v Podag�e; SS. Floryán a Háta, v 
zanícení ohn�; S. Liborius, v trápení kamene; S. 
Apolena, v zubu bolení; SSS. Roch, 
Šebestyán a Rozálie, v rán� morové: a jiní v 
jiných nebezpe�enstvích vzýváni, bývají 
nápomocní. Co pak naše S. P. Barbora? 
Všemu K�es	anstvu, od mnoha množství set 
let, známo jest, že ona Milovníkum svým a 
Ctítel�m, z obzvláštního Pán� Krystova 
obdarování, z tohoto Sv�ta bídného nedává 
vykro�iti, le�by prve skrze Svaté Pokání, a 
p�ijímání Velebné Svátosti Oltá�ní, k 
š	astnému skon�ení svého života se p�ihotovili. 
O �emž sta�í Horníci v�d�vše, k té Patronce se 
utíkávali, a jak jsem již výš navrhl, do jejího 
Kostelí�ka (dokud velikého nebylo) chodívali, 
snažn� ji prosí341ce, aby h. Kampy, i. Jochy a 
k. Firšty na Vortech, svou v�ží podpírala; 
smrady a l. švuby plášt�m svým odhán�la; v 
nebezpe�ném po m. fartích od n. faul�
sežraných lezení, mocnou svou rukou 
zdržovala; a kdyby jim kahancove náhodou 
pohasli, tou lampou, kterou v ruce jako moudra 
Panna nese, posvítila; tak aby od náhle smrti 
                                                          
h. visuté skály. 
i. p�í�ný trámy. 
k. stropy v skalách. 
l. dolove jedovaté páry. 
m. �eb�ících. 
n. zlích vlhkostí. 

zachváceni d�íve nebyli, le�by posledními 
Svátostmi duše zaopat�ili. V kteréžto prosb�
nebyli zajist� oslišání. Nebo za starých let, 
málo kdy bylo slišeti, aby který Haví� k hrubé 
škod� p�išel. Uvaliloli pak se na kterého, z 
tanutí Božího, jaké nešt�stí, ten tak dlouho 
vytrval, až se s Pánem Bohem, skrze svatou 
Zpov�
 smí�il, a pokrmem Anjelským na cestu 
v��nosti posilnil. Pokudž však p�edce n�kdo 
bez takového zaopat�ení z Sv�ta sešel, jisté 
bylo znamení, že Svatou Pannu Barboru v 
uctivosti nemíval. V�c p�edivnou, v 
p�edsevzaté materyí poslechn�me. Letitá jest 
rozprávka, že za dávních �as�, když t�i Haví�i k 
této Svaté Patronce velmi p�ichilní, na Couku 
Rove�ským, v jednom dole Rudu sekali, 
nenadále šachta se zasula, a a� jim na t�le nic 
neuškodila, nic mén� všecko o. na den lezení 
tak p. zašturcovala a zap�nila, že nebylo jim 
možná ven vylezti. Kdoby se byl nedomníval? 
že ti neš	astní, aspo� hladem, tam po342mrou, 
pon�vadž tak brzo jím spomoci možná nebylo, 
by	by byli krásn� Haví�i dnem i noci 
q. ramovali. Ale co se stalo? dokázal B�h, že 
Ctítelove S. milé Barbory nezahynou. Celi�ký 
rok pod zemi jích nechal, a p�i životech 
zachoval: potom pak, práv� v roce, z t�ch 
podzemních hlubin je vyvedl, a každému, co si 
který vinšoval, prop�j�il. Jeden z ních byl 
žádostiv, aby toliko sv�tlo Slune�né spat�it 
mohl. Spat�il, a hned k v��nému Sv�tlu se 
odebral. Druhý �íkal: aby jen svou Manželku a 
milé dítky uhlídal, žeby déle živ býti nežádal. I 
toho žádosti B�h zadosti u�inil. Nebo jak do 
svého p�íbytku se dopravil, a Manželku s 
d�tma pozdravil, padna na zem duši vypustil. 
T�etí, že nejednou pod zemi se prohlásil, kdyby 
jen jeden rok p�i život� byl zachován, žeby na 
tom p�estal: i tomu, dle vinše, milosrdný B�h 
prodlel: ale když rok obešel, práv� na den 
veyro�ní, na máry se dostal. Ten pak, za �asu 
toho ro�ního živobytí, �asto jiným Horník�m
vypravoval: kterak, byvši sám t�etí pod zemi, 
každý den slí�nou Pannu vidávali, ana jim 
bochník chleba, a džbán vody, aby hladem a 
žížni nezhynuli, p�inášívala, a lojovým 
r. kroužk�m, aby nikdá nedoho�eli, žehnávala. 

                                                          
o. na horu. 
p. zasypala. 
q. rumovali. 
r. luj, kterého do Kahanc� Haví�í užívají, proto že 

okrouhlý jest, kroužek slove. 
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A ta Panna, že jiná, než S. Barbora nebyla; 
nebo v té tvá�nosti a postav�, jak se od Malý��
maluje, osobu svou zjevovala. Oni 343pak, jak 
potravou tak sv�tlem zaopat�ení, že den odedne 
proti západu Slunce s. štolhortem skrze skálu 
prosedali, a cokoli jí za n�kolik hodin nasekali, 
to za sebe t. šturcovali, až p�i vyjití roku, nad 
ho�ejším Pachem, proti Kaple své milé Svaté 
Barbory, na den se prorazili. Tak on 
povídával; a až po dnes ten u. muntloch, kudy 
vylezli, jest vid�ti. Nedomnívej se �tená�i, že 
to jest náka toliko báse� a babska smyšlenka; 
nýbrž v�z, že jest Hystorye pravdivá, kterážto i 
listem na Pargamen� psaným, a n�kolika 
pe�etmi byla ztvrzená; ale to Sv�dectví, v ty 
Švejdský rozbroje, a snad když Hora Kuttna v 
létu 1643. byla plundrovaná, s mnohými jinými 
Pam�tmi k zma�ení p�išlo. Jsou ješt� na živ�, 
jenžto je vídali, a �ísti slýchali. 

Jiskra Šestá. 
Všech tém�� Horník� p�i tom Chrám� po- 

h�ebování. 
Ak neyprv Horník�m od Stolice 
Apoštolské bylo dovoleno mrtvých 
t�la p�i Kaple Svato-Barborské pocho-

vávati, nelze vypraviti, jaká chut všecky napad-
la, tu a ne jinde, ve�ejného vzk�íšení o�ekávati. 
Málo kdo cht�l u jiného Chrámu, své hnáty 
složiti. Z �ehož, mezi 344Fará�em Malínským 
(jakožto Horní�ných Kostel�, krom Svato-
Barborského, Zprávcem) a Horníky, op�t nová 
putka povstala. Malínský Fará�, Práva svého, a 
to slušn�, hájil, aby se jedenkaždý v své Osad�
pochovával, nastupoval. Naproti pak tomu 
Horníci, láskou k své milé S. P. Barbo�e pod-
pálení, cht�li tu spáti, kde v modlitbách bdívali. 
Takové mezi Pastý�em a Ovcemi rozdvojení, 
mnohým okolním se nelíbilo: pro�ež tak dlou-
ho s obojí stranou jednali, až je tak dalece na-
klonili, že jistého Smlouvce a Ubrmana, k p�á-
telskému porovnání zvolili; a ten aby mezi ními 
o všecko, v �em se tak rozcházeli, veypov�

u�inil: p�i níž taky, pod jistou pokutou, kterou 
sob� uložili, že cht�jí státi, zaslíbili. I obrán jest 
k tomu Ubrmanství Kunrád, volený Bískup 
Holomoucký, p�ed n�kolika lety Neyvyšší Král: 
�eského Mincmistr, jak Horník�m, tak Fará�i 

                                                          

s. celou skálou p�ímo p�ed sebe. 
t. sypali a házeli. 
u. díra a vchod do štoly. 

Malínskýmu hrub� dob�e známý. Kterýžto, po 
bedlivém všech v�cí uvážení, Léta 1410. dne 
16. Dubna, v Starém M�st� Pražském, v Kláš-
te�e S. Jakuba velebných Páter� Františkán�, 
u p�ítomnosti mnohých, jak Duchovního tak 
Sv�tského Stavu Pan�v, a Krále Vácslava
Dvo�an�v, takovou veypov�
 u�inil, že oboje 
Strana na ní p�estala, a dávno vinšovaný pokoj 
v Ho�e Kuttn� nastal. Mezi jinýma té smlouvy 
Artykuli, co se Poh�bu dotý�e, byl tento: Aby 
žádný Obyvatel 345Kuttenský, pod zprávou 
Malínského Fará�e pat�ící, p�i novém (totiž S. 
P. Barbory) Kostele, nebyl pochováván, le�by 
zjevn� a po�ádn�, p�i n�m sob� Poh�eb vyvolil. 
A kdoby tak u�inil, aby p�i témž Kostele poh�-
ben býti mohl. Však aby žádný z Kn�ží Svato-
Barborských, aneb kdo jiný, žádného na to ne-
namlouval: naproti pak tomu, žádný z Kn�ží, k 
právu Fará�e Malínského náležejících, aneb 
kdo jiný, od toho oumyslu neodvracoval, ani 
neodrazoval. Smlouva ta, až po dnes v Klášte�e 
Sedleckém se chová: jakož taky v Hystoryí 
Kláštera Sedleckého se nachází: a� ten, jenž tu 
Kníhu spisoval, hrub� pochybil, když ji o 69. 
let pozd�jí položil; což snadni�ko dokázati mo-
hu. Po vyhlášení té smlouvy u Hory, nevy-
pravitedlná radost mezi Horníky povstala. 
Protož mnozí, a� ne všickni, u své milé S. P. 
Barbory Poh�by sob� volili, a davše Malín-
skýmu Fará�i Porci Kanonyckou (to jest, coby 
mu od Funusu p�ináleželo) duši i t�lo své, té 
Nebeské Milence, po Bohu porou�eli. Bývalo 
za starých let, na sta, a	 ne�ku na tisíce, jak v 
Kostele, tak na Svato-Barborským h�bitov�, 
hrobových kamen� vid�ti, jenžto sv�dectví 
všem vydávali, jak mnoho tu, t�ch Svato-
Panenských Milá�k� a Milovnic odpo�ívá. A	
nic o t�ch nepovím, kte�í bez takového kamení, 
proto že byli pot�ební, dali se pohrobiti. Když 
S. Michal, v den poslední za346troubí, a všecky 
mrtvé k Soudu povolá, tu uz�íme, jaký jích po-
�et z toho Pole potáhne, a že jsem pravdu 
pravil, co jsem koli v této jisk�e pravil, sezná-
me. 

Jiskra Sedmá. 
Hlu	né k Službám Božím, do toho Chrámu 

scházení. 
Dož nám lýpe tuto jiskru vysv�tlí, jako 
Kunrád svrchu citovaný? Ten, v té 
p�ed�e�ené Smlouv� taky tento Arty-

kul  položil:  Aby  jedenkaždý z Horník� Kut-
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tenských, pod právo Malínského Fará�e pat�ící 
(nebo co blýž Svato-Barborského Kostela by-
dlelo, to Fará�i Pn�vickému, dle též smlouvy 
p�ináleželo) a dosp�lého rozumu uživající, 
neymén� jednou v roce, p�i své Fa�e se zpoví-
dal, a Velebnou Svátost Oltá�ní p�ijímal. Z �e-
hož znáti se dává, že p�ed tim, než ta smlouva 
se vykonala, všichni tém�� k Stolu Pán�, a 
Krystové Koupeli, do Chrámu Svaté Panenky 
Barbory b�hali; nad svým pak Fará�em p�íliš 
hrub� se zapomínali. Odpus	me jim tu vinu: 
p�ílišná láska k té p�esvaté Panence, všecky 
povinností Horník�m z pam�ti vyrazila. Tenž 
Kunrád, byvši již Pražským Arci-Bískupem, a 
uslišavši, jaké množství lidu k službám Božím, 
zvlášt� slišení slova Božího, k S. P. Barbo�e se 
schází, léta 1414. 19. dne Led347na, témuž 
Chrámu, listem na Pargamen� psaným (který 
p�ed rukama jest) takovou milost ud�lil, aby je-
den každý, jenžby, z h�ích� však svých prve 
rozh�ešený, v n�m Slovo Boží od za�átku až do 
konce s bedlivosti poslouchal, �tyrycetidenních 
odpustk� ou�astná se u�inil. Doložil pak i p�í-
�inu takové milosti ud�lené: aby prey ti, kte�í 
do toho Kostela p�ed tim piln� na Kázaní cho-
dívali, v tak spasitedlném p�edsevzetí utvrzení: 
jiní pak k piln�jšímu do toho Chrámu scházení, 
a bedlivému pravdy Pán� slišení, popuzeni 
byli. To obdarování, celou tém�� Horu do toho 
Chrámu potáhlo, tak že v n�m velká tla�enice 
bývala: nebo ješt� tak dalece stavení nebylo 
prodlouženo, a Kruchet ze všech stran se ne-
dostávalo. Znamenal jsem ješt� jiné vábení Du-
chovní, které Horo-Kuttenské Obyvatele k S. 
P. Barbo�e vnadilo. Totiž Bratrstvo T�la Bo-
žího; jehožto Sodalove Fratres de Czecha; to 
jest: Brat�í z �echu se nazývali. A to proto, že 
ti jenž je za�ali, na �echu (ne na Cechu, jak 
nyn�jší Horníci nedob�e �íkáte) bydleli. To tedy 
Bratrstvo, okolo 1380. léta, p�i té Kaple vy-
zdvížené, pobožnosti rozli�né, ke cti a chvále 
Boží, a svých bližních vzd�lání, vymeyšlelo: na 
kteréžto když se jiní Horníci dívali, vnit�ní 
vroucností pohnutí, mnozí k n�mu se p�ivino-
vali; jiní na díva�ku za ními chodili, a tak 
Chrám tisnili. P�istoupilo taky tomu Chrámu 
ne348málo z toho vážnosti, že Horníci, na Bo-
nifaciusovi Papeži, léta 1401. Bullu na Od-
pustky vyžádali, v nížto Neysv�t�jší Otec takto 
mluví: Ze poníženými svých milých Syn� (hle, jak 
Horníky Syny svými nazývá!) M�š	an� a Oby-
vatel�, i vší Obce m�sta Hory Kuttny (kdežto veli-

ké množství lidu, jak v dolých st�íbrných, tak v ji-
ných rozli�ných a pot�ebných prácech, denního �a-
su stále pracuje) prosbami jsa naklon�n, Apoštol-
skou mocí dovoluje, aby v Kostele T�la Božího
(rozum�j, a S. P. Barbory, nebo pod t�ma 
dvouma Tytuli byl založen, a� oby�ejn� Svato-
Barborský toliko se jmenuje) v témž m�st�, �á-
dem Duchovním založeném a vystaveném, Veleb-
ná Svátost, na v�tším Oltá�i téhož Kostela, v nádo-
b� (to jest, Monstranci) sv�tlé, p�íslušné a p�í-
hodné, každého týhodne, od Nešpor� St�edního, až 
do Nešporu �tvrte�ního, svobodn� mohla býti vy-
stavovaná; tak aby každý, kdoby cht�l, takovou 
Svátost mohl vid�ti. Nad to pak, že všem práv� ka-
jícím, a se ze svých h�ích� zpovídajícím, kte�íby v 
tom �ase p�ed�e�enou Svátost pobožn� navštívili, 
sedm let, a tolik též �tyrydceti dní, za pokaní jim 
uložených, milostiv� odpouští: a to na �asy vždy 
trvající. Tento list jest taky na hotov�, a m�že se 
do n�ho snadno nahlídnouti. Tohoto Duchov-
ního pokladu, nepochybn� že si hrub� Horníci
vážili, nebo t�ch let lide na Odpustcích víc, než 
nyní, sob� zakládali. 

349Dokonávám tento Handštan s touto 
otázkou: Takyli my podobnou k Bohu a jeho 
Svatým láskou ho�íme? dejme pozor na jiskry; 
ty náš ohe� jist� prozradí. Aneb ruku na svá 
srdce p�iložme, a k Nebili víc, než k Zemi po-
skakuje, skusme. 

Starých Pam�tí Kuttnohorských 
andštan vacátý.

V Po�tu Handštán� Božích �tvrtý. 
Na Vort� Nad�je vyvážený. 

Iž jsme z Boží pomocí, starých 
Horník� Víru a Lásku vlastními 
jejích barvami vymalovali: poz�stá-
vá ješt� týchž Nad�ji vykontrfekto-

vati. Což aby se stalo tím snadn�jí, do Vortu 
Nad�je, v dole Šmytna na Couku Ka�kov-
ským p�ed lety bývalého (jakž mne starý 
a. Jornály vynau�ili) jsem se pustil, a tento 
Handštan, mezi b. zpurovanými c. kampy, 
d. žumpeyzem vyvážil. Zdámis pak, že tu jejích 
                                                          
a. Horní pam�tné kníhy. 
b. rozsedlými. 
c. visutými skalami a ropouchy. 
d. dlouhým železem, jimžto se v skále šramuje, to jest 

št�rbiny d�lají. 
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Nad�ji p�íležit�jí neprovedu, jako když na 
sv�tlo vyvedu: 

350

Kterak sta�í Horníci, z Nad�je odpla- 
ty Boží, št�d�í bývali? 

Ist� S. Tobiáš (jak v jeho Kníze Kap: 
4. �teme) mezi jinými nau�eními, p�ed 
smrtí Syná�kovi svému danými, toto 

jedno položil: aby rád ze State�ku svého al-
mužny ud�loval; doloživ k tomu: že p�ed 
Tvá�i Boží, veliké doufání jest Almužna. Ja-
koby cht�l �íci: že nem�že se lépe poznati, 
zdali kdo pravou Nad�ji v Bohu skládá, jako 
jestli rád a št�d�e Almužny ud�luje. Kterak jsou 
se pak v té p�í�in� sta�í Horníci chovali? Ku 
podivu: jakž nyní uslišíme. Prosím, nastav uší 
�tená�i, a �i� podobn�. 

P�edn� máme v�d�ti, že za starých let, 
kdykoli Horníci (jenžto všickni Kverci bývali, 
a žádný M�stského Práva užíti nemohl, le�by 
na Hory nakládal) na Vlaském Dvo�e 
e. Ubrlaufy brali, jedenkaždý z toho, co mu B�h 
požehnati rá�il, bu
 ono málo nebo mnoho, 
chudým, jenž p�ed Dvorem na smilování �eka-
li, n�který penížek na ruku položil, a aby se za 
hojn�jší Požehnání k Pánu Bohu modlili, po-
rou�el. Což se Král�m �eským tak zalíbilo, že 
p�i svých Mincovních Oficí�ích ustanovili, aby 
i oni, každého dne Páte�ního 2. kopy groš� �e-
ských (to jest, 4. Kopy Mišenské) chudým li-
dem z Královské Kassy vydávali. Dále, i to 
znamenati sluší: že za 351oných bohabojných 
let, v jednom každém dole, vort� a štole, 
Kverci na sv�j náklad dva f. Kukusy pavováva-
li, kteréžto Zádušní nazývali: a z ních pochá-
zející g. Auzpeyty, Kostel�m, Školám a Špitálu 
dávali: a to tím oumyslem, aby B�h Horám 
žehnal; jakož jist� žehnal. Ale to jest v�bec to-
liko mluveno, partykulární a obzvláštní p�íkla-
dove mnohém jasn�jí to vysv�tlí: s nímiž, a	
pravdu povím, nevím jak se mám na krám vy-
ložiti. Z samých Kníh Kšaftovních (po vypálení 
Hory založených) a jednoho Špurce starého, tak 
jsem toho mnoho vyhledal, žeby všecko na n�-
kolik Arch� nevešlo. Co pak kdybych byl do 
Kostelních a Zádušních Reyster nahlídl? Mám 
zato, žeby Kníha papíru sotva posta�ila. Pora

medle n�kdo, jak se mám do toho dáti? Mn� se 
vidí, že neykratší stezkou p�jdeme, jestli 
                                                          
e. p�es náklad p�ebíhající užitky. 
f. dv� �tvrti jedné t�icátý. 
g. užitky. 

všecky dary a odkazy, na jenerální a hlavní ty-
tule rozvrhneme: a ne, od koho? než co komu,
dáno? vyjevíme. Ude�me tedy na tu cestu, a co 
tak v t�ch p�ed�e�ených Kníhách zaznamenáno 
se vynašlo, summovn�, vedle jistých Titul�, 
vyložme. Jest mi, a bude vždycky lýto srde�n�, 
že mnohých jména, v��né pam�tí hodná, tím 
zp�sobem ututlám, a jako uhlí �e�avé, p�i 
n�mžby se mnozí mohli oh�íti, do popele za-
hrabám; však i toho musím oželeti, když se ji-
ná� nem�že státi. 

352                 Krátky Veytah, 
Co jsou sta�í Horníci, od léta 1430. až 
do léta 1614. k Chrám�m Božím, a na milo-
srdné skutky, z nad�je odplaty Boží, darovali, 

aneb odkázali. 

K Chrámu S. Jakuba Apoštola. 
A hotových Pen�zích. 956. šz. 38. 
gr. vše �eských (což budoucn�
vždycky rozum�j, aby nebylo t�eba 

pokaždy napomínati) 102. kus� dukát� Uher-
ských: z níchžto 50. na Hrob k velkému Pátku 
léta 1508. odkázano. Vidíš jak nákladné Hroby 
sta�í Horníci strojívali?  2. Na Klenotích. 
Monstranci, 32. h�ívny �istého st�íbra vážící. 
Ciboryum (to jest Kalich na Hostye) velké st�í-
brné, pozlacené. Kalich� 5. a dv� Ampully (to 
jest, Mešní na víno a vodu konvi�ky) s šálem, 
vše st�íbrné, pozlacené. Jedna šk�ínka, neboliž-
to krabice st�íbrná, k nošení T�la Pán� k ne-
mocným; na jejímžto víku, �ty�í Evanjelistove, 
dutým dílem byli ud�láni. Kaditedlníce velká 
st�íbrná.  3. Na Ozdobách Kostelních. Archa 
na velký Oltá�, za 300. šz. Kterážto, neopatr-
ností Zvoníkovou, bíledn� sho�evši, na novou 
350. šz. naloženo. Zvony dva menší, a jeden 
veliký Orel �e�ený, léta 1478. slitý. Varhany 
troje. První, brzo po Hory vypálení, a 
Ko353stela obnovení, postavené. Druhé, když ty 
sešly, v létu 1488. vyzdvížené. T�etí, když se ty 
taky �astým hraním pokazily, léta 1535. nákla-
dem št�drých Horník� a Hornic, zp�sobené.  
4. Na Mešních p�ípravách. Vornát jeden zla-
tohlavový. Druhý zelený Aksamítový. T�etí, 
mnohobarevný Damaškový: vše s podobnými 
Antependyemi. Ubrus� Oltá�ních, Alb, Komží, 
Šátk� na Kalichy, i�. nepo�ítám.  5. Na rozli	-
ných v�cech. Štufa st�íbra, za 10. šz. Antyfo-
ná�, za 70. zlat: Uherských. Celá Librá�, to jest 

1.  
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Kníhárna, za drahé peníze koupená. Mnoho ti-
síc liber vosku. Mnoho cínu na svícny. 30. Zá-
hon� Rolí. Velkého Statku m�stského t�etina. 
Na obnovení celého Kostela vnit� i zevnit�, 
velká summa. A mnoho jiných menších v�ci, 
které pomíjim. 

K Chrámu S. P. a M. Barbory. 
A hotových Pen�zích. 2729. šz. 20. gr. �. 
Mimo to 948. Dukát� Uherských. 10. To-

lar� �íšských (ty teprv za Rudolfa Císa�e hlu�-
n�jí jíti po�ali) a 2. h�ívny Pen�z.  2. Na Kle-
notích. Monstranci (ne ta Haví�ská veliká, o 
níž v 16. Handštánu mluveno) 42. h�ivny váží-
cí. Od nížto Zlatníkovi 45. šz. 20. gr. dáno. 
Kalich� 13. Prten� zlatých 20. Ciboryum se 
�tyrma Evanjelisty dutými. Kroužek nemalý 
ryzího zlata.  3. Na oz354dobách Kostelních. 
Archa na velký Oltá�, kteroužto jsme v 13. 
Handštánu vypsali. Varhany nové, léta 1454. 
ud�lané, potom po mnoha letech p�ed�lané. 
Zvon� n�kolik: proto že se �asto s níma p�ely-
vali, až si jeden, který se všem líbil, léta 1478. 
slili. Ten Král Vladislav, pro jeho libý zvuk, v 
létu 1509. na Hornících požádal, a (bodej	
Krále neoslišeli) vyžádal: a na v�ž S. Víta v 
Praze p�enesl. Kterýžto až do roku 1541. celou 
Prahu hlasem svým obveseloval: ale v tom p�e-
d�e�eným práv� neš	astným roce, tím velikým 
ohn�m, jimžto Hrad Pražský, a celá tem�� malá 
Strana vyho�ela, s jinými zvony k zkáze p�išel. 
Památka však jeho až po dnes, u S. P. Barbory
v Kaple S. Ignacia (jinák Haví�ské) v tom 
okrouhlem proti Západu slunce okn�, poz�stá-
vá: nebo to okno, jest jeho širokostí míra. Na 
místo toho p�elibého zvonu, z zvonoviny (na 
díle od Krále Vladislava, za onen zvon dané; 
na díle od št�drých Horník� nadané) léta 1510. 
vylit jest druhý zvon, okolo 80. Centný�u, vá-
žící Ludvík (pro �est Ludvíka, Vladislavova
Syna) nazvaný. T�etí zvon, nákladem n�jakého 
Pana Michala z Vrchovíš	, Horního Hofmistra, 
a p�ed tim na Horách Kuttnách Prymasa, slitý, 
v�bec Michal slove: a�by m�l O Sanna slouti, 
pon�vadž na n�m tato slova jsou vylitá: O 
Sanna vocor. To jest: Sláva na vysostech mé
355jméno jest. �tvrtý, léta 1536. pod tytulem S. 
P. Barbory jest ud�lán: jemuž chasa a zvoníci, 
když se v nov� na zvonici dostal, Nová	ek
p�evzd�li. Pátý, že od Místra Ptá�ka Konvá�e 
byl formovaný, Ptá	ek i dnes sluje: ale že jest 
ke cti a sláv� Boží Rodi�ky Panenky Marye

dedykován, z toho samého dává se znáti, že 
v�kol n�ho psáno stojí: Ave MARIA, gratiâ 
plena: Dominus tecum.  4. Na Mešních p�í-
pravách. Vornát �erný Aksamítový, �ervenou 
tupltykytou podšitý; Jiný dva Aksamítový ba-
revný; Jeden Damaškový; Op�t Vornát zlato-
hlavový, s dvoumi podobnými Dalmatykami 
pro Jáhny. Kteréžto p�ípravy, léta 1486. Kos-
telníci Svato-Barborští od jednoho Kupce str-
žili: ale nem�vše odkud platiti, aby nebyli za-
hanbeni, Kverci a Havý�i Nyfelští (nebo ten 
Couk t�ch �as� šel velmi bohat�) nad ními se 
slitovali; a tak mnoho rud jim nadali, jak mno-
ho zapot�ebi býti uznali. Kteréžto rudy když se 
vyšmelcovaly, st�íbro se do Mince doneslo, na 
Peníze zd�lalo, a co Kupci bylo povinno, to se 
mu odvedlo: ostatek pak mezi chudý lid rozda-
lo.  5. Na rozli	ných v�cech. Graduál za 70. 
šz. Dv� Kníhárny. Handštan velký, za 7. šz ša-
covaný. Dva celý h. Luny Mincí�356ský, a jed-
noho t�etina. Dv� polovice i. Stolic Pregý�-
ských. T�i domy veliký, se všim p�islušenstvím. 
Na jednom, dva díly. Zahrada veliká. Dva Stat-
ky M�stský: t�etího jedna t�etina. Mnoho k. tál�
v dolých rozlí�ných. N�kolik celých oken, v 
Kaplách, okolo velkého Oltá�e postavených. 4. 
Kon�, od jednoho chudého Formana, se vším 
nábytkem odkázaný. 

K Chrámu Matky Boží u Nam�ti. 
A hotových pen�zích. 1697. šz. gr. �. 
Item 92. dukáty Uherský.  2. Na Kle-

notích. Monstranci st�íbrná, nevím o kolika 
h�ivnách. Kalich� 13. Šk�ínek, k nošení T�la 
Božího k Nemocným, 6. Z níchžto jedna byla s 
dutým Rodi�ky Boží obrazem: druhá se �tyrma 
Evanjelisty, taky dutými. T�etí, v zlatohlavové 
škatuli, perlami krumplované: 3. Zlatý Prsteny.  
3. Na Ozdobách Kostelních. Archa, za n�které 
sto kop. Kazatedlnice z p�kného Mramoru. 
Všecky zvony slitý. Varhany veliké.  4. Na 
Mešních p�ípravách. �tyry drahý Vornáty. T�i 
p�kný Koltry. Ubrus�, Alb, Komží, i�. bez po-
�tu. 8. Na rozli	ných v�cech. Dva Pasy st�íbr-
ný; z níchž je357den pozlacený. 5. Handštánu 
bohatých. Dva Massný Krámy. Louka veliká na 

                                                          
h. takový Verštat za 400. šz. gr. �. býval šacován, a 

okolo 40. šz. ro�n� užitku vynášel. Ale jakým zp�so-
bem? o tom byloby mnoho psáti. 

i.  takový Verštat za 300. šz. gr. �. stával, a okolo 30. šz. 
gr. �. užitku ro�n� vynášel. 

k. to jest t�icátých a Kukus�. 

1.
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Ka�enách. 4. Krávy, jak �íkáme, železné. P�l-
druhé velké zahrady. Pregí�ská Stolice. Dva 
domy polovi�ný. Jeden statek celý: druhého 
pulka: t�etího t�etina. Cínu, vosku, nádobí, 
svršk�, bez po�tu; jako v p�edešlích Kostelích. 

K jiným menším Kostel�m. 
�m totižto, ježto v 16. Handštánu máš 
vy�tené: jakož i jiným n�kterým k Ho�e 

Kuttn� nep�ináležícím: ku p�íkladu, Kláštera 
Sedleckého, Frantalského, �áslavského, i�. i�. 
o níchžto zvlášt� jednati, pro obšírnost možné 
nebylo.  1. Na hotových pen�zích. 1971. šz. 9. 
gr. �. 57. kus� dukát� Uherských.  2. Na Kle-
notích. Kalich� 19. Ciboryum 3. dva Prsteny 
zlatá.  3. Na Ozdobách Kostelních. Zvon� n�-
kolik. Oltá�� též n�kolik.  4. Na Mešních p�í-
pravách. Vornáty �tyry. Svícn�, Konvi�ek, 
Alb, Korporál�, Komží, nemoh jsem zpo�ísti.  
5. Na rozli	ných v�cech. Kus st�íbra na Ka-
lich. Lžíc 16. a jeden Koflík, st�íbrných. Op�t 
kruh st�íbra veliký. Kníhárna. Uberlaufy ze 12. 
t�idcátých; to jest, ze 48. Kúkus�. 3. Domy vel-
ký, se vším p�íslušenstvím. Podobn� t�i Statky 
M�stský. 2. Zahrady. Jedno Pole v n�kolik kop 
záhon�. Forma k pe�ení Hostyí. Cínu, vosku, 
plátna, bez míry, a váhy. 

358K Školám Kuttenským. 
T�m nadáno nacházím hlavní summy pod 
Ourok 430. šz. 30 gr. �. a to na drva k �a-

su zimnímu: Item Mendyk�m na šaty, košile, 
obuví, i�. N�kolik postav� sukna, a štuk plátna, 
na ošacení chudších Mládenc�. Dva groše bíla 
na žemli�ky každý teyden: a to na v��né �asy. 
Pov�zte nyn�jší Žá�kove, m�kýli a dobrýli jsou 
ty žemli�ky? Bojím se, že již dávno skamen�li. 

Na skutky milosrdné. 
Krz milosrdné skutky rozumím: Zádušni-
ce (to jest lázn�) Sukna, plátna, ob�dy, i�. 

pro chudé, jak v Špitále bydlící, tak d�m od 
dom� žeb�ící, jakož i v žalá�i v�zicí. Pro té tedy 
a na ty.  1. Na pen�zích pod Ourok. 251. šz. 
gr. �.  2. Na b�žných, 832. šz. 18. gr. 75. kus�
dukát� Uherských, 40. Tolar� �íšských, v t�ch 
Kníhách jsem zpo�ítal. Mimo to, co Páni Še-
phmist�í na�ídili: aby totiž ze všech Cel a Un-
gelt�, peníz �tvrtý: z dvojích Krám� Massných 
(jedny byli pro domácí, druhý pro p�espolní 
�ezníky) všecky d�chody na Špitál se obráceli: 

což tak dlouho trvalo, dokud Svato-Barborské 
stavení, okolo 1483. léta, výš hnáti se neza�alo.  
3. Na rozli	ných v�cech, k týmž milosrdným 
skutk�m, toto že dáno neb odkázano bylo, vy-
nášel jsem. Jedna Láze� v��ná, v nížto Lazeb-
níci byli 359povinni, v ur�ité �asy chudé lidí 
mýti, hlavy pak Benátským meydlem promý-
vati. 32. Postavy sukna. Kníhárna. Jeden dv�r 
poplužní. T�ích dom� polovice. P�lt�etího 
Statku M�stského. P�ldruhé zahrady. 4. Kuku-
sy. Šat� ložních, vinutých, chodících, pe�in, 
svršk�, i�. takové množství, žeby (samou prav-
du povídám) na mnohá množství fasuncích ne-
byli všeho odvezli. Naposledy: pro chudi�ké a 
zpracované Haví�e, 105. šz. gr. �. pod Ourok 
bylo položeno. 

Tu máš laskavý �tená�i, št�drost starých
Horník� summovn� vyloženou. Pokudž pak se 
ti zdá, že to neni, na dv� st� tém�� let, p�íliš 
mnoho; medle pomni co jsem již dávno pravil, 
že totižto t�ch �as�, drahé byli velmi peníze, a 
1. Kopa groš�, desíti nyn�jším �íšským Tola-
r�m se rovnala. Upamat�j se i na to, co jsem 
sprvu napomenul, že totižto, cokoliv tuto po-
ložím, z samých Kníh Kšaftovních, a jednoho 
starého Špurce, jest vytaženo. Já dokonce ne-
pochybuji, žeby se bylo toho ješt� jednou i 
dvakrát více shledalo, kdyby byly Kníhy zá-
dušní nezhynuly. V tomto mým veytahu, mezi 
Chrámu Svato-Jakubskýho dary, neni víc polo-
ženo Kalich� než 5. Ciboryum jedno. Vornáty 
3. toliko. Ježto však p�i Inventu�e, o níž v 17. 
Handštánu jednáno, Kalich� 25. Ciboryum 
�tveré, Vornát� víc než 13. se vynašlo. Z �ehož 
bíledn� následuje, že do t�chto Kn�h není 
všecko zapsáno, co od št�drých dár360c� k Zá-
duším, neb jinam, bylo darováno. A kde jsem 
medle onuno st�íbrnou Kaditedlníci p�ipome-
nul, která v Chrám� Svato-Barborským, na 
zp�sob a Formu toho vzáctného Kostela ud�la-
ná bývala? Nikdež jsem ji nezapsal, proto že 
jsem o ní v t�ch Kníhách žádné zmínky nena-
šel. V��mež tedy siln�, že mnoho v�cí a dar�, 
do Kuttenských Kostel� se dostalo, o níchž 
sám B�h, a jeho Svatí v�dí. A my teprv zvíme, 
když se Kníhy všech lidských �in�, v oudolí 
Jozafatova �ísti budou. 

Jížli jest všeho konec? Ješt� není. Nebo 
poz�stává, abych své �tená�e, zvlášt� pak ny-
n�jší Horníky, kšaftovati nau�il. A� ne já, ale 
sta�í Horníci a Hornice, v tom um�ní naší 
Mist�í budou. P�idám tedy Kšaft�, jenž se mi 
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velmi líbili, n�kolik, a je jako mustr n�jaký 
p�ed o�í p�edstavím: s tou však p�edmluvou, že 
jsem jích do p�edešlého Veytahu nepojal, aby 
se snad n�kdo, že chci dary a odkazy Horni�né 
tuplovati, nedomníval. Ujis	uji, že ni�ehož, z 
v�cí jednou pov�d�ných, neopá�ím. Po�nu pak 
od Ženského pohlaví, jemuž v�k nyn�jší, p�ed 
Mužmi, ba i Kn�žstvem (dob�eli však?) p�ed-
nost dává.  I. Alžb�ta Hraba�ova z Vlkanova, 
v létu 1511. o sv�j Statek takto po�ídila. Aby 
Poru�nici, d�m, Pregí�skou stolici, a d�di�né 
louky svobodné prodali, a za p�ijaté peníze, 
n�jaký Statek pozemský koupili; z n�hožby se 
Kaplan u S. P. B. náležit� chovati mohl. Mimo 
to, všem 361chudým dlužník�m dluhy odpustila: 
a jisté platy, ze t�ech Vesnic plynoucí, na skut-
ky milosrdné obráceti na�ídila. Nau�te se 
Hornice od této Matrony, chudým lidem dluhy 
odpoušt�ti.  II. Anna Mirankova z Suchotle-
sk, na Horách Kuttnách též Souseda, léta 
1539. k Oltá�i SS. Petra a Pavla, v Nam�tském 
Kostele vyzdvíženému, všecko své D�dictví, 
které na gruntech svobodných ve Vsi Vylímo-
ví�kách držela, zapsala. Item, p�l Stolice Pre-
gí�ské, a 200. šz. gr. �. hotových, na Kaplana 
p�i témž Oltá�i, odevzdala. Item, 120. šz. gr. �. 
jednomu Poru�níku vysázela, a aby z ních kaž-
dý rok o S. Martin�, 10. šz. na koupení 4. po-
stav� sukna pro chudé, až do vyjití té summy, 
skládal, zavázala. Item, jinou summu pen�z, na 
jednom Dvo�e vykázala, a z té aby ro�n� po 7. 
šz. se ubíralo, z t�ch pak 7. kop, okolo Vánoc, 
chudým ob�dy se strojili, lázn� zádušní topily, 
od�vy a obuví zjednávali, poru�ila. Posledn� k 
Oltá�i svrchu �e�enému u Nam�ti, Kalich zlatý, 
s zlatou Patenou, 245. dukát� Uherských váží-
cí, pod svým Erbem, a léta 1539. nápisem, št�-
drá Matrona darovala. Kterýžto Klenot, divným 
opatrováním Božím, v tolika válkách, a vojen-
ských do Hory Kuttny vpádích, jest zachován, 
a až po dnes, na veliké Slavnosti, k službám 
Božím bývá užíván. Nau�te se Hornice, od této 
šlechetné Paní, jestli ne zlaté Kalichy k Koste-
l�m ob�tovati; aspo� okolo Vánoc lidem po-
t�ebným, n�jaký 362Obídek strojiti.  III. Man-
dalena Hanušova, Hornice bohatá, v létu 
1586. Sv�ta požehnala. P�ed tim pak takto 
kšaftovala. Na Žáky Vysokostelské a Barborské 
100. šz. na V�zn� 35. šz. na Skutky milosrdné 
125 šz. k tomu ješt� všecko, cokoli po jistých 
odkazích, na svršcích, dluzích, pen�zích z�sta-
ne, obrátila. Mimo to k S. Jakubu 20. k S. P. 

Barbo�e 15. k Nam�ti 15. šz. gr. �. nadala. 
Kšaft pak sv�j takto zav�ela: Pon�vadž žádných 
jiných P�átel nemám: z chudých lidí a Kostel�
P�átely si d�lám. A cokoli jim z statku odkazu-
ji: to vše z srdce ráda jim p�eji. Co to nebyl 
Kšaft rozšafný? Nau�te se Hornice, P�átely so-
b� d�lati z Mammony: kte�íby vaše poklady do 
Nebeských stánk� zanesli.  IV. Eliška Lando-
va, t�i p�edešlé daleko p�edešla. Nebo ješt� v 
dobrém zdraví postavená, 1000. kus� dukát�
Uherských k S. P. Barbo�e of�rovala. O drahá 
a zlatá Of�ra! Nem�la na tom dosti; ale na 
smrtedlné posteli léta 1513. ležíce, ješt� jiných 
osm set kus� dukát� Uherských, k témuž Zá-
duší, za svou duši, vy�tla. Nad to, 3. Kalichy s 
Patenami, a jednu k chování T�la Pán� šk�ínku, 
vše st�íbrné a pozlacené: Item Vornát zlatohla-
vový s K�ížem, a perlovým Humeralem: Item 
n�kolik Vornát� a Kápí (Pluvial�) Aksamíto-
vých, Damaškových, Karmazinových, Tykyto-
vých, témuž Chrámu odeslala. Mimo to všecko, 
Sest�e své 100. dukát� na ruku položila, prose-
cí, aby za té peníze Mon363stranci nevelkou k 
Nam�ti, sukna chudým, Víno k Službám Bo-
žím, objednala. Nau�te se, od této pravé Al-
mužníce, Hornice, nepravím 18. set zlatých 
Uherských, ale aspo� 18. Reynských, na Chrá-
my Boží nakládati. Již snad dosti o tom pohla-
ví: taky n�co o druhém: kteréžto, sta�í �echo-
ve, Mužské nazvali, že víc m�že; jako první, 
Ženské, jmenovali, že ony samy obílí v Polích 
žinávaly.  I. Havlík Mincí�, v létu 1484. sv�j 
nešpatný statek, Manželce a dítkám odkázal: 
však na duši svou nezapomn�l. Nebo m�vši 
dom� n�kolik, kázal jeden z ních prodati, a 
peníze za� utržené, k S. P. Barbo�e odvesti. 
Druhý d�m, s lukami a d�dinami, poru�il též 
spen�žiti, a z té summy jednu celou polovici k 
Nam�ti: z druhé, 10. šz. k S. Ji�ímu, a ostatek 
k S. Bartolom�ji odevzdati. Dále: Lun Mincí�-
ský, k jednomu Oltá�i u S. Jakuba, aby tu 
Kaplan chován byl, zapsati poru�il. Op�t: na 
Kalich k Nam�ti, v n�mžby se T�lo Pán� k 
nemocným nosilo, jednu St�íbrnici, dv� lžíce 
st�íbrné, k tomu Prsten zlatý neylepší, na po-
zlátku toho Kalichu, odložil. Ješt� na tom dosti 
nebylo. Nýbrž V�nec perlovy, s že�klemi a pa-
sem ze st�íbra, chudého S. Lazara obohatil. S. 
Martinu pak, jakožto n�kdejšímu Rytí�i, pás 
vojenský st�íbrem okovaný, a ostatní zlaté pr-
steny presentoval. Nau�te se Horníci, od toho-
to  Mincí�e,  aspo�  ty,  od  jiných   opušt�364né
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Kosteliky, fedrovati.  II. Jan Pokšuch, 1495. 
léta, S. Jakuba a S. P. Barboru, po 10. Ko-
pách pod�lil: ale více zasloužil, když p�es 13. 
set kop zadržalých Ourok�, dlužník�m svým 
milostiv� z Reyster vymazal, a aby jen Jistinou 
byli povinni, ustanovil. Nau�te se Horníci od 
Pokšucha, spravedliv� se modliti: Odpus�
nám naše viny (dluhy) jakož i my odpouští-
me.  III. Jan Máslník, dva domy (z níchž byl 
jeden jak na Crkáni �íkají) léta 1537. pro chudé 
odkázal; tak aby se oba pronajímali, a z t�ch 
nájm�, v jisté �asy Zádušníce chodc�m topily. 
Více: 160. šz. �eznickýmu, Krej�ovskýmu, Pe-
ka�skýmu a Ševcovskýmu Po�ádk�m, každému 
po 40. Kopách odkázal, jímižby Cechmist�í, 
pot�ebné Mistry zakládali. Aby však ty peníze 
nikdá nezhynuli, p�i vyjití každého roku, po-
ru�il tu summu zupomínati, Poru�ník�m uká-
zati, potom zase na p�j�enou vzíti. Kterýby pak 
Cech své summy k tomu �asu neshledal, ten 
aby k ní právo propadl, a jiný Cech pot�ebný 
dosáhl, moud�e ustanovil. Trvá ta Fundaci až 
do dneška. P�es to všecko, 500. šz. na stranu 
zvlášt� položil, aby za n� n�jaký nezavadný 
statek pozemský koupen byl, a z užitku jeho 
Poru�níci po 2. Kopách za svou práci ro�n�
brali, ostatek pak na milosrdné skutky obráceli. 
Nau�te se Horníci, pot�ebným Cech�m a Mist-
r�m, v jejích živn�stkách pomáhati.  IV. Sva-
toš, Zvo365ník Nam�tský, k Nam�tskému Pan-
ny Marye Chrámu, kterému mnoho množství 
let v�rn� sloužil, 50. šz. hotových, a Kalich (u 
n�hož zlatá �íše, noha pak toliko st�íbrná, ale 
draze pozlacená se nacházela) s Patenou též 
zlatou, léta 1546. of�roval. Nau�te se Horníci
na Of�ru choditi.  V. Simeon Srb�v v létu 
1581. k S. Jakubu 100. tolar�: k Nam�ti 100. 
tolar�: Kn�žím n�kterým po 15. šz. a t�m chu-
dým, jenžto žebrati se styd�jí, 50. tolar� daro-
val. Špitálským pak d�dk�m a babicím, na šaty 
a jiné pot�eby též 50. tolar�, vše �íšských za-
nechal. Nau�te se Horníci, že t�m, jenž o všec-
ko p�išli, a však k žebrácké holí sáhnouti, a na 
kámen vysednouti se hanbí, v�tší zásluha jest 
almužnou p�isp�ti; než t�m, kte�í d�m od domu 
chodí, neb na stezkách a p�ed vraty Kostel�, 
své žebrácké latinky Rozpome�te se, op�tují.  
VI. Pavel Landa, k S. P. Barbo�e 200. k vy-
sokému S. Jakuba Kostel� 50. k Nam�ti 50. 
do Humpolce, odkudž byl rodilý, k Záduší 20. 
kop vše groš� �eských léta 1510. po�ídil. Mi-
mo to 600. kop, aby za n� v��ný plat byl kou-

pen, a z n�ho každoro�n� na Služby Boží, a 
milosrdné skutky se nakládalo, Poru�ník�m 
odevzdal. Nau�te se Horníci od Landy, nad 
Chrámy, v níchžto jste K�est Svatý p�ijali, se 
nezapomínati.  VII. Kašpar Fifek, p�ebohatý 
Kožíšník (jakž v 11. Handštánu praveno) roku 
Pán� 1583. Dv�r sv�j svobodný, 366se vším 
ješt� nemláceným obílým, se 13. kopami záho-
n� vorné Roly, na milosrdné skutky pro chudé, 
št�d�e kšaftoval; kterážto Fundaci až do t�chto 
�as�, p�ed Svatokrádci Harpyemi obstála, a od 
Fundátora, Fifkovská sluje. Nau�te se Horníci, 
za D�diny zemské, Pole Nebeské kupovati.  
VIII. Jakub Holý Šotnovský z Zavo�ic, Sou-
sed a Horník na Horách Kuttnách, zvláštního 
p�ipomenutí zasloužil, netoliko proto, že Zá-
duším dob�e posloužil, ale taky že zp�sobu, 
jakby kdo obohatnouti mohl, vynau�il. Ten 
Muž (jak sám v Kšaftu léta 1590. vyznal) z 
malých za�átk�, k velikým prost�edk�m takto 
p�išel. Hned jak první živn�stkou živiti se po-
�al, z každého vyd�le�ku, jistou �áste�ku pen�z 
do truhli�ky, schváln� k tomu koupené, odklá-
dal, a z toho poklade�ku chudým Žá�k�m, suk-
na, st�evíce, kníhy, papír, a jiné pot�eby kupo-
val. Divná v�c! �ím víc dával, tim víc B�h mu 
žehnal: nebo nikdá ta truhli�ka se nevyprázd-
�ovala, nýbrž vždycky, po všech nákladích, 
p�ebývalo: tak že jednou v té truhli�ce 25. šz. 
gr. �. nachovaných nalezl. I koupil za tu sum-
mu 2. Kukusy v dole K�íži na Couku Reyz-
ským: a cokoli z ních Uberlauf� p�ijal, všecky 
do té Žá�kovské Pokladníce skládal. Po n�kte-
rým �ase, když do ní op�t nahlédl, mimo nad�-
jí, 40. kop hotových napo�ítal. Z níchžto vezma 
30. a k t�m jiných 50. šz. p�iloživ, za tu 80. šz. 
gr. �. summu, vorné 367rolí kus k Školám Kut-
tenským p�ikoupiti, a z ní pocházející užitky, 
na vychování obojího Žákovstva, nakládati po-
ru�il. P�i manželce pak své Maryán� na�ídil, 
aby ona, po jeho smrti, z t�ch dvou Kukus�, 
Uberlaufy, tak jak on kdy prve, na chudé Žáky 
vynakládala, na Boha a sv�domí své pamatujíc. 
Když by pak i ji B�h z tohoto sv�ta povolal, 
aby i hned ty Kukusy, s svýma Uberlaufy, k 
Školám p�ipadli, a z ních vždy Expensi na Žá-
ky vycházeli; tak jakby Páni Šephmist�í 
(pon�vadž, prey, jejích jest povinnost, ochran-
nou ruku nad Školama držeti) za neylepší 
uznali. Tak hle on Školi zaopat�il! Aniž na 
Boží Domy zapomenul. Nebo k Chrámu S. P. 
Barbory 15 šz.  Do Hostinného, odkud byl ro-
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zený, k Špitálu 6. šz. a p�l Kukusu v dole K�í-
ži, pro chudé domovní, jenžto se žádnou práci 
živiti nemohou, odkázal. Posledn� ješt�, dluž-
ník�m svým všechn�m, jichžto bylo nemálo, až 
do posledního halé�e odpustil. Nau�te se Hor-
níci, ze všech zisk� svých, a jednoho každého 
užitku, n�jakou �ástku pro Pána Krysta, a pro 
�eládku jeho, totiž chudé, na stranu odkládati, 
aby vám B�h v vaších živnostech a obchodech 
požehnal. Nau�te se Žá�ky (z níchžto kdo ví co 
B�h po letech ud�lá? snad, že nad vašema d�t-
ma budou panovati, a oni p�ed ními budou se 
muset klan�ti) št�drou almužnou fedrovati; od 
prah� svých dom� nezapuzovati; pod okny zpí-
vající, zatlu�ením na sklo, neodbeyvati. Pomn�-
te na to, co S. Augu368stýn k vám dávno psal: 
Chceši býti Kupcem neylepším, Lichevní-
kem znamenitým, dej to, 	eho nem�žeš za-
chovati, abys dostal, 	ehož nebudeš moci ni-
kdá stratiti. Dej málo, abys vzal stokrát více. 
Dej Statek zemskey, abys v�	ného d�dictví 
dosáhl. Tak S. Augustýn napomíná, a já s nim 
tento, i p�edešlý všecky Handštány, zavírám. 

Výklad Pohádky Horní	né, 
V t�etím Handštánu na Horníky podané. 

�ipov�d�l jsem v té Pohádce, že ji vy-
ložím, vyjád�ím a vyvedu, když Holýho
do Školi p�ivedu. Ay hle nyní práv� s 

Holým v Škole jsme byli, když jsme Jakuba 
Holýho z Zavo�ic, velikou k Žák�m a Školám 
lásku vyložili. Pro�ež, dle slibu, se zachovej-
me, a pravý té Pohádky smysl vyprav�jme. Ty 
�tená�i, neyprv sob� tu Pohádku vyhledej, po-
tom po každém �ádku p�e�teným, sem nahlýzej, 
a tak najdeš smysl pohádky hotovey. 

a. M�sto Hora Kuttna b. bývala n�kdy 
všem velmi platná. c. Vynašel její Hory Kn�z a 
Mních, slibem �istoty Bohu zavázaný. d. Ha-
ví�i pak N�369me�tí k zr�stu m�sto p�ivedli. e.
Dali tomu místu jméno od Klášterské Káp�, 
Kuttna. f. od Hor pak a les�, Hora: tak že 
pošlo jméno Kuttna Hora. g. Skrze Rud v do-
lých sekání, h. p�išla Hora k zvelebení. i. Má v 
dolých Rudy St�íbrné: k. jímižto mnozý k sláv�
p�išli. l. Bývala Král�m �eským hrub� milá: m.
a mezi Panstvem velmi vzácná. n. Mnoho Ofi-
cír� Horních; o. ale ješt� více Haví�� p�i t�ch 
Horách z�stávalo. p. Kte�ížto rádi na ních pa-
vovávali: q. proto že mnoho užitk� z ních brá-

vali. r. Nyní pak že již ty Hory v�kem sešly: s. a 
St�íbro ne tak hlu�n� se dobejvá. t. Málo kdo 
sob� t�ch Hor váží: u. což nyn�jší Horníky
hrub� bolí. 
 Ten jest výklad té Horní Pohádky. 
  Nem�jž o ní žádné více hádky.

Promluvení 
nyn�jším PP. orník�m.

Lišeli jste až posavád veliké 
Starých Horník� Chvály, 
Páni Horníci. Co pak k tomu 
všemu pravíte? snad se 

domníváte, že tím jejích bleskem, 
všecka vaše Zá�e jest poh�ízená: a tak 
širokým Slávy Oblakem, ja370sná va-
šeho jména Hv�zda, zastín�ná. Nikoli. 
Anobrž Zá�e více osvícená; z Hv�zdy 
Slunce u	in�no. Nebo, jestliže pravdu 
pravil (jakož pravil) Mud�ec 
Šalomoun (v Moudrosti 17. Kap:) Sláva 
Syn�, Otcove jejích: jist� nem�že než 
ta neyv�tší vaše sláva býti, že jste z 
tak Slovutných P�edk� pošli: a co více 
jest, vlastn� po ních se poda�ili. Tak 
že mezi ními a vámi t�žko rozeznati, a 
neumím �íci: Onili v vás obživli; 	ili 
jste vy v ních pominuli? Pro	ež, co-
koli o ních jest praveno, to o vás má 
býti rozumíno: pon�vadž z jejích ži-
vého obrazu, pravý Kontrfekt na sob�
vytva�ujete. K dokazání toho, není 
zapot�ebí dalekých d�vod� hledati; ze 
všech stran samý se vyskytují. Vaší 
P�edkove p�i Králích �eských Milost 
nalezli: Vy jí nikdá nestratili. Oni 
rozmanitá Pryvilegia na ních vyjed-
nali: Vy k potvrzení p�ivedli. O ních 
Královští Slavíkove líb� zpívali: Vás 
až po dnes vždycky svými milými V�r-
nými nazývali. Byli oni u všech u veli-
ké vážnosti: Vy jste jí svou vinou ne-
zleh	ili; kdo Horám vaším Bohatství, 
ten vám váhy ujal. Vešli oni n�371kdy v 
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jednotu s Pány Pražany, a až do zá-
huby své jí hájili: Vy, abyste od ních a 
P�ednosti po ních, nebyli odstr	eni, 
jakých Soud� a Outrat až dosavád 
jste nepodníkli? Oni o zachování Hor 
a Pavu�k� velmi pe	ovali: Vy, abyste 
ty Královské Regalie zdrželi, všecko 
jste tém�� Zboží své vynaložili; tak že 
mnozí z vás k žebrácké mošn� p�išli. 
Vy Kosteli ozdobujete, které vaší 
P�edkove založili. Vy samo-
spasitedlného Náboženství hájíte: kte-
ré sta�í Horníci štípili; Noví z ko�ene 
tém�� vyvrátili. Vy rozli	né Fundaci 
vyzdvíhujete: které za Nových Horní-
k� klesly. Znám se, že Kací�� (jako 
vaší Sta�í, Tabory) nemo�íte: ale však 
žádného takového vlka v Sousedství 
netrpíte; a na znamení, že pravá Víra
u vás p�ebývá, v Erbu a Štítu svém, jí 
nosíte. Znám se i k tomu, že se s Ne-
p�áteli, jako vaší P�edkove, nepotyká-
te: nicmén� však �ervených Lv� tytule 
zasluhujete, když zjevné h�íchy a ne-
šlechetností zmužile porážíte. I toho 
nezapírám, že pen�z na Hýle, jako 
vaší P�edci, nem��íte: však nemálo 
Poklad� v V�ži milé S. Panny 
B A R B O R Y skrytých máte. 
372Nebo, Vy jste, té Sv�tici Boží, Den 
její Památky veyro	ní zasv�tili: což 
P�edkove vaší neu	inili: Vy jste k 
rozmnožení její slávy, hlu	nou Pout, k 
	tvrté Ned�li po Velikonoci, zarazili: 
což P�edkove vaší pominuli. Vy jste ji, 
v novém Štítu svém, na neyvyšším 
míst�, jako na Tr�nu, posadili: abyste 
Sv�tu, Královnu svých srdcí, vyjevili. 
Nechci já tu nic p�ipomínati o Policií, 
kterou po svých P�edcích, jak dalece 
tento v�k snáší, zachováváte. Nic o 
horním Hospodá�ství, které v té chu-
dob� vaších Hor, piln� zdržujete. Nic 
o Minci, o jejížto po�ádnost a 
spravedlnost hrub� pe	ujete. 

Nu m�hod�k PP. Horníci, od t�ch p�e-
vysokých a chválitebných skutk�, ni-
kdý se nestrhujte! s slavnými svými 
P�edky state	n� o závod b�žte! aby 
vaší Potomkove stokrát více mohli o 
vás psáti, nežli jsem já, o vaších 
P�edcích, v této Knížce napsal;  a o 
vás tuto krati	ce navrhl. Jakou pak 
mn� odplatu, za mou nelehkou práci, 
dáte? jak se mi odm�níte? Zlata a 
St�íbra od vás nežádám. Ale to jediné, 
co od Athenyenských, jeden jejích 
Kronyká� žádal: Commendo vobis Ma-
trem 373meam. Abyste sob� Matku mou, 
která mezi vámi již tém�� 50. let z�s-
tává v Sousedství, m�li poru	enou; a s 
ní, jako až dosavád, v svornosti a lás-
ce budoucn� vždycky p�ebývali. Kte-
rá jest pak ta Matka má? Ta, kterou 
prvního dne Ledna, léta 1626. Ney-
jasn�jší a neynep�emožen�jší Pán, Cí-
sa� 
ímský a Král �eský Ferdynand, 
toho jména druhý, skrze své Komisa-
�e na Hory Kuttny uvedl, a aby vám v 
Chrám� S. P. a M. Barbory, Službami 
Božími posluhovala, dítky vaše v 
Ctnostech a literním Um�ní v Školách 
vyu	ovala, na�ídil. Dovtipujete se již 
bezpochyby  kdo  jest  ta  Matka  má? 

Povím ješt� z�ejm�jí: která, místo 
 Erbu, tohoto jména 

užívá. 
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E P I L O G U S .
To jest 

K Svaté Pann� a Mu	edlníci 
BARBO
E 

Závírka.
Iiž jsme vyhrali  Barboro! 
Všech Ctností slavná Oboro. 
 Jo Paean! bu� chválen Pán 
 Všech mocností, na vysosti, 

  Z toho Daru drahého! 
Krystova Choti  Barboro, 
Mé mdloby silná Podporo, 
 Tob� díky p�eveliký! 
 Sláva v�	ná, Chvála vd�	ná, 
  Budiž 	asu každého. 
Kdyby tvé Ruky nebylo, 
Vše by se bylo skartilo: 
 Kuttny chvála, zle by stála; 
 A Horníci snad v a. temnici 
  Až podnes by v�zeli. 
Tys mne vzbudila Sv�tice; 
V psaní sílila neyvíce: 
375 Kníh podala, Škart dodala, 
 A Pam�tí, jenžto v smeti 
  Od mnoha let ležely. 
Když jsem se dolu b. he�oval, 
Drahé Handštány c. hažoval; 
 P�i mn�s stála, ukázala 
 Sv�tlem Lampy, mezi d. Kampy, 
  Kde se e. Štufa sadila. 
Tys svou V�ží f. štemplovala 
g. Firšty, h. Jochy zdržovala: 
 Aby i. Šala, nebo skála, 
 Nenadále, v �ákým k. Tale, 
                                                          
a. v temném n�jakém míst�. 
b. zpoušt�l. 
c. hledal. 
d. mezi visutými skalami. 
e. Kus rudy. 
f. podpírala. 
g. stropy v skalách. 
h. p�í�ný trámy. 
i. obdylný Handštan. 
k. na n�jakým míst�. 

  Hlavy nep�iklopila. 
Když noha l. Fartu chybila, 
Tys mne Rukou zachytila: 
 Tys v hlubinách, rozsedlinách, 
 V m. šlamu, v hlín� (místo n. Pín�) 
  Perlovy Pláš� prost�ela. 
Kdykoli jsem v práci zoufal, 

eklas: abych v tebe oufal; 
 Že pom�žeš (neb vše m�žeš) 
376 Z té starosti, a ouzkosti. 
  Taks pot tvá�i set�ela. 
Jak jsi �ekla, tak se stalo: 
Všecko již sv�j konec vzalo: 
 Hle již Kníha sv�j cíl stíhá; 
 Již �erpadla Lo� dopadla. 
  Stojí v Portu bezpe	n�. 
O BARBORO Panno Svatá, 
Za Patronku Horní vzatá: 
 Žehnejž Horám, o. Erckomorám; 
 Napl� chudý St�íbrem Rudy; 
  A� jsou všem užite	né. 
Vypros, a� se vrátí sláva, 
Oných let Krále Vácslava: 
 Když z Hor Kuttny, ne na Putny, 
 Než na p. Hýle, každé chvíle, 
  q. Auspeyty vycházeli. 
Pokudž tak Panno u	iníš, 
A Horám zboží p�i	iníš: 
 Všem Horník�m, Nákladník�m, 
 Vzbudíš srdce, aby v brzce 
  Tv�j r. Palác dostav�li. 
   A.    M.    D.    G.

                                                          
l. �eb�íku. 
m. v blát�. 
n. misto lešení. 
o. míst�m, v níchž se rudy skládají. 
p. v nádobách 12. Centný�� držících. 
q. užitky, po všech na Hory nákladech, p�ebíhající. 
r. Kostel, jenž není dokonaný. 
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eyst�ík
Slov Horni	ných 

V této Kníze p�ipomenutých, s jednoho každé-
ho vyložením. 

Napomenutí. 
�koliv ta Slova Horni	ná, na
svých vlastních místech, kde se kte-
ré namátlo, již jsou vyložená: nic 
mén�, na snažnou n�kterých do-

brých P�átel žádost, tuto je, podle Abecedy, 
p�ikládám a vykládám: tak aby, co por�znu le-
ží, jako do jednoho Snope�ku se svázalo; a,
pokudž snad n�které bez výkladu z�stalo, as-
po� tuto k vysv�tlení p�išlo. Pon�vadž pak z 
t�ch Slov n�která, bez pomocí jiných Slov 
Horni�ných náležit� vyložiti se nemohla, kdy-
koli �tená� takové Slovo natrefí, a	 vlastního 
jeho smyslu, pod literou, ku které ono pat�í, 
pohledá, jist jsa, že, �eho hledá, vyhledá. Po-
sledn� sluší i toto v�d�ti, že tento Reyst�ík 
všech Horni�ných Slov neobsahuje, ale t�ch 
toliko dotýká, o kterých se Kníha zmínila. 
Mnoho jiných vn� z�stalo, o níchžto bude moci  

jednati, komu se zalíbí Silvu neb Dictioná�  
Slov Horni�ných na sv�tlo  

vydati. 

A.
Anklopé�.    který Haví��m hodiny zv�stuje. 
Auszpeyt.    Užitek po všech nákladích p�ebí-

hající. 
B. 

Barchaníci.    kte�í, když se Cány lijí, barchan 
natažený drží. 

Bechyn�.    Komora, v níž se ruda neb nádobí 
Horní skládá. 

B�hati na pú�e.    na kole�ku voziti. 
C. 

Cál.    jistý po�et koží, v níchž se ruda táhne.
Cálovka.    Kože volová, v niž se vody po 

rumpále z dolu táhnou. Drží 40. Pražských 
pinet.

Cány.    Pruty kulatý, z rozpušt�ného st�íbra litý. 
Couk.    Pramen st�íbra. Aneb rud v zemi pro-

tažení.
Cecha.    kde n�kolik dol� neb vort� pospolu.  
Cechvoda.    Stok mnoho vod na hlubin�.

Cupus.    P�ikladání pen�z na D�lníky a jiné 
pot�eby.

Cimrknecht.    �emenné sed�ní, po n�mž se 
Haví�í do dolu n�kdy pouští.

Cimrman.    Tesa� Horní.
Cimrovati.    Bedniti, prknami táflovati.
Cizury.    Mincovní ost�ížky.
�ervenec.    Ruda po�ervenalá, k plíc�m neb 

játrám podobná. 
�írlata.    Ruda �erno-sv�tlá. 

D. 
Deposici.    Místo kde Ou�ad Horní Reystra a 

jiné v�cí skládá.
Devalvaci.    Umenšení ceny na Pen�zích. 
Divo	ina.    Syrovost v rudách jedovatá.
Drnová voda.    která z dešt� pochází, a skrze 

drn do dolu se táhne.
Drtel.    �tvrt dne. Item: jistý po�et hodin k dílu.
Druzy.    Ruda na zp�sob �ezaného k�íštálu 

hranatá.
D�l.    jáma hluboká.    Dolec.    jáma nehrub�

hluboká.
Dumploch.    Míra Horní, 4. loket Pražských 

dlouhá.
Duna.    Prkno.
Dygnovité St�íbro.    ney�ist�jší.

E. 
Erbštola.    D�di�ná Štola.
Erckauf.    kupování Rud.
Erckaufe�i.    Jenž rudy od Horních Nákladní-

k� skupují.
Erckomora.    kde se ruda skládá.
Ercthaler.    který rudu d�lí, a na jisté míry 

m��í.
F. 

Fákle.    T�ísky k podpalování d�íví.
Farfule.    �tverhraný kusy St�íbra z Canu na-

�ezaný.
Fejlem voda jde.    Valý se.
Fejlovati vody.    Vyvažovati.
Felizna.    Ruda co železo tvrdá.
Fertón.    �tvrt h�ivny. t.j. 4. loty.
Feyn.    St�íbro na �isto p�epálené.
Feysl.    Kladivo jako Perlík.
Fimol.    železný Klín.
Firšt.    Strop Skály.
Forovati.    s f�rou jezditi.
Frátová neb Frátovitá voda.    Voda z pod-

zemních skal se preyštící. 
Fryše.    Ruda sv�tlá m�d�nicovatá.
Fucovati.    Vodu do Cálovky nahán�ti.
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Fudrnost.    dolová uli�ka, kterou se v dole 
chodí neb vozí.

Fudrovati.    po fudrnosti táhati neb voziti.
G. 

Glánc.    Ruda bliskavá bohatá.
Gláncovitý.    bliskavý. 
Joch.    Trám na p�í�ku.
Grády.    Místa a jako stupn� v Dolých. Nebo 

Horníci každý d�l na trý d�lí. Totiž na 
Grády ho�ejší, prost�ední, a dolejší.

Grub.    Ruda nedošlá, a jako napilovaným cí-
nem posypaná.

Guldanec.    Ruda podobu zlata mající.
Guldantropy.    Ruda podobu zlatých kr�p�jí 

na sob� mající.
Gvaldykovati.    Hory t�žiti a vzd�lávati.

H. 
Halda.    Jalového kamení rudního hromada.
Halt.    Cena neb vážnost kterékoli mince.
Handštán.    Kus rudy, cobys do ruky mohl 

vzíti.
Hant.    Visící Skála.
Hantova Štola.    která skrz visící skálu b�ží.
Hašpl.    Rumpal. Item: ta celá hlubokost, kte-

rou provaz z rumpálu dolu jde.
Hašplí�.    Pacholek, jenž p�i rumpálu d�lá.
Haví�.    který rudu v Skále seká.
Hážovati.    Hledati.
Hejí	.    který pláty p�ebírá, a zlé od dobrých 

odd�luje.
Hejpank.    Za�átek vazby nad šachtou.
Hejzelna.    Topo�íšt� u Kladiva.
He�ovati se.    po Cimrknechtu dolu se poušt�ti.
Hert.    Hutní pec, v nížto St�íbro od m�di se 

d�lí. 
Hertové St�íbro.    v takové peci p�ehnané.
Hlínáci.    jenž hlínu k dol�m kopají a dodávají.
Hlubina.    neyhlubší místo v dole.
Hnáti.    Rudy ko�ma na horu táhnouti.
H�ivna St�íbra.    Drží 16. lotu.
H�ivna Pen�z lehká.    držívala 48. gr. �. 
Hunt.    Necky na smyku neb Sá�kách.
Huti.    Kde se rudy šmelcují.
Hutman.    Strážný a jako Šafá� dolní.
Hutmistr.    Ou�edník Hutní.
Hutníci.    jenž p�i hutech d�lají.
Hýle.    Nádoba 12. Centný�� držící.

K. 
Kahanec.    Haví�ská Lampa.
Kamp.    Visutá skála jako Klín neb Ropouch.
Ka�koví.    Oblátkový kámen. 

Kašny.    Podlahy, na n�ž se perky kladou.
Kouty.    Zbytky, po odvážení rud do kouta 

smetený.
Kavna.    Haví�ský d�m neb chalupa.
Kdýn�.    Dílo na oukol projednané.
Khe�.    Sb�hnutí mnoho rud do hromady.
Klábovati.    Mazati, obmazovati.
Klábverk.    Vypálená na Štusu hlína.
Klauzn�ní.    Doutnání.
Kláznovati.    Rudy po haldách hledati, a jako 

pab�rovati.
Klívr.    St�íbrná na rud� pomazanka, co h�bet 

u nože tlustá.
Klopí�.    který pláty okrouhlé d�lá.
Klopovati.    Rudy po haldách hledati, a jako 

pab�rovati.
Klopy.    Ruda po haldách shledaná.
Klufta.    Žíla St�íbrná.
K�oury.    �isté samorostlé St�íbro na zp�sob 

kade��.
Kocábka.    Truhla, v níž se ruda po fudrnosti 

vozí.
Kompast Horní.    Maršejdnický stroj, na dva-

krát 12. hodin rozd�lený: jehožto jazý�ek k 
p�lnoci obrácený, na kterou hodinu klufta 
štreychuje, u�í.

Kopeyzna.    Železo, z n�hož táhadla p�i vod-
ním stroji visí.

Kopka.    Domek Haví�ský.
Košty.    Náklady Horní a outraty.
Kotlina.    Nad zasypanou šachtou, jako kotel, 

jáma.
Kože Radschachtní.    Veliký pytle koženný, v 

níchž se ruda z dol� na horu žene.
Kožošvec.    který Kože k Horám d�lá.
Kroužky.    Luj do Haví�ských kahanc�.
Krn�.    Koryta, po níchž se voda vede.
Krobštán.    tlustý prut železný, na obou kon-

cích oko mající.
Krumpusy.    Háky, z níchžto trubní bidýlka 

visí.
K�ížová v�c.    K�ížem ležící klufta.
Kukus.    jest �tvrtý díl jedné t�idcátý.
Kuprový kamýnek.    M�
 ze šlaku dokonále 

nevyhnaná.
Kunstšteygí�.    Mistr nad Vosrkunstem.
Kunstvorterové.    Toho Mistra tovaryší.
Kvarc.    Ruda k po�ernalému Mramoru nápo-

dobná.
Kvartál.    �tvrt léta.
Kvecí�.    který farfule rozší�uje.
Kverk.    který na Hory nakládá.
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Kventl.    Kventlí	ek.    �tvrtý díl jednoho lotu.
Kysí�.    který Cány do barchanu lije.
Kyvle.    Ploskatý vokov.
Kyz.    Ruda v níž víc m�dí než St�íbra.
Kyz suchý.    který neni dost tekutý.
Kyz fryšovitý.    který jest tekutý.
Kyz plentovitý.    který jest tmav� sv�tlý.

L. 
Ládovati.    Napl�ovati.
Ládu�k.    Pln�ní. Item: t�žce napln�ná nádoba.
Lámgrub.    Hlíništ�. Jáma, kde se hlína kopá.
Lán Horní.    Míra, 7. later držící.
Látro.    drží 3. lokte a p�l druhý �tvrti Pražské.
Látroch.    Pr�duch, kterým smrad z dolu vy-

chází.
Lednice.    Místo kde se Vodní kolo to�í.
Léhenschaft.    Nájem Horní z jistého užitku.
Léhenschaftník.    který v nájmu d�l neb vort 

drží.
Les.    Všeliké d�íví k horám pot�ebné.
Lezení.    Kudy se dolu neb na horu leze.
Lijovitost Hory.    Ležatost Hory.
Lint.    Ležící skála.
Lintová štola.    která skrz ležící Skálu pro-

chází.
Litloch.    Pr�duch, kterým vítr do dolu p�i-

chází.
Lochovati.    Díru v skále d�lati.
Lór.    Vyva�ování �erných plát� na bílo.
Lórovati.    Pláty vyva�ovati.
Lórý�í.    Kte�í pláty vyva�ují.
Lozovati.    na míst� druhého k dílu p�istoupiti.
Lozovitý.    Sypký.
Lozu�k vody.    Drží 18. Šilinku. Jeden pak 

Šilink 12. Cálovek. Cálovka, 40. Praž-
ských pinet.

L�n.    Zasloužená mzda. 
Lutna.    Prkenný nad látrochem komín.

M. 
Máršejd.    Rozm��ení Hory.
Máršejdník.    M��i� Horní, jenž pod i nad 

šachtami míry táhne.
Máršejdovati.    Horní míry táhnouti.
Míhadla.    Stroj, kterým se vody z dolu táhnou.
Mince.    Peníze. Item: D�m mincovní, jenž se 

u Hory Vlaský Dv�r jmenuje.
Mincí�i.    Jenž pláty k pen�z�m formují.
Mincí�ský l�n.    Verštat na n�mž Mincí� d�lá.
Mincschlág.    Bití rázu a pen�z.
Muntloch.    díra do dol�, neb štoly, neb do ha-

šple.
Murovati.    Zdíti, vyzdívati.

N. 
Na den.    na horu, z dolu neb šachty.
Nadražená ruda.    Natrefená. 
Nadraziti.    Natrefiti.
Nametalo se.    Napadalo.
Nedostálý peníze.    Když se víc na Hory vydá, 

než za rudy neb St�íbro utrží.
Nysyk.    Ruda dírkovatá, požlutlá, a se blištící. 

Otec rudy od Haví�� nazvaná.
O. 

Obložiti dílo.    D�lníky k dílu zavesti.
Obro	ní.    Zbyte�ní, a jako v záloze.

P. 
Pacholci.    jsou ti, jenž rudy a perky na púrách 

vozí.
Pagamenty.    Všelijaké staré d�lané st�íbro: 

jako Lžíce, Koflíky, Pasy, Mísy, i�. i�.
Pavovati.    Hory t�žiti a na n� nakládati.
Pavu�k.    Hor t�žení a na n� nakládání.
Pecka.    Uzel rudy, k dobývání t�žký.
Pemrlice.    Ru�ní kladivo Haví�ské.
Percoch.    Dušnost, Haví�ská nemoc.
Perk.    Jalová skála.
Perkoví.    Drobná jalová skála.
Perkovice.    Kože, kteroužto se rudy a perky z 

dolu na horu táhnou.
Perkmistr.    Zprávce Hor.
Perkvanty.    Od�v Oficír� Horních.
Perkytle.    Havi�ská káp�. 
Pín�.    Lešení. 
Plát.    Plech aneb peníz bez rázu.
Plent.    Ruda chudá �erno-sv�tlá.
Pletle.    Ruda m�d�nnými krup�jemi 

pokropená.
Plik.    Bochník St�íbra v hutní peci sehnaného.
Por.    Nádoba, do níž mnoho Centný�� vchází.
Pregí�i.    kte�í na plátích rázy bijí.
Pregí�ská Stolice.    Verštat na n�mž Pregí� rá-

zy bije.
Pregovati.    rázy na plátích vyrážeti.
Prejtý�.    který rudy roztlouká, a od perku od-

d�luje.
Prejtovati.    roztloukati rudy, a od perku odd�-

lovati.
Prengáda.    Dílna, kde Pregí�i rázy bijí.
Prennárna.    Dílna v níž se st�íbro na feyn t.j. 

na �isto p�epaluje.
Prennové St�íbro.    na �isto p�epálené.
Propavovati.    Pavováním prod�lati.
Prop�j	ka.    Dovolení k pavování dol�.
Provašovati.    Propírati.
Prožábrovati.    Probrati se skrz skálu.
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Pr�bý�i.    jenž prubují, co st�íbra rudy držejí.
P�isada.    P�idavek m�di do St�íbra.
Puchýrna.    Hu	, v níž se rudy stoupama tlukou.
Puchý�i.    kte�í to dílo konají.
Pumpa.    Stroj z troub, k vážení vod.
Pumpá�i.    Jenž vody pumpují.
Punovati.    železné nádobí obva�ovati. Tomu 

Ková�i rozumí.
Púra.    Kole�ko, na n�mž se ruda neb perky 

vozí.
R. 

Rádšacht.    D�l, nad nímž kolo, k hnání rud 
na horu.

Ramí�i.    Jenž v hutích rudy k šmelcování 
strojí, a uhle na pece sypají.

Ramovati.    uklízeti. Item: rumovati.
Ráz.    Znamení na Penízi.
Rážump.    Místo pod šachtou, na n�ž se ruda 

z jiných míst sváží, potom pak na horu 
žene.

Z Rouše rudu protlouci.    Velké kusy rudy 
roztlouci.

Roškvarky.    Trusy nad rozpušt�nou rudou 
spleyvající.

Roštý�.    jenž syrové rudy ohn�m m�k�í.
Rozd�lání.    Skal v dolých vysekání.
Rozkverkovati tále.    Místa mezi Kverky k 

t�žení v dolých rozd�liti.
Rychtovati.    Opravovati. P�ipravovati.
Rychtunk.    Stroj a všeliká dolová p�íprava.

S. 
Sacunk skály.    Položení Skály.
Stanc.    Plat a mzda Horni�ná. Jiná�: Stojící.

Š. 
Šachta.    D�l, v n�mž Haví�i pod se d�lají.
Šala.    Obdýlný Handštán.
Šarová v�c.    K�ížová, sto�ená klufta.
Šarovati.    K�ížem rudy sekati. Item: po ohni 

v dole uklízeti.
Šejty.    dlouhé štípané d�íví.
Šeptati.    Tiše s druhým o rudu neb tále jednati.
Šichta.    Jistý po�et hodin Horního díla.
Šichtmistr.    Dolový Písa�.
Šilink.    Míra 5. púr rudy neb perk� držící.
Šlamy.    Bláto v dolých neb štolách.
Šlaka.    Ploskatá palice.
Šlaky.    Trusy z rud pocházející.
Šlepovati.    Smejkati.
Šligle.    2. Havi�ská Kladiva; z níchžto jedno 

Zelízko, druhé Pemrlice sluje.
Šlichý�i.    Kte�í drobné rudy propírají.
Šmelcí�i.    Kte�í rudy v hutech rozpoušt�jí.

Šmelcovati.    Rudy rozpoušt�ti.
Šmelý�i.    kte�í vodu dolovou do Cálovek na-

hán�jí.
Šmitna.    Dílna, v nížto Mincí�i d�lají.
Šorfovati.    Nových dol� po kluft� hledati.
Šorfy.    Místa kde se šorfovalo.
Špírunk.    tenou�ká žílka st�íbrná, z nížto, 

zdali dobré rudy �áka, poznati se m�že.
Šrámovati.    Šrám v kluft� d�lati.
Šrut.    Tesanice k pažení dolu.
Štádla.    Stavení k Horním pot�ebám vyzdví-

žená.
Šták.    Povýšení štoly. 
Štákovati.    Povyšovati.
Štoury.    Dan� na dolní náklady a pot�eby.
Šteygí�i.    Dololezcove, jenžto k Haví��m 

p�ihlízejí.
Šteygí� vrchní.    Ou�edník Horní.
Štempl.    Dlouhá podpora. 
Štemplovati.    Podpírati.
Štola.    Proražené pod zemi pr�chodíšt�.
Štola D�di	ná.    která jistým toliko osobám 

náleží.
Štola fudrovní.    Obecná, všem k užívání 

svobodná.
Štolhort.    jakoby �elo skály, kde neydále pro-

sednuto.
Štosí�.    který pláty, aby k�ivý nebyli, rovná.
Štreychovati.    na jistou hodinu padati, a se 

protahovati.
Štrejchý�.    který saze dolový vym�tá.
Štros.    Hrbol, vysedlina v Skále.
Štufa.    Kus rudy.    Štufka.    Kousek rudy.
Šturcovati.    Sypati.
Štus.    Vrstva d�íví k ohn� sazení.
Štýglem zav�šený.    P�ímo dolu, jak závaží 

ukazuje.
Štyglovitost Hory.    P�íkrost Hory.
Šustánky.    Drobni�ká ruda. Zbytky.
Švub.    Dolová jedovatá pára.

T. 
Tághašpl.    Hlavní hašpl. 
Táhadla.    Stroj, jimž se vody z dol� vyvažují.
Tále.    Jistý díly Vort�, štol, i dol�.
Temnice.    Díra kterou se do dolu leze. Item: 

temné místo.
Tovaryšstvo.    Jak se Haví�í vespolek jmenují.
Treyb.    Stroj veliký, z Kol a jiných p�íprav k 

rud na horu hnání ud�laný.
Treybí�i neb Treyví�i.    jenž p�i treyb� d�lají.
Tryftknechti.    Drvošt�pove.
T�idcáta.    Jistý díl vortu, 4. kukusy držící.
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Truky.    Necky.    Tru	ky.    Neci�ky. 
Turlík.    Krátká podpora.

U. 
Uberlauf.    Užitek po všech nákladích p�ebí-

hající.
Umproch.    Rudní klufta a pramen po n�mžto 

se d�lá.
Undloch.    Díra, do nížto se topo�íšt� nasazuje.
Urbura.    D�chod Královský z Hor pocházející.
Urburní Písa�.    Takových d�chod� a jiných 

v�cí zapisovatel.
Urburý�.    Oficír jemuž Královská Urbura 

sv��ená.
Utržení.    Co se za rudy neb St�íbro utrží.

V. 
Vašovati.    Rudy v vod� propírati.
V	epní Peníze.    Které po Horním nákladu tý-

hodn� p�ebývají.
Vejhn�.    Mincí�ská pec, v niž se pláty m�k�í.
Vellary.    Hlin�nné koule, slamou zad�lané.
Verk.    Dílo. Item: rozli�ná Mince.
Vlk.    Jáma v dole na neyhlubším míst�, do 

nížto se vody sbíhají.
Vodnice.    Koženný pytel, v n�mž se voda na 

horu táhne.
Vokpan.    Okované d�evo, váhy pump� p�idá-

vající.
Vort.    Místo v dole kde se ruda seká. D�lí se 

na 32. díly, jenž t�idcátý slují. Každá t�id-
cáta drží 4. Kukusy.

Vosrkunst.    Vodní Stroj, mistrovn� ud�laný.
Vyložiti Uberlauf.    Užitek Horní mezi Kver-

ky rozd�liti.
Vy�ezati.    Vysekati rudy.
Vyštufovati.    V jednom kusu vytíti.
Vytrekovati.    Na horu vynesti.

Z. 
Zágrovati.    St�íbro od m�di dokonále odhán�ti.
Zágrovna.    Hu	, v níž se St�íbro z m�di odhání.
Zágrovaná m��.    Jalová, neb �erná, v nížto 

St�íbra neni.
Zaraziti d�l.    Nový d�l za�íti.
Zasazovati Perkem.    Jalovou skálou 

zanášeti.
Zaslepiti rudu.    Zamazati, aby ji vid�t nebylo.
Zašturcovati.    Zasypati, zap�niti.
Zbírka.    Na nový d�l neb vort pen�z zbírání.
Zejduna.    Postranní prkno.
Zhlaví štoly.    Za�átek štoly.
Zmíta�.    Který pláty v vejhní na šáfly, t.j. lo-

pat� zmítá.
Zpúrovaný.    Roztržený, rozsedlý.

Zrno.    Dobrota mince.
Zrn�ná m��.    Na zp�sob ru�ni�ných brok�

litá.
Zínkovati se.    Zpoušt�ti se.

Ž. 
Žábrovati.    Trousiti.
Žábrovitý kámen.    M�ký, �ídký, a k b�ídlici 

neb Vopuce podobný.
Želízko.    Haví�ské kladivo, k Ková�skýmu 

pr�boji podobné.
Žula.    Jak dolu, tak i štoly p�da.
Žump.    Jáma, do nížto se vody v dolých shá-

n�jí, a potom vyvažují.
Žumpejz.    Dlouhé železo, jimžto se skála 

šramuje, t.j. šrám v Skále d�lá. 

K v�tší Cti a sláv� Boží, 
A zvláštnímu jak nyn�jších tak i budou- 

cích Horník� Kuttenských Pot�- 
šení. 

N�která hrubší v této Knížce omy- 
lení Dobrotivý �tená� takto 

napraví. 

Stra- �á- Polože- M�lo pak 
na. dek. no. býti. 
64. 27. povoláním pavováním 
66. 3. 1419. 1420. 
67. 19. následuje v létu následuje. V létu
98. 17. práv� prav�. 

103. 26. Oberskými. Orebskými. 
106. 14. v tísn� v tísni. 
107. 24. r�í u�í. 
115. 1. A� Až. 
120. 14. Páté Pátý. 
126. 23. saným samým. 
177. 26. dobré drobné. 
197. 16. u Ptáku u Ptáka. 
219. 17. Holemark Holcmark. 
231. 3. žádá žádná. 
248. 10. Dumpli Dumplochy. 
278. 5. pravdivé pravdivá. 
292. 21. n�kokomu n�komu. 
340. 6. pod ochranou pod ochranu. 

Jiný menší omyli, k laskavému vymluvení 
a napravení se zanechávají. 
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(Ku), 11; Dolejší šachta (Tu), 23; 83; Dva brat�i 
(Ku), 49; Endrle (Ku), 11; Flašary (Os), 63; 64; 
Fortuna (Ku), 11; Fráty (St), 31; 86; 104; Gdula 
(Gr), 106; Groš (Re), 90; Háta (Ku), 11; Heller (Os), 
63; Holubi (Tu), 62; Hopy (St), 23; 86; 99; Ho�ejší 
šachta (Tu), 79; Hruška (Gr), 59; Jarolím (Ku), 11; 
Jelen (Ku), 11; Jelito, 65; Jeloufa (Os), 63; Ji�í (Os), 
63; Kavky (Kavecké), 65; Klinšmíd, 99; Koflík, 65; 
Koštofal (St), 43; 86; Králí�ek (Ro), 55; Krása, 59; 
Kr�ma (Ku), 11; Kryky (Os), 64; K�íž, 121; K�íž 
(Re), 120; Kukle (Gr), 106; Kuntery (St), 86; Kutna 
(Gr), 19; La�ka (Ku), 11; Libuše (Ku), 11; 
Lichtenberg (Re), 99; Martin (Gr), 106; Mladá 
Plimle (St), 23; 59; 86; Mladé Kocoury (Gr), 106; 
Mladé Rousy (Os), 54; 64; 98; 99; Mnich (Gr), 16; 
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d�l: 19; Mou�enín (Ku), 11; N�mkyn� (Ku), 11; 
Nová Kutna (Gr), 19; Nová Šachta (St), 86; Nusle, 
58; Nyklasy (St), 86; Orlice (Ku), 11; Osel (Os), 8; 
54; 55; 59; 62; 63; 64; 70; 89; 96; 97; 98; 99; Panna 
(Ku), 11; Panská šachta (St), 23; 29; 59; 86; 89; 109; 
Páv (Ro), 66; Požehnání (Ro), 51; Rabštejn (St), 34; 
59; 86; Rohá� (Ku), 11; Ruthard, 56; 96; Sekhard, 
56; Slavík (Pta�í hory), 25; Stará Kutna (Gr), 19; 
Stará Plimle (St), 59; 86; Staré Kocoury (Gr), 106; 
Stráž (Pta�í hory), 60; 65; Strouhal (Ku), 11; 
Studnice (Os), 63; Svatého Ducha, 65; Šafary (St), 
59; 86; Šimpa� (Os), 63; Šmytna (St), 86; 115; 
Šmytna (Tu), 83; Špicfous (Ku), 11; Št�stí (Ku), 59; 
Šváby (St), 59; 86; Tábor (Gr), 106; Tolpy (St), 55; 
86; Trmandl (St), 83; Turek (Ku), 11; Uher (Ku), 11; 
Vlk (Ku), 11; Zahrada (Os), 73 

d�m, 46; 61; 70; 117; 118; Bakalá�ovský, 48; Crká�, 
120; d�kanství, 57; Haví�ský (Václavskovský), 96; 
Hrdinkovský, 31; Knížecí (Knejslíkovský), 31; 47; 
Mejšnarovic, 96; Panenský (Templ, Zádušní), 102; 
Pinkasovský, 31; Ruthardovský, 57; Stejškovský, 
97; u �erného Orla, 56; u Holc�, 47; u Zlaté husy, 
56 

Dunaj, 19 
D�ra, cechmistryn�, 76 
dv�r, 118; 119; 120; P�edhorský, 29 

Elblin z Písku, konšel, 49 
Eliáš Günther (Kynter), nejvyšší hormistr 84 
Eliška Jakubková, m�š�anka, 111 
Eliška Landová, m�š�anka, 101; 119 
Eliška P�emyslovna (1292-1330), 40 
Endrlin Worsucher, mincmistr, 30; 59; 94 
Eneáš Silvius Piccolomini (1405-64), papež Pius II., 

16; 29; 42; 44; 50; 51; 52 
epitaf, 58 
erb, 48; 78; 97; 119; �eský, 91; Kutné Hory, 30; 37; 41; 

Ruthard�, 30 
erckaufe�i (rudokupci), 92; 95 

fara: malínská, 102; svatobarborská, 100; svato-
jakubská, 103 

fará�: horský, 44; malínský, 66; 110; 114; 115; 
pn�vický, 110; 112; 115; svatobartolom�jský, 100; 
svatojakubský, 103 

Ferdinand I. Habs., �eský král (1526-64), 24; 28; 33; 
38; 43; 44; 47; 50; 58; 61; 64; 71; 92; 96; 104 

Ferdinand II. Habs., �eský král (1619-37), 5; 15; 71; 
98; 122 

Ferdinand III. Habs., �eský král (1637-57), 18; 71 
Ferdinand Tyrolský (1529-1595), Habsburk, 47 
Florencie, 91 
Foršt, 97 
fortna Klášterská, 77 
Franc Oderyn, m�š�an, 112 
Francie, 19; 56 
Frankfurt nad Mohanem, 35; 44 
Frantalský klášter, 118 
Freiberk, 18 
Fridrich II., Štauf, císa� (1220-50), 17 
Fridrich III. Habs., císa� (1452-63), 44; 50 
Fridrich Krásný Habs., �.-n�m. král (1314-30), 40 
Fridrich Šlik z Pasounu (+1611), nejv. mincmistr, 97 

Georgius Löhneysz, 18 
Gottfrýd z Kutné Hory, 20 
graduál, 75; 117 
Grunta, 92; 101 

halda: hutní, 92; Kralická, 55 
Hanibal z Valdštejna, nejv. mincmistr (od 1607-12), 97 
Hanman Glencl, m�š�an, 112 
Hanuš, stavitel, 69; 70 
Hartman Šober, konšel, 49 
Hašek z Valdštejna, mincmistr (1423-24), 95 
hašpl: Dlouhý (d. Osel, Os), 90; Feflík (d. Osel, Os), 

90; Haví�ský (d. Osel, Os), 90; Kací� (d. Fráty, St), 
104; Mladá Hruška (d. Osel, Os), 90; Nový (d. Osel, 
Os), 90; P�k�oušek (d. Osel, Os), 90; Prost�ední (d. 
Osel, Os), 90; P�ibyl (d. Osel, Os), 90; Skákal (d. 
Osel, Os), 90; Smejkal (d. Osel, Os), 90; Smutný (d. 
Osel, Os), 90; Stejskal (d. Osel, Os), 90; Vidrhol (d. 
Osel, Os), 90; Žalud (d. Osel, Os), 90 

Havel Choudek, kou�imský fará�, 95; 106; 107 
Havel Prsten, pražský posel, 106 
Haví�i, 86; 89 
haví�ská bou�e, 96 
Havlík, mincí�, 119 
Hieronymus Balbus, italský básník, 55 
Horky, 107 
Hor�ate�tí, 46 
horní d�lníci, 80; hašplí�i, 76; 80; haví�i, 76; 80; 

hlináci, 81; ková�i, 83; kožoševci, 83; kunstvorter, 
83; marštalí�i, 81; pacholci, 81; prejtý�i, 81; puchý�i, 
81; pumpa�i, 81; šlichý�i, 81; šmelí�i, 81; štrejchý�i, 
81; trejbí�i, 80; 86; trejbý�i, 76; vozkové, 81 

horní ú�edníci, 79; annklope�i (hodin zv�stova�i), 80; 
83; cimrmani (d�lní tesa�i), 79; hofmistr, 80; horní 
p�ísežní, 80; hutmanové (horní strážní svrchní, dolní a 
kovární), 80; královský urburý�, 79; 
lehenschreyberové, 80; maršejdníci (d�lní m��i�i), 79; 
obecní štejgí�i (lezci), 79; paumistr, 80; perkmist�i 
(vrchní štejgí�i, vrchní lezcové), 79; 
perkschreyberové, 80; puchalter, 80; rudod�lci 
(erkthalerové), 80; šichtmist�i (dolní písa�i), 79; 
štolmistr, 80; urburní písa�i, 79 

hory: Berounské, 17; Firštejnské, 56; Freiberské, 18; 
Jasové, 17; Jílovské, 11; 16; 25; 44; 52; 83; (doly 
Mošni�ka, Halé�ek, Šlojí�, Jarovec), 11; Ka�kovské, 
24; 80; kyzové (perkverk ka�kovský), 61; 64; 76; 
Lipnické, 17; m�d�né, 83; P�íbramské, 17; 53; (doly 
Michal, Jan, Anna), 11; Rammlské, 14; st�íbrné, 59; 
61; 64; 65; 76; 96; Špan�lské, 18; u Goslaru, 14; 18; u 
Zellerfeltu, 18; Uherské, 56; 83 

Ho�ejší Chvatlina, 58 
Hostinné, 120 
Hraba�ové, 46 
Hradec Králové, 43 
Hrádek v Kutné Ho�e, 47; 101; 102 
Hromádka, husitský hejtman, 107 
Hubrykové, 46 
Humpolec, 120 
husité (tábo�i), 42; 101; 104; 105; 108; odm�na za 

dopadení, 106; popis, 41 
hut�, 23; 86; 91; 92; 93; erckaufe�ské, 69; 92; 

královské, 47; 62; 92 
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hutní a mincovní d�lníci, 98; hejí�i, 98; hutníci, 76; 
klopí�i, 98; kysí�, 98; lorý�i, 98; mincí�i, 76; 93; 94; 
98; pregé�i, 76; 93; 94; 98; prený�i, 98; prubí�i, 98; 
prubý�i, 93; roštý�i, 98; šmelcí�i, 98; štosí�i, 98; 
zmíta�i, 98 

Hynek Ptá�ek z Pirkštejna (+1444), 95 
Hynek z Valdštejna (*1545), 47 

Cheb, 43 
Chomutov, 96 
Chot�bo�, 41; 107 
Chotouchovští, 46 
Chrudim, 107 

Ignác z Loyoly (1491-1556), svatý, 78 
Itálie (Vlachy), 19; 31 
Ius regale montanorum, 17; 51; 60; 79; 81 

Jakoubek ze St�íbra (Mistr Jakobel, +1429), náb. 
reformátor, 40 

Jakub Crux, m�š�an, 112 
Jakub Holý Šotnovský z Zavo�ic, m�š�an, 25; 120; 121 
Jakub Kramá�, m�š�an, 58 
Jakub Písa�, konšel, 49 
Jakub, �ezbá�, 71; 73 
Jan Alder, m�š�an, 70 
Jan Bílý, konšel, 49 
Jan Brn�nský, konšel, 49 
Jan Calta z Kamenné Hory, mincmistr, 95 
Jan �abelický ze Soutic, mincmistr (1435-37), 95 
Jan Dubravius (+1553), histor., 16;31;44; 46; 50; 52; 107 
Jan Erazim ze Švamberka, nejv. minc. (1561-66), 97 
Jan Faust, tiska�, 3 
Jan Gutenberg, tiska�, 3; 4 
Jan Haša, 59 
Jan Hus (1372-1415), náb. reformátor, 40; 106; 108 
Jan Charvát z Osvesa, m�š�an, 78; 101 
Jan Ignác Dlouhoveský, pražský probošt, 100 
Jan Ko�ický, konšel, 49 
Jan Levlín, konšel, 49 
Jan Lucemburský, �eský král (1310-46), 25; 30; 40; 43; 

44; 49; 69; 91; 102 
Jan Maslník, m�š�an, 58; 120 
Jan M�stecký z Opo�na (+1430), 41 
Jan O�ko z Vlašim�, pražský arcibiskup (1364-79), 103 
Jan Pokšuch, m�š�an, 120 
Jan Ruthard, m�š�an, 29; 56 
Jan Smíšek z Vrchoviš� (+1501), 101; 102 
Jan Viklef (+1384), náb. reformátor, 106; 108 
Jan z Jenštejna, pražský arcibiskup (1379-96), 103 
Jan z Vitence, nejv. mincmistr (1545-1553), 97 
Jan Žampach z Potštejna, nejv. minc. (1516-19), 96 
Jan Žitavský, konšel, 49 
Jan Žižka z Trocnova (+1424), vojev�dce, 14; 31; 40; 

41; 42; 51; 65; 104; 105; 108 
Jan, kameník, 69 
Jan, kn�z, 31 
Jan, vnuk Kláry Troperové, 103 
jarmark: Božího T�la, 37; svatomartinský, 37 
Jarolím Rozdražovský z Pumsdorfu, kujavský biskup, 47 
Jeremiáš, prorok, 2 
Jeroným Pražský (+1416), náb. reformátor, 108 
Ješek Ozvaldu, konšel, 49 

jezuité, 78; 98; kolej, 69 
Jihlava, 15; 31; 76; 95; 111 
Jind�ich Korutanský, �.král (1307-10), 40; 44; 52; 56 
Jind�ich Lucemburský, císa� (1308-13), 44 
Jind�ich Tunkl z Brní�ka, nejv. mincmistr, 53; 96 
Jind�ich z Lipé (+1329), 40 
Jind�ich, kníže minstrberský (1448-98), 43; 45 
Jirka z Elkuše, místomincmistr, 62; 63 
Ji�í Agricola (1494-1555), montanista, 18; 47; 57; 83; 89 
Ji�í Crugerius (1608-71), historik, 3 
Ji�í �áslavský, horní ú�edník, 8 
Ji�í Lysý, erckaufe�, 65 
Ji�í Ruthard, m�š�an, 56 
Ji�í Ruthardský, haví�, 65 
Ji�í Trnický z Trnice, ú�edník prenární, 85 
Ji�í Vranovský, nejv. mincmistr, 44; 95 
Ji�í z Pod�brad, �eský král (1458-71), 24; 26; 31; 36; 

37; 43; 44; 45; 57; 59; 92 
Ji�í, markrab� braniborský (+1543), 63 
Jodocus Ammanus, 101 
Jokeš Písek, m�š�an, 112 
Jošt, erckaufe�, 57 
Jošt, sedlecký opat, 96 

Kalenicové, 46 
Kamberští, 46 
kamenolom, 69; 70 
Ka�k, 5; 47 
Ka�k (Špicberk, Turka�k), kopec, 12; 23; 39 
kapitula pražská, 48; 100; 102; 109; 110 
kaple: Božího T�la (svatobarborská kostnice), 78; 100; 

101; Královská (Vlašský dv�r), 102; panen bekyní, 
101; sv. Václava (Hrádek), 102 

Karel Haša, 59 
Karel I. Veliký, král a císa� (768/800-814), 104 
Karel IV., Lucemburk, císa�, �eský král (1346-78), 22; 

24; 26; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 46; 52; 59; 91; 94; 102 
Karel Minstrberský (1476-1536), nejv. mincmistr, 45; 

53; 96 
Karel V. Habs., císa�, špan�lský král (1516-56), 44; 50 
Karel z Bíbrštejna (+1593), nejv. mincmistr, 97 
Kašpar Fifek, kožišník, 58; 120 
Kate�ina Hajnová, m�š�anka:, 112 
Kate�ina, sestra Elišky Landové, m�š�anka, 101 
Kazimír IV. Jagel., pol.král (1447-92), 26; 31; 43; 45 
Kazimír, Jagellonec (1458-84), svatý, 26 
Kbel, 58 
Kladsko, 43; 47 
Klára Troperová, m�š�anka, 103 
Kliment VI., papež (1342-52), 102 
Klusákové, 46 
knihovna, 116; 117; 118 
Knín, 40; 104 
Kolín, 31; 35; 37; 40; 47; 59; 89; 103; 107 
Kolovratové, 46 
Konárovice, 59 
Konrád z Vechty, mincmistr (1401-02), pražský 

arcibiskup (1413-21), 94; 114; 115 
Kordulové, 46 
Korutany, 44; 52; 56 
ko�alka, 75 
kostel, 37; 116;  

Nejsv�t�jší Trojice, 8; 92; 101;  
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kostel:
P. Marie (Grunta), 101;  
P. Marie na Nám�ti, 81; 100; 104; 117; 119; 120; 
h�bitov, 22; kazatelna, 117; oltá� sv. Petra, Pavla a 
Justýny, 103; 119; oltá� sv. Václava, 103;  

sv. Barbory, 8; 12; 22; 32; 58; 59; 66; 69; 70; 71; 72; 
78; 96; 97; 100; 101; 102; 103; 104; 108; 110; 111; 
112; 113; 114; 115; 117; 118; 119; 120; 122; 
fundace, 111; h�bitov, 114; kaple Haví�ská (sv. 
Ignáce), 117; kaple Mincí�ská (Písecká, sv. T�í král�, 
sv. Františka Xaverského), 58; 112; kaple sv. Filipa, 
Jakuba a P�íbyka, 112; kaple sv. Jana K�titele, 112; 
kaple sv. P. Kate�iny, 111; kaple sv. Tomáše, Ji�ího 
a Eligia, 112; klenoty, 111; odvod vody ze st�ech, 
71; oltá� Boží Rodi�ky a sv. Petra a Pavla, 112; oltá�
sv. Kate�iny, 112; oltá� sv. Michala Archand�la, 112; 
p�vodní d�ev�ná kaple, 69; 110; sakristie, 111; 
základní kámen, 70;  

sv. Bartolom�je, 100; 119;  
sv. Jakuba (Vysoký), 30; 81; 100; 105; 116; 118; 119; 
120; kaple Mincí�ská, 103; kaple mrtvých, 100; 
kaple Ruthardovská, 30; kaple Ruthardovská (oltá�
Boží Rodi�ky), 103; kaple sv. Má�í, 100; kaple sv. 
Má�í (oltá� B. P. Marie), 102;  

sv. Jana K�titele, 100; 101;  
sv. Ji�í, 100; 119;  
sv. K�íže, 101; 103;  
sv. Lazara, 101; 119;  
sv. Martina, 101; 106; 119;  
sv. Má�í Magdaleny, 101;  
sv. Michala Archand�la, 101;  
sv. Petra a Pavla, 101;  
sv. Václava, 101;  
sv. Vav�ince (Ka�k), 101;  
Všech svatých, 16; 100; 101 

Kou�im, 16; 95; 106; 107 
Krupka, 96 
Kryštof Antonín Bergman z Lindenberku, královský 

rychtá�, 3 
Kryštof z Lobkovic, nejvyšší hofmistr, 45 
Kryštof Želenský z Sebuzína, nejv. mincm. (1600-06), 

61; 97 
K�esetice, 59 
K�esná Hora, 18 
K�íštan Popplín, Rešo, konšel, 49 
Kuklík, 11; 12; 92 
Kuna �en�k z Kunštátu, nejvyšší komorník, 45 
Kunrád Nos, m�š�an, 112 
Kunrád Ruthard, m�š�an, 56; 103 
Kunrád Žebrák, 56 
Kunrád, m�š�an, 44 

Labe, 19; 33; 37 
Ladislav Pohrobek Habs., �eský král (1453-57), 24; 26; 

31; 37; 50 
Ladislav Pohrobek, �eský král (1453-57), 95 
Laurentius Costerus, harlemský m�š�an, 3 
láze�, 118; 119; na Písku, 31 
Leopold I. Habs., �eský král (1657-1705), 71 
lesy: trutnovské, 33; 93; u Rychnova, 93 
Lhota, 58 
Libe�, 17 
Libuše, kn�žna, 11; 12; 15; 51; 54; 55; 91 

Linec, 39 
lískové o�echy, 24 
Litom��ice, 42 
Litomyšl, 50 
Lochy, 107 
Loket, 43 
Lorec, tvrz, 62 
Lotrinsko, 56 
louka, 119; Královská, 29; na Ka�enách, 117 
Ludvík Jagel., �eský král (1516-26), 24; 28; 32; 33; 38; 

45; 50; 63; 71; 96; 117 
Lukáš, m�š�an, 44 
Lukave�tí, 46 
Lužice, 108 

magistrát, 74; 77; královský rychtá�, 75; m�stské �tvrti, 
76; obnovování rady, 45; osmisoudcové, 75; 
p�edm�stí, 76; rychtá�, 74; starší nad haví�i, hašplí�i, 
trejbí�i, hutníky, mincí�i a pregý�i, 76; starší obecní, 
74; starší z obce, 75; šepmist�i, 74; zasedání rady, 75 

Malešov, 42; 51; panství, 35; 93; rybníky, 62; 93 
Malín, 20; 36; 66; 85; 102; 110 
Mandalena Hanušova, m�š�anka, 119 
Marie Habs. (+1558), manž. Ludvíka Jagel., 32; 96 
Markvard Ruthard, m�š�an, 56 
Martin Ku�e, m�š�an, 50 
Martin Kuthen ze Šprinsberka (+1564), historik, 4; 16; 

41; 52 
Martin z Tišnova, kutnohorský tiska�, 4 
Maryána, manželka Jakuba Holého Šotnovského, 120 
masné krámy, 69; 117; 118 
Mat�j Blažek, pražský posel, 106 
Mat�j Kyselo, m�š�an, 50 
Mat�j Luce, m�š�an, 50 
Mat�j Rejsek (1445-1506), stavitel, 69 
Maternové, 46 
Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka, pražský 

arcibiskup (1669-75), 70 
Matouš Hradecký, d�kan, 107 
Matyáš Habs., �eský král (1611-19), 5; 14; 23; 24; 28; 

33; 47; 71; 80 
Maxmilián Habsb.(1558-1618, bratr Rudolfa II.), 47 
Maxmilián II. Habsb., �eský král (1564-76), 24; 28; 33; 

35; 38; 47; 54; 56; 58; 71; 92; 93; 97 
m��, 11; 15; 54; 57 
Mein (Mohan), �eka, 19; 35 
M�lník, 43 
m�stské �tvrti, 76; Nám��ská, 76; Svatobartolom�jská, 

76; Tandlmarská, 76; Vojnovská, 76 
Mezholezy, 69 
míhadla, 83 
Michal z Vrchoviš� (+1511), horní hofmistr, 117 
Mikuláš Div��ek z Jemništ�, mincmistr (1419-21), 40; 

41; 95; 107 
Mikuláš Dvo�ák, konšel, 49 
Mikuláš Elbl, rudokupec, 57 
Mikuláš Fraenifex, primátor, 50 
Mikuláš Lomer, m�š�an, 103 
Mikuláš Tr�ka, �áslavský hejtman, 45 
Mikuláš Vod�anský z �azarova, královský rychtá�, 78 
Mikuláš Vornatus, m�š�an, 77 
Mikuláš z Lobkovic, nejvyšší písa�, 79 
Mikuláš ze Suchdola, mincmistr (kol.1427), 95 
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Mikuláš, kameník, 69 
mince, 93; bílý groš, 92; 93; bílý peníz, 92; 93; �eský 

groš, 92; dukát, 57; groš, 92; 93; halé�, 91; 92; 93; 
krejcar, 92; malý peníz, 93; míšenský groš, 92; 
plechá�, 92; pražský groš, 91; rýnský zlatý, 93; 
�íšský tolar, 117; 118; sedmák, 92; 93; tolar, 47; 93; 
t�ikrejcarní groš, 92; uherský dukát, 116; 117; 
uherský zlatý, 119; zmrzlík, 91 

mincování, 91 
mincovna, 93 
Mírkové, 46 
Mistr Ptá�ek, zvona�, 117 
Míše�, 108 
mlýny, 24 
Mnata (P�emyslovec), kníže, 18 
Mohá�, 28 
Mohu�, 3 
monstrance, 101; 103; 104; 111; 115; 116; 117 
mor, 23; 24; 48; 99; 113 
Morava, 108 
mzda (lun) horních d�lník�, 83 

nám�stí (rynek,trh), 76; �erstvorybný, 76; D�evný, 76; 
Ho�ejší, 56; Chlebný, 76; Ko�ský, 76; Kurný, 76; 
Masný, 76; Obilný, 76; Olov�ný, 76; Ovesný, 76; 
Ovocný, 76; Prout�ný, 76; Rudný, 76; 100; Sený, 
76; Solný, 76; Suchorybný, 76; Tarmare�ný, 76; 
Uhelný, 76; Viný, 76; Vln�ný, 76; Zv��iný, 76 

Nebovidy, 40 
nejvyšší mincmist�i, 94 
Nerl, šephmistr, 50 
Neškaredice, 58 
nešt�stí: kráva a král, 32; opálení bleskem, 95; pád 

domovních štít�, 97; propad šachty, 22; sesuv 
šachty, 113; zatopení dolu, 63; 64; z�ícení 
Ruthardovského domu, 57 

Nezamysl, kníže, 11 
Ninive, 19 
Noemova archa, 76 
Nymburk, 43 

Old�ich z Pab�nic (+1334), 102 
Olomouc, 44; 50 
oltá�ní archa, 72; 116; 117 
Ond�ej Michal�, �ezník, 58 
Ond�ej Pohl, m�š�an, 112 
Opatovice, 58 
opevn�ní, 39; 44 
Ota Braniborský, správce �ech (1278-83), 14 
Ota, markrabí míšenský, 18 
Ota, n�m. král a císa� (936/962-973), 18 

pagament, 37 
Pa�íž, 19 
pásmo, 84; And�lské, 12; 55; Grejfské, 12; 16; 19; 20; 

55; 92; 106; Hloušecké, 12; 55; Kavecké, 12; 55; 65; 
Kuklické, 12; 14; 49; 55; Má�í Magdalénské, 12; 
Nyfelské, 12; 55; 117; Oselské, 12; 22; 53; 54; 62; 
63; 64; 70; 73; 85; Pta�í hory, 12; 25; 55; 60; 
Rejské, 12; 85; 90; 99; 120; Rove�ské, 12; 14; 39; 
51; 55; 62; 66; 83; 97; 113; Staro�eské (Ka�kovské), 
12; 14; 23; 34; 43; 53; 55; 62; 64; 83; 86; 104; 115; 
Turka�ské, 8; 12; 14; 23; 55; 62; 63; 83; Vl�í hory, 

12; 55 
Pavel Jan Horštofar z Malešic, nejv. minc. (1496-99), 96 
Pavel Landa, m�š�an, 58; 120 
Pavel �ezní�ek, m�š�an, 59 
Pavel Stránský ze Zap (1583-1657), spisovatel, 

historik, 17; 20; 47; 50; 78; 91; 92; 94 
Perštejnec, 59 
Perštejnický háj, 47 
Petr Albin, historik, 86 
Petr Benešovský, konšel, 49 
Petr Codicillus z Tulechova (1533-89), rektor, 3 
Petr Dráž�anský (+1421), náb. reformátor, 40 
Petr Hlavsa z Liboslav�, správce ú�adu nejvyššího 

mincmistra (1553-61), 97 
Petr Konopiš�ský ze Šternberka (+1420), 40 
Petr Linicida, m�š�an, 111; 112 
Petr Písek, m�š�an, 112 
Petr Salava z Lípy, 59 
Petr z Sv�tšin, mincmistr, 95 
Petr Zmrzlík ze Svojšína, minc. (1406-19,1421), 94 
pivo: Bydžovské, Brodské, Chlumecké, Choce�ské, 
�áslavské, Ji�ínské, Jihlavské, Kou�imské, 
Kolínské, M�stecké, Pražské, Slezské, Svídnické, 
Lužické, Žitavské, 24; páchovské, 96 

pivovar, 24; 96 
Plze�, 40; 50 
Pn�vice, 101 
Pod�brady, 31; 44; 59 
pohanští b�žci, 99 
Polsko, 108 
poselství, 44; 50; 106; knížete Virtenberského, 48; 

Moskevské, 48; Turecké, 48 
Poškovice, 103 
pov�st: bohatství Ruthard�, 29; erb Ruthard�, 29; kláda 

Máslnice, 58; kostel Nejsv�t�jší Trojice, 8; 101; 
kostel P. Marie na Nám�ti, 100; kostel sv. Jakuba, 
100; Libušino proroctví, 11; název dolu Králí�ek, 
55; název dolu Osel, 89; název Grejfského pásma, 
20; název Ka�ku, 55; název Kuklíku, 55; název 
Kutné Hory, 20; název šepmistr�, 74; název 
Turka�ku, 55; o objevu kutnohorského st�íbra, 17; 
objevy r�zných ložisek rud, 18; opušt�ní Turka�ku, 
62; pro� není dostav�n kostel sv. Barbory, 70;
Rozina Ruthardová, 57; spor kutnohorských s 
malínským fará�em, 66; špitál a kostel sv. K�íže, 
101; t�i zasypaní haví�i, 113; v�rná žena, 107; 
vydlážd�ní Vrchlice, 62; za�átek kutnohorského 
dolování, 20; zatopení dolu Osel, 63; zbohatli 
dolováním, 56; z�ícení Ruthardovského domu, 57 

požár: Kutné Hory (1422), 31; 51; Kutné Hory (1424), 
42; Malína (1413), 102; Prahy (1541), 43; 117 

pracovní doba (šichta), 81 
Praha, 16; 18; 19; 23; 30; 31; 36; 37; 43; 44; 46; 47; 

49; 50; 51; 95; 105; 106; 111; 117; františkánský 
klášter sv. Jakuba, 114; Hrad�any, 43; chrám sv. 
Víta, 43; 52; 53; 70; 97; 117; Kartouzy, 105; klášter 
Na Slovanech, 52; kostel sv. Jakuba V�tšího, 46; 
Král�v dv�r, 52; Malá Strana, 43; Nové M�sto, 22; 
Pražský hrad (hrad sv. Václava), 20; 43; 52; 
starom�stské tržišt�, 22; Vítkov, 42; Vyšehrad, 11; 
18; 31; 42 
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praný�, 106 
Pražané, 42; 49 
privilegia, 34; 46; 48; �áslavská silnice, 36; 37; 

d�dictví, 36; 37; dovoz vína, 35; d�evo, 37; m�stská 
rychta, 36; mincování pagamentu, 37; místo a hlas 
po Praze, 37; obnovování rady, 38; osvobození od 
daní, 38; 61; osvobození od vále�né služby, 37; 
pohusitská náprava, 36; sklad soli a ryb, 35; 37; 
svoboda na horách, 61; ú�ast na sn�mech, 38; zápis 
do Zemských desek, 38 

Prokeš, erckaufe�, 57 
Prokop Holý (+1434), vojev�dce, 108 
Prokop Krej�í, m�š�an, 111 
Prokop Kroupa, radní, 96 
prvotisk, 4 
p�edm�stí, 76; �ech (Žižkov), 20; 76; 100; Hlouška, 76; 

109; Holcmark, 76; Kolmark (Karlov), 29; 56; 76; 
Nové M�sto, 76; Pách (Vrchlice), 76; Rove�, 76; 101 

P�elou�, 41; 107 
P�emysl Orá�, kníže, 11; 12; 91 
P�emysl Otakar II., �eský král (1253-78), 12; 14; 17; 

29; 34; 39 
puchýrny, 95 
Purkhard (Bernard) Kaplí� ze Sulevic, pražský biskup 

(1236-40), 17 
Purkhard z Magdeburku, 35 
P�ta z �astolovic (+1435), 41 

Racek Kobyla, mincmistr, 95 
radnice (rathauz), 24; 32; 46; 57; 72; 75; kamna, 73; 
�et�z s nápisem, 38; �ezby, 72; socha Ecce Homo, 
73; stará radnice, 96 

Radžvil, posel polského krále, 47 
Rakousko, 30; 39; 47; 52; 108 
Raubenhauptové, 46 
r�ení: ani by toho Kaše neuhodla, 54; ani za mák, 5; 

97; brzo bude haví� mouky syt, 8; co chromý o 
závod vyhrává, 62; co koza vlny, žába vlas�, mívat, 
56; darmo osla na most ženou, 107; desetkrát v�tší 
užitek z hor než z rolí, 47; 57; do Trenteryna 
vandrovati, 77; druhého na vopice vyvést, 97; 
hloup�jší nad Kujebu z Meyta, 34; hrnec m�d�nný 
daremn� s hlin�ným se poteyká, 62; chleba za 
chlebem hledej, 60; cht� houserem berana vystrašiti, 
62; jakoby v n�m vody ani krve nebylo, 110; každá 
liška ráda sv�j ocas chválí, 53; když lev spí, tedy mu 
po h�bet� myši b�hají, 41; když svatého Nikdá 
svátek p�ijde, 4; kon� bez sedla prodávat, 95; kosa 
�íla kámen, 110; kostka mu jiná� sedla, 40; krevnost 
a p�íbuznost �inívá v soudech rozlí�nost, 80; k�� v 
plot� v�zel, 105; kysela nava�it, 61; lepší je stádo 
jelen� pod lvem v�dcem..., 41; lo�ských sliv 
nep�ipomínat, 7; 104; mít roboty do soboty a pen�z 
do ned�le, 24; mít se jako hrách u cesty, 91; mnoho 
doktor� císa�e umo�í, 79; mnoho kucha�� polívky 
nedova�í, 79; motovidlem st�elit, 12; na jedno 
kopyto d�lat, 70; na krám (trh) vyložit, 7; 98; 116; 
na pravdu laskavý, 111; ne se vším na trh, 84; 
nechme soustra a do krámce nahlídn�me, 58; nemá 
K�es�an na mšt�nou hráti, 107; nevždycky je milé 
jelito krupami nabité, 8; po�al beran trkat a lev �vát, 
110; p�es �áru (š��ru) tesat, 23; 97; p�j�ovat si na 
v��nou oplátku, 31; raráškovi klobás masa nad�lat, 

41; s takovým prorokem by do louže b�želi, 12; s 
va�kem se poradit, 41; samých špi�ek a vidli�ek 
nasbírat, 7; staré víno pít, staré peníze brát, 7; strojí 
ve�e�i ke které on sám zasedne, 110; špa�ky 
rozpoušt�t, 58; špi�ek podávat, 40; tlachem d�lat, 
55; 85; u�í vlky Páte��m, a oni vždy k ovci, 92; více 
než pov�díno za Koltrou z�stalo, 98; vyváznout co 
�áp z konopí, 97; z palce obra a lva z pazouru 
poznat, 54; z Prost�jova pocházet, 36; za uchem se 
drbat, 97; zlatou hlínou zamazat, 77 

Reinhardus Alphardus, mincovní odborník, 91 
Rozina Ruthardová, 57 
Rudolf I. Habs., �.král (1306-7), 12;17;30; 39; 40; 52 
Rudolf II. Habs., �eský král (1576-1611), 5; 11; 24; 28; 

33; 35; 38; 45; 47; 48; 50; 54; 61; 62; 63; 71; 74; 80; 
85; 92; 93; 97; 117 

Ruthardové, 30; 56 
Rychnov nad Kn�žnou, 93 
rychtá� (rychta), 75; královský, 3; m�stský, 30; 36; 74; 

94; 96; na Rovni, 101; p�edm�stský, 76 
Rýn, 19 

�eho�, papež (1227-41), 17 
�epi�tí, 46 
�í�anové, 46 
�ím, 19; 20; 48; 110; 111 

Sadská, 43 
Samuel Lavi�ka, m�š�an, 50 
Sasko, 108 
Sedlecký klášter, 16; 19; 29; 30; 35; 39; 77; 92; 93; 95; 

99; 100; 102; 105; 114; 118; špitál, 102 
siamská dvoj�ata, 97 
Simeon Srb�v, m�š�an, 120 
Sionské panství, 93 
Skalka, 5 
sklad soli a ryb, 37 
Slavatové, 46 
Slavošov, 18 
Slezsko, 108 
sn�my, 43 
Sob�šice, 58 
Stanislav Pavlovský, olomoucký biskup (1579-98), 47
Starý Kolín, 33; 37; 93 
strašidlo, 57 
Studene�tí, 46 
Sudom��, 40; 41; 104 
Sukov, 12 
svatí patroni, 113 
Svatoš, zvoník nám��ský, 120 

šatlava, 58; 75 
Šebestián Krabice z Veitmile (+1549), nejv. minc., 96 
šibenice (m�stská spravedlnost), 92 
Šimon Tadeáš Buddekyus, 11 
Šipší, 109 
škola, 12; 77; 78; 116; 118; 120; 121; dív�í, 101; 

svatobarborská, 77; 78; svatojakubská, 77; 78 
Špan�lsko, 31 
špitál, 37; 38; 78; 101; 116; 118; 120; 121; d�chody, 78 
šprým, 58 
Špýr, m�sto, 40 
Št�pán Pirkner, m�š�an, 101 
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štola, 114; 14. pomocník� (Beránkovská), 85; 
Barborská (Gr?), 97; Grejfská, 85; Hloušecká, 85; 
Ka�kovská (Staro�eská), 85; Kavecká, 65; Kuklická, 
85; Poli�anská, 85; Rejská (svatomá�ímagdalénská), 
85; Rove�ská, 85; Turka�ská, 85; 97 

Štrasburk, 3 
Švábsko, 39 
Švédové, 54 

Tábor, 108 
Tomáš Hoppo, rychtá�, 49 
Tomáš Mitis z Limuz (1523-91), básník, 3 
Tomáš Pešina z �echorodu (1629-80), historik, 52; 69; 

103 
Tr�kové, 46 
Trutnov, 93 
T�ebušnice, 18 
Tuchotice, 58 
Turzo, horní podnikatel, 56 
Tylman Lynvat, šepmistr, 49 
Tylman, syn Lukáš�v, m�š�an, 44 
Týnec, 112 

uhlí�i, 33; 93 
Uhry, 18; 28; 31; 45; 46; 47; 50 
ulice: �eská, 100; Kamenná stezka (Štanveg), 77; 

Královská, 31; Panenská, 102; Vinná, 24 

Václav Hájek z Libo�an (+1553), kroniká�, 11; 16; 17; 
18; 39; 42; 43; 44; 46; 50; 52; 56; 69; 91; 95; 107

Václav I., P�emyslovec, �eský král (1230-53), 17; 20; 
34 

Václav II., P�emyslovec, �eský král (1278/83-1305), 5; 
14; 17; 25; 29; 30; 39; 40; 51; 52; 53; 55; 56; 60; 80; 
81; 83; 85; 86; 91; 93; 94; 123 

Václav III., P�emyslovec, �eský král (1305-06), 44; 55 
Václav IV., Lucemburk, �eský král (1378-1419), 26; 

30; 36; 37; 41; 65; 70; 91; 94; 103; 105; 114 
Václav Kryštof Erythraei, primátor, 3 
Václav Pokšuch, m�š�an, 58 
Václav z Dubé na Leštn�, 40 
Václav, bratr Petra Píska, 112 
Valdem, sedlecký opat, 20 
Valentin, kn�z, 107 
varhany, 116; 117 
V�žníkové, 46 
Víde�, 44 
Vidice, 58 
Vilém Kostka z Postupic (+1521), nejv. minc., 96; 101 
Vilém Rabský, 44 
Vilém Švihovský z Ryžmberka (Rabský, +1480), 44 
Vilém V�esovec z V�esovic, nejv. mincmistr (1612-18, 

1621-40), 15; 98 
Vilém z Oprštorfu, nejv. mincmistr (1579-87), 97 
Vilém z Valdeka, 46 
Vilémovi�ky, 119 
vinice, 23 
víno, 23; 24; 30; 35; 49; 95; 96; 106 
Vladislav II. Jagel., �eský král (1471-1516), 4; 5; 24; 26; 

27; 28; 30; 31; 32; 37; 38; 43; 44; 45; 46; 50; 52; 53; 
56; 59; 61; 62; 63; 69; 71; 74; 83; 89; 92; 93; 96; 117 

Vladislav kníže, 43 
Vlašský dv�r, 31; 32; 44; 45; 47; 64; 89; 91; 94; 97; 

102; 106; 116 
vodní náhon na Turka�k (Císa�ská strouha), 84; 93 
vodot�žný stroj, 63; 83; staro�eský, 83; turka�ský, 83 
vort: Benátky (d. Panská šachta, St), 23; Bohá� (d. 

Tolpy, St), 55; �ížek (d. Dolejší šachta, Tu), 23; 
Firšthant (d. Dolejší šachty, Tu), 23; Hospodá� (d. 
Ho�ejší šachta, Tu), 79; Hrušk�v (d. Osel, Os), 59; 
Hutni�kova (d. Osel, Os), 64; Josef (d. Dolejší 
šachta, Tu), 23; Ka�eny (d. Hopy, St), 23; Láska (d. 
Panská šachta, St), 29; 109; Nad kací�em (d. Fráty, 
St), 104; Nad�je (d. Šmytna, St), 115; Osm Velkých 
(d. Koštofal, St), 43; pod Labachovým (d. Panská 
šachta, St), 23; Prsteny (d. Rabštejn, St), 34; Shnilé 
cechy (d. Mladá Plimle, St), 23; Veselý (d. Dolejší 
šachta, Tu), 23 

Vožice, 41 
Vrábští, 46 
Vrchlice (Pách), 39; 59; 62; 66; 84; 92; 95; 114 
vztahy �eši-N�mci, 50; 96 

z Gutštejna, 46 
z Seydenfeldu, 97 
záduší, 116 
zahrada, 117; 118 
Zbyn�k z Sobešan, mincmistr, 95 
Zden�k Kostka z Postupic, nejv. minc. (1458-68), 95 
Zdislav Bo�ita z Martinic, nejv. minc. (1572-75), 97 

Zelená Hora, 43 
Zemské desky, 43 
Zikmund Bathory (1572-1613), sedmihrad. vévoda, 47 
Zikmund I. Jagel., polský král (1506-1548), 62 
Zikmund Kozel z Ryzntálu, primátor, 59; 78 
Zikmund Prášek, horní p�ísežný a m��i�, 89 
Zikmund Stejšek, m�š�an, 59 
Zikmund, Lucemburk, �eský král (1420-37), 26; 30; 31; 

36; 37; 40; 41; 42; 50; 51; 52; 59; 74; 95; 104; 108 
zlo�in (p�estupek): falšování zápis�, 96; hostince, 77; 

kn�z, 96; krádež pe�eti, 32; nev�ra, 77; pen�zokazci, 
96; prostituce, 77; Rozina Ruthardová, 57; �ed�ní 
vína, 95; sch�zky v klášte�e, 77; 95; smilstvo, 77; 
tancování, 77; vhození do šachty, 97; vypálení 
Malína, 102; zabití dít�te, 77; zne�iš�ování Vrchlice, 
95 

Z�ízení zemské, 94 
Zvíkov, 43 
zvony, 117; 118; Ludvík, 32; 117; Michal, 117; 

Nová�ek, 117; Orel, 116; Ptá�ek, 117 

Žebrák, 36 
železná kráva, 118 
Žerotínové, 46 
žert, 97 
Židé, 97 

Zkratky rudních pásem: Gr - Grejfské, Ku - Kuklické,  
    Os - Oselské, Ro - Rove�ské, St - Staro�eské,  
    Tu - Turka�ské  



136

    OBSAH  

P�ípis  
P�edmluva k �tená�i  
Rejst�ík všech dvacíti handštán�  
Handštan první  

Libušino o Horách Kuttnách Proroctví  
Handštan druhý  

O nalezení Hor Kutten  
Handštan t�etí  

O zr�stu Hor Kutten  
Handštan �tvrtý  

Starých horník� a Hor Kuttenských chvály  
Handštan pátý  

O královské k  Horám s horník�m lásce  
Handštan šestý  

O privilegiích Ho�e Kuttn� št�d�e nadaných  
Obecné Horník� svobody  
Svobody Horo-Kuttenských hodnov�rné  
Originální Horo-Kuttenských svobody  

Handštan sedmý  
O starých Horník� srdnatosti  

Handštan osmý  
V Ho�e se n�kolikrát sn�my drželi  
Horníci k v�cí �ízení byli užíváni  
Králové Horník� k rukojemství pot�ebovali  
Knížata a králové Radu obnovovávali  
Slavní rodové s Horníky se sp�íz�ovávali  
Vzácní Páni v Ho�e své p�íbytky mívali  
Velicí Páni Hory Kuttny rádi navšt�vovávali  
Svátost papežská milostí Horníky obda�ila  

Handštan devátý  
O starých Horník� s Pražany jednot�  

Handštan desátý  
O bohatství Hor Kuttenských  

Handštan jedenáctý  
O bohatství Horník� na Horách Kuttenských  

Handštan dvanáctý  
O stráži starých Horník� nad horami  
Kšaft starých Horník�  

Handštan t�ináctý  
O starých Horník� nádhernosti  

Handštan �trnáctý  
O starých Horník� policii  

Handštan patnáctý  
Kterak Horníci p�i horách hospodá�ívali  
O horních p�i Kuttn� oficí�ích  

O horních p�i Kuttn� d�lnících  
O rozli�ných šichtách Horních  
O n�kterých p�i pavování fortelích  
Vod z dol� fejlování a vážení  
V�tru p�ivád�ní a smradu vyvád�ní  
Podzemních štol hnání  
Ohn�m sazení  
Trejb� stav�ní  
O zemských hlubin prosedání  

Handštan šestnáctý  
O pen�z na Horách Kuttnách mincování  
O n�jvyšších mincmist�ích  

P�ístup k následujícím �ty�em handštán�m  
Handštan sedmnáctý  

O starých Horník� náboženství  
Mnohých kostel� stav�ní  
Horských kostel� nadání  
Rozli�ných fundací vyzdvižení  
Znamenité kostelní ozdoby  

Handštan osmnáctý  
O starých Horník� proti kací��m horlivosti  
Katechysmus táborský  

Handštan devatenáctý  
O starých Horník� k S. Barbo�e vroucnosti  
P�i založení Hor S. P. Barbory památka  
P�tka o nový kostel S. P. Barbory  
Chrámu Svatobarborského klenoty  
Mnohonásobných fundací založení  
K S. Barbo�e v smrti pot�ebách outo�išt�  
Horník� p�i tom chrám� poh�ebování  
K službám božím do toho chrámu scházení  

Handštan dvacátý  
Kterak sta�í Horníci št�d�í bývali  
Co sta�í Horníci darovali a odkázali  
K chrámu sv. Jakuba Apoštola  
K chrámu sv. Barbory  
K chrámu Matky Boží u Nám�ti  
K jiným menším kostel�m  
K školám kuttenským  
Na skutky milosrdné  

Výklad pohádky horní�né  
Promluvení k nyn�jším PP. Horník�m  
Epilogus  
Rejst�ík slov horni�ných  
N�která hrubší v této Knížce omylení  



Kniha Staré pam�ti kutnohorské vyšla poprvé 
roku 1675 v Praze nákladem m�sta Kutné Hory. 
Jan Ko�ínek ji psal za svého pobytu v Kutné Ho�e 
od roku 1673. Dne 19.6.1673 m�stská rada schváli-
la zám�r vydat knihu nákladem obce, 12.7.1673 
na�ídila m�š�an�m poskytnout autorovi dostupné 
pam�ti, 22.11.1673 schválila tisk obrázk� (jejichž 
autorem je p�evážn� Ji�í �áslavský), 4.10.1675 na-
�ídila vyplatit autorovi (který byl v té dob� již v Ji�í-
n�) odm�nu 10 dukát�, 16.10.1675 rozhodla o za-
placení nákladu knihy z d�chodu pivovaru Lorce. 
P�vodní název knihy m�l být Sláva kutnohorská. 

Podruhé knihu vydal sedlecký fará� Jozef Fr. 
Devotý roku 1831. Toto vydání bylo zna�n� pozm�-
n�no (Pon�vadž Ko�ínek v historii své, a�koliv ji 
dost po�ádn�, moud�e a krásn� sepsal, rozli�né ne-
pot�ebné a pro tyto �asy zbyte�né v�ci uvedl, tedy 
jsem jich pominul, d�ležité pak bedliv� v stejném 
po�ádku zanechal, od jinud všelicos p�em��ené vy-
táhl, a p�isadil.). Chybí tém�� celý t�ináctý handštan 
(o chrámu sv. Barbory, který byl pravd�podobn� vy-
dán Devotym samostatn� roku 1828 pod názvem 
Vyobrazení a popsání chrámu svatobarborského), z 
velké �ásti jsou odstran�ny protihusitské výpady a 
také Ko�ínkovy p�vabné slovní obraty. 

Toto vydání je t�etí a vychází z textu prvního vy-
dání. To je vzhledem k použitému písmu pro dneš-
ního �tená�e špatn� �itelné. V�tšina textu byla vytiš-
t�na lomeným písmem (frakturou), latinské �ásti 
textu byly tišt�ny antikvou. V p�episu je fraktura na-
hrazena antikvou a p�vodní antikva je nahrazena 
lineárním písmem (grotesk). Protože „dopísmenný“ 
p�epis by byl h��e srozumitelný, byl text dále upra-
vován podle následujících pravidel, umož	ujících 
jeho „zp�tnou rekonstrukci“. Chyby, které se vysky-
tují v p�vodním textu, byly ponechány i v p�episu. 

Pravidla p�episu textu psaného frakturou 
(p�edloha � p�epis): Rž � �; � � �; Cž � �; �
� �; au,Au,AU � ou,Ou,OU; v,V � u,U; w,W 
� v,V; / � , ; , � , ; = � - ; j � í; S	 � Š; s̈		 � šš; 
s̈	 � šs; s		 � sš; s	 � ss; 		 � š; s̈ � š; 	s � š (na 
konci slova); s � s (na konci slova, p�edložka); s �
s (na za�átku slova); 	 � s; J � I (uprost�ed slova); 
g,G � j,J (s výjimkou slov, kde má význam G);
� i�.; � šz; � ü; � ö; � ?.

Malé f je v �eském textu p�edlohy psáno 
zdvojen� (ff); s,c,z jsou tvrdými souhláskami; ve 
slov� haví�/havi� je psáno ý/y; místo spojky i je y. 
Slovo st�íbro/st�íbrný je do devátého handštánu 
v�etn� psáno se 	 a od desátého se s na za�átku. 
Písmenem v/V je v p�edloze psána p�edpona u/U
(a to i uvnit� slov nap�. nevw��il). Znaky ? : ; / !
mají p�ed sebou obvykle mezeru. V p�vodní 
podob� bylo ponecháno psaní i/y po d,l,m,n,r,š,t a 
používání ay, ey. V p�episu nejsou rozlišovány dva 
druhy otazník�. 

Písmeno J (nikoliv G) je na za�átku slov odvo-
zených od Jáhen, Jakub, Jakob, Jakobel, Jakub-
ková, Jan, Jarmark, Jaro, Jarolím, Jasové Hory, 
Jeroným, Job, Jokeš, Jornály, Josef, Jošt, Joza-
fat, Jubilí�i, J�da, Justýna. 

V �ástech, p�vodn� psaných antikvou, je i/y po-
necháno podle p�edlohy a v p�episu nejsou rozlišo-
vány r�zné podoby písmene s. 

Popis knihy: rozm�ry: 100 x 150 x 33 mm, 
tlouš�ka bez desek 26 mm. Velikost stránek je 92 x 
145 mm. Text zabírá plochu 77 x 130 mm (bez zá-
hlaví jen 115 až 120 mm). Je vytišt�n na hrubším 
papí�e, bez vodoznaku. Papír exemplá�e, který byl k 
dispozici, byl zažloutlý, v dobrém stavu. 

Kniha má nejmén� 421 stránek (titul, motto, v�-
nování 14 str., p�edmluva 9 str., schválení 2 str., 
obsah 3 str., vlastní text 376 �íslovaných stránek, 
slovník 14 str., oprava chyb) a 8 vlepených obrázk�
r�zné velikosti. 

Popis stránky (viz obrázek). Naho�e u vn�jšího 
okraje je �íslo stránky. Uprost�ed záhlaví je na su-
dých stránkách �íslo kapitoly (Handštan patnác-
tý,), na lichých stránkách její název (Dobré p�i Ho-
rách Hospodá�ství.). Pokud za�íná kapitola bez-
prost�edn� za záhlavím, je v n�m místo textu orna-
ment (nap�. ). Vlastní text má obvykle 24 
až 29 �ádk�. P�epis se snaží pokud možno napodo-
bovat jeho p�vodní úpravu (nadpisy, iniciály, písma 
a jejich velikosti).  U dolního okraje stránky upro-
st�ed (resp. mezi textem a poznámkami) je umíst�-
na zna�ka archu (písmeno z �ady: a,b,A,B,C,D,E, 
F,G,H,I,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,V,W,X,Y,Z,aA)
a zna�ka kladu list� v archu (�íslice 2 až 5). Tyto 
zna�ky jsou pouze na první až páté liché stran� v 
archu, šestá až osmá strana je bez ozna�ení). Arch 
je sestaven ze �ty� list� a má šestnáct stran 
(poslední arch má jen dva listy o osmi stranách). U 
dolního okraje stránky (resp. mezi textem a po-
známkami) je u pravého okraje první slabika nebo 
slovo z následující strany (N-; Jme-). Poznámky 
jsou na dolním okraji stránky a jsou psány t�sn� za 
sebou (nikoli pod sebou jako v p�episu). Odkaz na 
poznámku je v textu umíst�n p�ed vysv�tlovaným 
výrazem a je psán kurzívou. 

Obrázky jsou na samostatných listech vlepených 
do knihy. Z vydání z roku 1675 jsou sejmuty pouze: 
kutnohorský revír (str.13), pohled na chrám sv. 
Barbory (str.67), turka	ský vodot�žný stroj (str.82) a 
maršejd šachty Šmitna (str.88). Ostatní obrázky ne-
byly v p�vodní podob� k dispozici. Alegorie kutno-
horského dolování (str.6) a pohled na Kutnou Horu 
(str.21) jsou sejmuty z fotokopie. Obrázek trejvu 
(str.87) je z Devotyho vydání z roku 1831. P�dorys 
chrámu sv. Barbory (str.68) je z roku 1886. Navíc je 
p�idán pohled na Kutnou Horu od J. Willenberga z 
doby kolem roku 1600 (uprost�ed knihy). 

Dolní index v p�episu obsahuje �íslo stránky 
p�edlohy, která za�íná v daném míst�.  



Artykul 	twrtý / 
O n�kterých p	i pawowánj Forteljch. 

Dyž Fortele gmenugi / skrze ty / n�ga-
kých podwod� / lstj a ssegdý�stwj Cž-
tená�i nerozum�g: ale d�wtipné / k 

snadn�gssjmu Hor t�ženj / wymysslené zp�so-
by hádeg. O njchžto nepominu tuto / we wssj 
krátkosti n�co pow�djti. 

Fortel I. Wod z Dol� ffeylowánj a wáženj. 
Rži Kuttenských Horách / tak znamenité 
a kunsstowné wod ffeylowánj býwalo / že 

Vhersstj Hornjcy nestyd�li se z n�ho mustr 
bráti / a swé Hory welmi wodnaté / podobnými 
zp�soby sussiti. Pro�ež taky (gak Petr Albin / w 
swé o Horách Missenských Knjze / Titulo 7. 
sw�d�j) mezy N�meckými Hornjky / toto za 
starodáwna wzesslo p�jslowj: 

Kwerkowé Dol� Vherských / 
  Gsau dlužnjcý Hor Kuttenských. 
 Magj gim dáwat poplatek; 
  Wodnj penjz za sw�g statek. 

Artykul 	tvrtý, 
O n�kterých p	i pavování Fortelích. 

Dyž Fortele jmenuji, skrze ty, n�jakých 
podvod�, lstí a šejdý�ství �tená�i nero-
zum�j: ale d�vtipné, k snadn�jšímu 

Hor t�žení, vymyšlené zp�soby hádej. O níchž-
to nepominu tuto, ve vší krátkosti n�co pov�dí-
ti. 

Fortel I. Vod z Dol� feylování a vážení. 
�i Kuttenských Horách, tak znamenité a 
kunštovné vod feylování bývalo, že 

Uherští Horníci nestyd�li se z n�ho mustr bráti, 
a své Hory velmi vodnaté, podobnými zp�soby 
sušiti. Pro�ež taky (jak Petr Albin, v své o Ho-
rách Mišenských Kníze, Titulo 7. sv�d�í) mezi 
N�meckými Horníky, toto za starodávna vzešlo 
p�ísloví: 

Kverkové Dol� Uherských, 
  Jsou dlužnící Hor Kuttenských. 
 Mají jim dávat poplatek; 
  Vodní peníz za sv�j statek. 
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Jan Ko�ínek S.J.  se narodil 12. února roku 1626 v �áslavi a 
po nižších studiích vstoupil roku 1641 do jezuitského �ádu. 
Vystudoval filozofii a pak p�sobil na rozli�ných místech v 
�echách a na Morav� nejprve jako u�itel a potom jako kazatel 
a správce seminá��. Je autorem spisu Philosophia peripatetica
(Olomouc 1658) a Quadruplex antidotum contra omne vitium
(Praha 1674) a také n�kolika �eských písní. Od roku 1666 
p�sobil v Litom��icích jako rektor koleje. Zde se sp�átelil s 
Bohuslavem Balbínem, na jehož popud sepsal za svého 
p�sobení v Kutné Ho�e knihu Staré pam�ti kutnohorské 

(Praha 1675). Zem�el 12. srpna roku 1680 v Praze. 

Staré pam�ti kutnohorské nejsou b�žnými d�jinami m�sta, 
ale oslavou historie Kutné Hory od po�átk� dolování ve 13. 
století až po jeho konec na po�átku 17. století. Ve dvaceti 
kapitolách je popisováno p�edpov�zení a objev kutnohorského 
st�íbra, po�átky a technologie dolování, organizace a �ízení 
m�sta, mincování, královská privilegia, vzácné návšt�vy, 
bohatství a moc kutnohorských m�š�an�, významné stavby a 
um�lecká díla. Pam�ti jsou vypráv�ny osobitým zp�sobem, s 
obdivem k práci horních d�lník� a �emeslník�, s obdivem k 
bohatství kutnohorských dol� a významu Kutné Hory pro 
�eské krále a �eský stát. Cennou sou�ástí knihy je výkladový 
slovník hornických výraz�. Autor �erpal z prací �ady �eských 
historik�, z pam�tí a vypráv�ní kutnohorských m�š�an� a z 
m�stského, horního a církevních archiv�. Psal jazykem plným 
krásných obrat�, použil �adu r�ení a p�ísloví. Vytvo�il knihu, 
která   p�ibližuje  atmosféru  minulých  staletí  a  p�edevším  doby, 

ve které vznikla. 
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